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FALENDERIM

H

artimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve
ishte përpjekje e përbashkët e Grupit Qeveritar 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, dhe
një spektri shumë të gjërë të partnerëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës pikësëpari falënderon fëmijët dhe të rinjtë,
Këshillat e Nxënësve të shkollave të Kosovës, për kontributin, idetë e tyre dhe
energjinë e ofruar në këtë dokument. Zëri dhe vizioni i tyre është pjesa më e çmuar
këtij dokumenti.
Në zhvillimin e strategjisë kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm organizata
të ndryshme ndërkombëtare që punojnë në Kosovë, duke ndihmuar që objektivat
dhe masat e planifikuara të jenë të përafruara me standardet dhe normat
ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve. Në këtë rast falënderojmë në mënyrë të
veçantë Unicef-in në Kosovë për kontributin e ofruar përgjatë tërë procesit.
Qeveria e Republikës së Kosovës falenderon, për sygjerimet dhe rekomandimet e
tyre të vlefshme të cilat e kanë bërë dokumentin strategjik më real, përfaqësuesit
e shoqërisë civile, ekspertët e fushave të të drejtave të njeriut, institucionet dhe
organizatat joqeveritare të Kosovës që përfaqësojnë interesat e fëmijëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës gjithashtu vlerëson lartë punën dhe përkushtimin
e zyrtarëve të institucioneve qeveritare qendrore dhe komunale, zyrtarët e njësive
për të drejtat e njeriut në ministritë e qeverisë dhe në komunat, të cilët kanë bërë
të mundur që Kosova të këtë një plan strategjik për fëmijët.
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SHKURTESAT
AIDS
APM
BE
BKK
CRS
DIPS
DKA
DSHE
DUDNJ
GP
GTP
HIV
ICO
IKSHP
ILO IPEC
IO
IPVQ
KASH
KDF
KFOS
KGJK
KKK
KKPEPF
KKRK
KLV
KONP
KPAK
KPAK
KPM
MAPH
MAPL
MASHT
MBPZHR
MD
MEM
MFE

Sindromi i Imunodeficiencës së Fituar
Asociacioni i Prindërve dhe Mësuesve
Bashkimi Evropian
Buxheti i Konsoliduar i Kosovës
Catholic Relief Services
Departamenti i Institutit për Politika Sociale
Departamenti Komunal i Arsimit
Drejtë Shkollës Efektive
Deklarata Universale per te Drejtat e Njeriut
Grupi Punues
Grupi Teknik i Punës
Virusi i Imunodeficiencës Humane
Zyra Civile Ndërkombëtare
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
Organizata Ndërkombëtare e Punës
Institucioni i Ombudspersonit
Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës
Kornizën Afatmesme e Shpenzimeve
Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Korniza e Kurrikulit të Kosovës
Komiteti Kosovar për Parandalimin e Punës ës Fëmijëve
Korniza e Kurikulit të Ri të Kosovës
Komiteti Lokal i Veprimit
Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës
Këshilli i Prindërve dhe Arsimtarëve të Kosovës
Konventa për Persona me Aftësi të Kufizuar
Kodi Penal për të Mitur
Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapesinor
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Bujqesise, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Energjisë dhe Minierave
Ministria e Ekonomisë dhe Financave

5

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013

MKK
MKRS
MPB
MPF
MPJ
MPMS
MSH
MSHP
MTI
MTPT
MV
NjDNj
OBSH
OJQ
OSBE
PIA
PK
PVPE
QAP
QPS
SDF
ShKK
ShS
ShShMP
SPZHK
UA
UNDP
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNKT
UNMIK
ZHP
ZKM/ZQM
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Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve te Brendshme
Monitorimi i Punës së Fëmijëve
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministra e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Shëndetsisë
Ministria e Shërbimeve Publike
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit
Mbrojtja e Viktimave
Njësitë për të Drejtat e Njeriut
Organizata Botërore e Shëndetsisë
Organizata Joqeveritare
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
Programet Individuale të Arsimit
Policia e Kosovës
Planit të Veprimit të Partneritetit Europian
Qendra për Arsim Profesional
Qendra për Punë Sociale
Strategjia për të Drejtat e Fëmijëve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues
Shkollat Shqipe me Mësim Plotësues
Plani Zhvillimor të Kosovës
Udhëzim Administrativ
Programin Zhvillimor të Kombeve të Bashkuara
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
Komesariati i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë
Misioni i Administrimit të Përkohshëm në Kosovë
Zhvillim Profesional
Zyra e Kryeministrit Zyra për Qeverisje të Mirë, Drejta të
Njeriut , Mundësi të Barabarta
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Përmbledhja Ekzekutive

Q

everia e Republikës së Kosovës ka bërë përpjekje që të punoj në
ngritjen e një niveli të jetesës më të mirë për të gjithë fëmijët
në Kosovë, duke e konceptuar si standard fundamental për një
shoqëri demokratike..

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 filluar procesin e zhvillimit të Strategjisë dhe Planit Nacional për të
Drejtat e Fëmijëve 2009-2013. Kjo nismë është zhvilluar në bashkëpunim të
ngushtë me një spektër të gjërë partnerësh dhe reflekton konsensusin në shkallën
e fushave prioritare për fëmijët.
Qeveria e Kosovës me këtë mekanizëm synon të arrijë standarde 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.
Përgjatë tërë procesit të zhvillimit të draftit të parë janë marrë në konsiderim
pikëpamjet e një spektri të gjërë aktorësh relevantë brenda qeverisë dhe nga
sektori joqeveritarë. Kjo është një thirrje për aksion, duke identifikuar strategjitë
që secili në Kosovë mund të kontribuojë në mënyra të ndryshme dhe në kohe
të ndryshme, dhe duke thirrur të gjithë sektorët e shoqërisë kosovare- qeveritë,
organizatat dhe individët përfshirë edhe fëmijët- për ta çuar përpara këtë nismë
si një detyrë e përbashkët.
Gjatë zhvillimit të strategjisë si dhe përcaktimit të prioriteteve, janë marrë
parasyshë parimet kryesore të KDF-së: Mos Diskriminimi, Pjesëmarrja e fëmijës,
Zhvillimi i potencialit të plotë të fëmijës dhe Interesi më i lartë i fëmijës.
Dokumenti strategjik për fëmijët përbëhet nga dy pjesë: Strategjia dhe Plani i
Veprimit. Në kuadër të këtyre dokumenteve janë të përfshira Vizioni dhe Misioni,
Qëllimet, ështe ofruar një analizë e situatës së të drejtave të fëmijëve në fushat
prioritare si: Qeverisja, Buxheti, Arsimi, Shëndetësia, Mirëqenia Sociale, Drejtësia
për të mitur, dhe çështje të tjera të rëndësishme ndërsektorale. Plani i Veprimit
përmban objektivat kryesore të synuara, aktivitetet e përcaktuara, institucionet
përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve, planin kohor, dhe linjën buxhetore.
Për secilën objektivë janë përcaktuar indikatorët që do të shërbejnë si matës të
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progresit të zbatimit të masave të strategjisë në të ardhmen.
Për më tej është një pajtueshmëri në mesin e të gjithë aktorëve të përfshirë në
procesin e hartimit të Planit Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve që
energjia dhe kreativiteti i fëmijëve duhet të merret dhe të angazhohet në mënyrë
që ata të mund të kenë një pjesë aktive në formësimin e ambientit te tyre, shoqërisë
së tyre, botës në të cilën jetojnë tash dhe botës të cilën do ta trashëgojnë.
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HYRJE

Ë

shtë e vërtetë e ditur që zhvillimi i personalitetit në fëmijëri nuk mund
të bëhet pa respektimin e individualitetit dhe dinjitetit të secilit fëmijë.
Fëmija është një subjekt i pavarur që kërkon përkujdesje të veçantë per
shkak të gjendjes së tij të veçantë mendore dhe fizike, dhe ambienti më i
mirë për rritjen dhe zhvillimin e një fëmije është familja.
Në këtë mënyrë patjetër duhet të njihet që të drejtat e fëmijës, edhe pse ato
përbëjnë një sistem autonom të standardeve, janë të drejta të njeriut, te cilat
duhet të mund të zbatohen plotësisht nga fëmijët.
Konventa për të Drejtat e Fëmijës miratuar nga Kombet e Bashkuara, definon
pricipet themelore që janë bërë kontratë e numrit më të madh të shteteve në
botë.
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.
Republika e Kosovës ka përfshirë Konventën për të Drejtat e Femijës në Kushtetutën
e saj, e cila përbën pikën më të gjerë të referencës ligjore për të drejtat e fëmijës,
me këtë hap ajo ka shprehur gadishmërinë dhe vullnetin e mirë politik që të marrë
përsipër që t’i përmbushë obligimet ndërkombëtare të cilat sigurojnë realizimin
e të gjitha të drejtave themelore e të patjetërsueshme për të gjithë fëmijët në
Republikën e 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.
Me këtë dokument, Qeveria e Republikës së Kosovës ka si synim prioritar realizimin
dhe garantimin e katër parimeve bazë të KDF-së që janë: mbijetesa, zhvillimi,
mbrojtja dhe pjesëmarrja e fëmijëve. Republika e Kosovës, theks të veçantë i jep
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mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës dhe respektimit të lirisë së shprehjes së
çdo fëmije, që jeton dhe vepron në Kosovë.
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 do 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.
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Historiku
Fëmijët dhe të rinjët në Kosovë

R

epublika e Kosovës, është e njohur si një ndër vendet me popullatën më
të re në Europë. Edhe për kundër që aktualisht, nuk ka të dhëna të sakta
mbi numrin e fëmijëve dhe personave të moshës së re (nën moshën 18
vjeçare), mendohet se Kosova e ka popullsinë më të re në Europë, dhe
sipas vlerësimeve të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP),
gjysma e popullsisë së Kosovës është nën moshën 25 vjeçare, kurse 21 përqind e
banorëve të saj janë mes moshës 16 dhe 25 vjet.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë nuk është bërë që prej vitit 1981, për këtë
arsye nuk ekzistojnë statistika të sakta mbi popullsinë e saj. Sidoqoftë, në bazë
të llogaritjeve të bëra nga Zyra e Statistikave të Kosovës në fund të vitit 2005,
vlerësohet se Kosova kishte një popullsi prej 2.069.989 banorëve.
Raporti i UNDP-së mbi Zhvillimin Njerëzor, i vitit 2006, i cili përqendrohet te të
rinjët e Kosovës, erdhi në përfundim se shumë prej tyre jetojnë në varfëri, nuk janë
të arsimuar dhe janë të papunë. Kosova mbetet regjioni më i varfër në Ballkan dhe
një nga më të varfërit në Europë. Ndonëse ekonomia ka ardhur duke u forcuar që
nga viti 1999, zhvillimi ekonomik ka qenë shumë i ngadalshëm dhe ajo vazhdon
të jetë e paqëndrueshme dhe e brishtë.
Sipas studimit të Bankës Botërore që ka të bëjë me vlerësimin e varfërisë, në
vitin 2005, 12 përqind e popullsisë së Kosovës jetojnë në varfëri të skajshme (me
0.93 euro cent në ditë) dhe 37 përqind të tjerë jetojnë në varfëri relative (duke
mbijetuar me 1.42 euro cent në ditë). Duket se varfëria nuk i prek njësoj fëmijët
e grupmoshave të ndryshme në Kosovë: Vlerësohet se varfëria ekstreme godet
17.3 përqind të fëmijëve të moshës parashkollore dhe 19.6 përqind të fëmijëve të
moshës prej 6-14 vjet.
Shkalla e papunësisë në Kosovë është e lartë, posaçërisht te të rinjët. Papunësia
e të rinjëve është shumë e madhe; vlerësohet se 49.5 përqind e të rinjëve janë
të papunë. Papunësia e të rinjëve në Kosovë është dy herë më e madhe se e të
rriturve. Për çdo vit, 30.000 të rinjë i’u bashkohen punë kërkuesëve, përderisa në
dispozicion do të ketë maksimalisht 15.000 vende të reja pune në vit. (Projekti i
Planit dhe Strategjisë për Zhvillimin e Kosovës).
Përveç kësaj, kriza politike e viteve të nëntëdhjeta në Kosovë e ka dëmtuar sistemin
arsimor.Gjatë nëntë viteve të fundit janë zbatuar reforma dhe duket se tani kemi
nivele më të larta të regjistrimit dhe arsimimit të fëmijëve në shkollimin fillor, dhe
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88% e grupmoshës së aplikushme ishin të përfshirë në shkollimin primar për vitin
shkollor 2005/2006. Sidoqoftë, shkalla e përfshirjes në nivel sekondar dhe terciar
është shumë e ulët, vetëm 74% respektivisht 18%. Mangësi të tjera në sistemin
arsimor të Kosovës përfshijnë edhe implementimin e ngadalshëm të reformave
në planprogramet mësimore dhe kualiteti jo i nivelit të duhur i mësimëdhënies.
Shkollimi i pamjaftueshëm i shumë të rinjëve kosovarë dhe numri i vogël i vendeve
të lira të punës në sektorin publik dhe privat, ndikon në mënyrë të pashmangshme
në përfshirjen e të rinjëve në ekonominë joformale, duke përfshirë edhe krimin e
organizuar.
Përveç faktorëve socio-ekonomikë të theksuara më lartë, të cilët janë me ndikim në
rininë e Kosovës, edhe mosdefinimi i statusit politik i Kosovës për një kohë të gjatë,
ka krijuar ndjenjën e pasigurisë dhe ka shkaktuar strese te popullësia në moshë të
re, duke i bërë ata të përjetojnë një periudhë të “tranzicionit të dyfishtë”, që do të
thotë se, në kohën e kalimit nga mosha fëmijërore në moshën madhore ata kanë
kaluar edhe nëpër periudhën e pasigurisë politike dhe tranzicionit në Kosovë.
Rrethanat politike, ekonomike dhe sociale të cilat janë në Kosovë, influencojnë edhe
në zhvillimin e rinisë së saj, e cila është prekur nga varfëria dhe papunësia. Këto
kushte ndikojnë që fëmijët dhe të rinjët të kryejnë punë të rënda, t’iu ekspozohen
formave të ndryshme të eksploatimit, si dhe shpesh të bijnë në konflikt me ligjin,
dukuri këto që duhet të vlerësohen dhe të mirren në konsiderim kur analizohen të
dhënat për kryerësit e mitur dhe kur shqyrtohet sistemi i drejtësisë për të miturit
në Kosovë.
Përderisa ligjet dhe politikat e inkorporojnë Konventën për të drejtat e fëmijës,
nuk është bërë asnjë vlerësim gjithëpërfshirës për zbatimin e tyre dhe ndikimin në
përmirësimin e të drejtave të fëmijëve, dhe nuk ka sistem të përcaktuar në lidhje
me ndarjen e buxhetit të përgjithshëm që u kushtohet fëmijëve.
Ekziston edhe mungesa e mbledhjes së të dhënave dhe mekanizmat monitorues
për të vlerësuar progresin e implementimit dhe të identifikimit të zbrazëtirave në
realizimin e të drejtave të fëmijëve.

Historiku i procesit të hartimit
të dokumentit strategjik
Ideja për të pasur një dokument strategjik për të drejtat e fëmijëve, ofron një vizion
të përbashkët për të ecur përpara në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
fëmijës në Kosovë.
Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës së Kosovës ka vazhduar të bashkëpunojë
me organizata vendore dhe ndërkombëtare, veçanërisht me ato të përfshira në
fushën e të drejtave të fëmijës me qëllim të hartimit të një Kornize Strategjike për
të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë, duke formuar Grupin e Punës për hartimin e këtij
dokumenti strategjik, dhe në mënyrë që t’i përgjigjet sfidave të reja kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Zhvillimi i Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve për periudhën 2009-2013 është
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bërë nga Grupi i Punës i Qeverisë së Republikës së Kosovës, me iniciativën e
ZKM/ZQM në bashkëpunim me Zyrtarët për të drejtat e fëmijëve në NJDNJ në
Ministritë e Qeverisë, koordinatorët/zyrtarët komunalë për të drejtat e fëmijëve,
UNICEF-in në Kosovë si dhe në bashkëpunim edhe me organizata tjera vendore e
ndërkombëtare.
ZKM/Sekretari Permanent, me vendim të veçantë nr.07/5627, të datës 30 korrik
2007, ka formuar një Grup Punues me mandatin për të hartuar Kornizën Strategjike
(Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit) për të Drejtat e Fëmijëve.
Detyrë e këtij grupi ishte identifikimi i problemeve me të cilat përballet shoqëria
jonë për sa i përket të drejtave të fëmijëve, gjegjësisht në rastet e shkeljeve të të
drejtave të tyre si dhe caktimi i prioriteteve për veprim.
Me hartimin e SDF 2009-2013, krahas krijimit dhe harmonizimit të legjislacionit
përkatës, përcaktohen edhe fushat prioritare për veprim nga të gjitha institucionet
e Kosovës në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Në këtë mënyrë, duke u bazuar
në konsultimet e bëra në takimet e shumta, dhe në punëtoritë e organizuara është
bërë përcaktimi i disa fushave prioritare dhe problematikave në të cilat duhet të
përqendrohet vëmendja e institucioneve qeverisëse për të adresuar këto çështje
në pesë vitet e ardhshme.
Procesi i hartimit të SDF, ka marrë parasysh zhvillimet dhe kërkesat në planin
ndërkombëtar. Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve rekomandon dhe sheh
si prioritete themelore këto çështje: Vazhdimin e reformës ligjore krahas rritjes
dhe përpjekjeve për zbatimin e saj; Sigurimi i bashkëpunimit ndërinstitucional
në nivel qëndror e lokal, me synim ngritjen e efektshmërisë institucionale;
Mbështetja e pjesëmarrjes së pushtetit vendor në zhvillimin dhe zbatimin e
politikave sociale të hartuara për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; Ngritja e një
sistemi modern të bazës së të dhënave, e cila do të ishtë mirë e informuar ose do
të maste mirëqenien sociale të fëmijëve, sidomos të atyre fëmijëve që iu përkasin
grupeve të (ashtuquajtura) të përjashtuara shoqërisht; Ngritja e vetëdijes publike
lidhur me rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në procesin e vendimmarrjes.
Në strategji identifikohen dhe përcaktohen detyrat më prioritare, konsolidohet
koordinimi mes palëve të interesuara, vendosen afate për përmbushjen e shumë
detyrave si dhe përcaktohen institucionet përgjegjëse që do të ngarkohen me
detyra të ndryshme dhe përgjegjësi në kuadër të zbatimit të Strategjisë. Në
strategji ofrohen nga njëra anë masa për të zgjidhur probleme specifike dhe nga
ana tjetër masa që kanë për qëllim përmirësimin e përgjithshëm të gjendjes së të
drejtave të fëmijëve në Kosovë.

Procesi i Pregaditjes së Planit Nacional të
Veprimit për Fëmijët 2009 – 2013
Plani Nacional i Veprimit për Fëmijët 2009 – 2013 u krijua si rezultat i bashkëpunimit
të institucioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës me një spektër të gjërë
dhe gjithpërfshirës të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Përfshirja
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e tyre dhe shkëmbimi i përvojave është një hap substancial drejt bashkëpunimit
me organizatat joqeveritare në fushën e krijimit të politikave dhe mbikqyrjen e të
drejtave të fëmijëve.
Një element i rëndësishëm në procesin e zhvillimit të Planit Nacional të Veprimit për
Fëmijët 2009 – 2013 ishin takimet me grupe të ndryshme që merren me çështjet e
të drejtave të fëmijëve, si dhe takimet me vet fëmijët dhe të rinjtë.
Për më tej, Plani Nacional i Veprimit për Fëmijët 2009–2013 është bazuar në disa
dokumente të rëndësishme të cilat shërbyen si parakushte të rëndësishme për
zhvillimin e këtij dokumenti:
• Konventa për të drejtat e fëmijës;
• Kushtetuta e Republikës së Kosovës;
• Strategjia dhe Plani i Veprimit për të drejtat e njeriut në Republikën e

Kosovës 2009-2013;
• Plani i Veprimit për Partneritetin Europian;

Plani Nacional i Veprimit për Fëmijët 2009 – 2013:
• Vendos objektivat dhe formulon detyrat duke e bërë të mundur arritjen

e tyre për përmirësimin e jetës së fëmijëve në Kosovë, dhe për të siguruar
zhvillimin e tyre dhe mundesitë e barabarta;
• Përcakton veprimet e rëndësishme që duhet të zbatohen në mënyrë që
të harmonizohet legjislacioni kosovar dhe të përshtatet me standardet
ndërkombëtare;
• Vendos shtigjet e ndërtimit të dialogut social të bazuar në garantimin
kushtetues të ndihmës dhe partneritetin e administratën publike me
qytetarët në zbatimin e programeve nga të cilat fëmijët do të përfitojnë;
Zbatimi i Planit të Veprimit për fëmijët ka kuptimin e menjanimit të çfarëdo
manifestimi të intolerancës dhe diskriminimit të fëmijëve për çfarëdo arsyeje. Plani
propozon të zbatohen ndryshime që do të mundësojnë përmirësimin e jetës së
fëmijëve në Kosovë, dhe atë përmes:
• Rregullimit ligjor që garanton mbrojtjen dhe forcimin e të drejtave të

fëmijëve;

• Krijimin e mekanizmave institucionalë që koordinojnë veprimet për të

mirën e fëmijëve që burojnë nga përgjegjësitë e tyre në institucionet
qeverisëse (në nivelin lokal dhe qëndror);

• Bashkërendimi i vazhdueshëm i institucioneve shtetërore dhe qytetarëve

për përkrahje efektive dhe të shpejtë të fëmijës në çdo situatë;

• Përdorimi efektiv i të gjitha burimeve të shtetit për zbatimin e programeve

gjithpërfshirëse për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve, fëmijë të
Kosovës, të cilët duhet të jenë përfituesit më të rëndësishëm;
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Prioritetet e përcaktuara

G

jatë përcaktimit të prioriteteve janë marrë parasyshë parimet
kryesore të KDF-së: Mos Diskriminimi, Pjesëmarrja e fëmijës,
Zhvillimi i potencialit të plotë të fëmijës dhe Interesi më i lartë i
fëmijës.

Plani Nacional i Veprimit për Fëmijët 2009 – 2013 ka karakterin e dokumentit
strategjik dhe përfshin veprimet për fëmijët, të cilat janë specifikuar në disa fusha
prioritare: qeverisja, arsimi, shëndeti, mirëqenia sociale, delikuenca, buxhetimi
dhe çështjet ndërsektorale.
Duke i përcaktuar fushat e mësipërme, Plani i Veprimit përcakton ndërmarrjen
e hapave për përmirësimin e çështjeve problematike që janë brengë jo vetëm
e fëmijëve kosovarë, por ato janë edhe subjekt i koalicioneve ndërkombëtare
ndërmjet shtetesh dhe organizatave joqeveritare, si dhe shpiejnë në arritjen e
Qëllimeve Globale të Mileniumit.
Ky përcaktim në këtë formë, synon të mobilizojë të gjitha forcat në Republikën
e Kosovës, si dhe përdorimin e përkrahjes dhe përvojës së vendeve të tjera, në
mënyrë të veçantë atyre të vendeve të Bashkimit Europian.
Përcaktimi dhe përzgjedhja e prioriteteve është bërë bazuar në analizën e
gjendjes së të drejtave të fëmijës në Kosovë. Kjo është mbështetur në rezultatet
e dalura nga një varg punëtorishë të mbajtura me një pjesëmarrje të gjërë dhe
përfshirje të aktorëve dhe faktorëve relevantë, dhe gjithashtu janë bërë studime
dhe grumbullime të informatave nga dokumente të qeverisë së Kosovës, raporte
dhe hulumtime të bëra nga organizata joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare
aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë.
Prioritetet përcaktojnë objektivat dhe veprimet që kërkojnë zbatim për të
përmirësuar situatën e fëmijës në Kosovë, dhe ato gjithashtu përcaktojnë nevojën
për të ndryshuar disa norma ligjore aktuale, dhe ndryshime të tjera ekonomike
dhe në sistemin e qeverisjes.
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Vizioni
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.

Misioni
Qeveria e Republikës së Kosovës, ka mision 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.
Në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Qeveria e Republikës së
Kosovës rëndësi të veçantë i kushton njohjes së dinjitetit të lindur dhe të drejtave,
si dhe ofrimit të mundësive të barabarta për të gjithë fëmijët në Republikën e
Kosovës.
Qeveria e Republikës së Kosovës, do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për krijimin
e kushteve më të mira të jetesës së fëmijës si në familje, shoqëri, institucione publike
dhe private, e në veçanti mbrojtjen e fëmjës nga çdo formë e diskriminimit, dhunës,
keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe punëve të rrezikshme, në mënyrë që të siguroj një
jetë dhe zhvillim normal të fëmijës.
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GJENDJA AKTUALE E TË
DREJTAVE TË FËMIJËVE
“Ardhmëria e çdo populli mund të matet drejtpërdrejt nga gjendja prezente e rinisë
së tij.” XHON F. KENEDI

Qeverisja
Kushtetuta e Republikës së Kosovës si akti më i lartë juridik i vendit, bazohet në
parimet dhe standardet më të larta Europiane dhe ndërkombëtare për të mbrojtur
të drejtat e njeriut, respektivisht të drejtat e fëmijës. Në këtë kuadër janë bëre një
varg arritjesh. Në aspektin e përfshirjes në legjislacionin ekzistues, Konventa për
të Drejtat e Fëmijës është e përfshirë në listën e instrumenteve ndërkombëtare që
janë pjesë e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe me disa mungesa, shumica
e legjislacionit të ri, përfshin principet dhe dispozitat themelore të Konventës për
të drejtat e fëmijës.
Ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijës në Republikën e Kosovës
Përderisa është bërë përparim i rëndësishëm në hartimin e ligjeve primare, hartimi
i ligjeve sekondare, mekanizmave institucional dhe të programeve të nevojshme
për implementimin e këtyre ligjeve kanë qenë të ngadalshme. Ligjet primare, për
nga natyra janë të përgjithësuara. Zbatimi i legjislacionit në realitet kërkon më
shumë ligje, udhëzime, struktura dhe burime të nevojshme institucionale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ligji për Familjen, Nr.2004/32;
Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjen, Nr.02-L-17;
Ligji për Edukimin Parashkollor, Nr. 02-L-52;
Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm, Nr.2002/19;
Ligji për Arsim dhe Aftësim Profesional, Nr.02-L-42;
Ligji për Inspeksionin e Arsimit në Kosovë, Nr.2004/37;
Ligji për Nxitjen dhe Mbrojtjen e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri; Nr.02-L-81;
Ligji për Trashëgimi i Kosovës, Nr.2005-07;
Ligji Penal për të Mitur i Kosovës, Nr.2004-8;
Ligji për Përkrahje Materiale Familjeve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara
të Përhershme, Nr.03/L-022
Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-068;
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Nenet e ligjeve të tjera që mbrojnë të Drejtat e Fëmijëve:

1. Ligji për Librat Amzë, Nr.2004/49;
2. Ligji për Shëndetësi, Nr.2004/4;
3. Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor,
Nr.2004/38;
4. Ligji për Skemën e ndihmës Sociale në Kosovë, Nr.2003/15;
5. Ligji Themelor i Punës në Kosovë, Nr.2001/27;
6. Ligji kundër Diskriminimit, Nr.2004/3;
7. Ligji për Barazi Gjinore, Nr.2004/2;
8. Ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe Transmetimin, Nr.02-L-15;
9. Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës;
10. Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale i Kosovës, Nr.2003/26;
11. Ligji i Sportit, Nr. 2003/24;
12. Ligji për Shëndetin Publik;
13. Ligji për sëmundje ngjitëse;
14. Ligji i duhanit, Nr. 02/L-36;
15. Ligji për Shëndetin Riprodhues, Nr. 02/L-76;
Rregulloret e UNMIK-ut, që mbrojnë të Drejtat e Fëmijëve
16.
17.
18.
19.

Rregullorja mbi Rrëmbimin Ndërkombëtar të Fëmijëve, Nr.2004/29;
Rregullorja Kundër Dhunës në Familje, Nr.2003-12;
Rregullorja mbi Ndalimin e Trafikimit në Njerëz, Nr.2001/4;
Rregullorja mbi Qarkullimin e Lirë të Personave Brenda dhe Jashtë
Kosovës;
20. Rregullorja mbi procedurën penale ku përfshihen kryesit me çrregullime
mendore, Nr.2004/34.
Në aspektin e krijimit të mekanizmave që merren me realizimin e të drejtave të
fëmijëve, janë bërë përparime duke bërë të mundur në këtë mënyrë krijimin dhe
funksionimin e një varg mekanizmash.
Një nga të arriturat më të mëdha në këtë drejtim, padyshim është themelimi i
Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve. Qeveria e Republikës së Kosovës
ka nxjerr dy vendime të rëndësishme në këtë drejtim: Vendimin nr. 086, të datës 25
tetor 2006 dhe atë nr. 07/46 të datës 3 dhjetor 2008, me të cilat është krijuar Komiteti
Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve i cili kryesohet nga vetë Kryeministri.
Qëllimi kryesor i formimit të këtij mekanizmi është mbrojtja dhe nxitja e të drejtave
të fëmijës në Kosovë, me qëllim për të vendosur fëmijën në qendër të përpjekjeve
të Qeverisë. Me këtë mekanizëm, Qeveria e Republikës së Kosovës synon të arrijë
standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, 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 fëmijës zbatohen dhe respektohen.
Në Zyrën e Kryeministrit në Zyren për Qeverisje të Mirë, punon Zyrtari për të Drejtat
e Fëmijëve.
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ZKM/Sekretari Permanent, me vendim të veçantë nr.07/5727, të datës 30 korrik
2007, ka formuar një Grup Punues i cili ka për detyrë hartimin e kornizës strategjike
për të drejtat e fëmijëve.
Në secilën Ministri vepron Njësia për të Drejtat e Njeriut, dhe në kuadër të disa prej
këtyre njësive është i emëruar nga një zyrtar për të drejtat e fëmijëve. Po ashtu në
30 komuna të Republikës së Kosovës, është emëruar nga një zyrtar për të drejtat
e fëmijëve.
Më 15 dhjetor të vitit 2005, me vendimin nr. 5/166 të Kryeministrit të Kosovës
është themeluar Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe Eleminimin e Punës
së Fëmijëve, si trup koordinues dhe monitorues i programeve për parandalimin
dhe eleminimin e punës së fëmijëve që zhvillohen në Kosovë. Komiteti i Kosovës
është në përbërje të 15 anëtarëve, drejtorë të drejtorive të ministrive përkatëse
dhe udhëheqës i këtij organi vendimmarrës për punën e fëmijëve është Ministri i
MPMS-së.
Me vendimin 01/01, Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe Eleminimin e Punës
së Fëmijëve themelon Grupin Teknik Punues (GTP) për Përcaktimin e Listës së
Punëve të Rrezikshme të Fëmijëve në Kosovë, në përbërje të përfaqësuesëve të
institucioneve të Qeverisë dhe ekspertë të mjekësisë. Ky grup punues ka mandat
të përhershëm të funksionimit.
Me Vendimin 02/01, i datës 12 qershor 2006, të Komitetit të Kosovës për
Parandalimin dhe Eleminimin e Punës së Fëmijëve, është themeluar Grupi Punues
për Monitorimin e Punës së Fëmijëve. Ky grup punues ka mandat të përhershëm
të funksionimit. Roli dhe përgjegjësitë e Grupit Punues mbi Monitorimin e Punës
së Fëmijëve konsistojnë në inicimin, përkrahjen, koordinimin dhe mbikëqyrjen e
funksionimit të strukturave lokale të MPF-së.
Sidoqoftë, rrjeti i zyrtarëve duhet të fuqizohet edhe më shumë në të ardhmen,
përfshirë këtu zbatimin e aktiviteteve për ndërtim të kapaciteteve institucionale,
si dhe funksionalizimin e Komitetit Ndërministror. Gjithashtu, funksionalizimi i
mekanizmave institucionalë të ndryshëm që merren me të drejtat e fëmijëve dhe
sidomos me raportimin për instrumentet dhe mekanizmat ndërkombëtare janë
në mesin e prioriteteve për periudhën që përfshin kjo strategji.
Me qëllim të përfshirjes sa më të mirë në zhvillimin e dokumentit strategjik për
të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka vazhduar të
bashkëpunojë me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, veçanërisht me ato
të përfshira në fushën e të drejtave të fëmijës si UNICEF- zyra në Kosovë.
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Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës
prioritare QEVERISJA, janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Zbatimi dhe rishikimi i legjislacionit ekzistues, dhe Nxjerrja e 		
legjislacionit të ri për të drejtat e fëmijëve;
Objektiva 2: Funksionalizimi i Komitetit Ndërministror për të drejtat e fëmijëve;
Objektiva 3: Institucionalizimi i plotë i pozitave të Zyrtarëve për të drejtat e
fëmijëve në nivelin qëndror dhe komunal;
Objektiva 4: Krijimi i parakushteve të nevojshme për raportim për Konventën
për të Drejtat e Fëmijës;
Objektiva 5: Forcimi i bashkëpunimit me institucionin e Ombudspersonit;
Objektiva 6: Monitorimi i zbatimit të dispozitave të Konventës për të Drejtat e
Fëmijës;
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Buxheti për Fëmijët

S

ipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës, është obligim i shteteve që
ti implementojnë të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore deri në
maksimumin e mundësive në kuadër të burimeve të tyre të disponueshme.
Kjo përfshin analizat përkatëse buxhetore me qëllim të vlerësimit të
ndikimit të buxhetit të ndarë në zbatimin e të drejtave të fëmijëve. Ndarja e buxhetit
për programet sociale kombëtare dhe lokale duhet të bëhet në përpjestim me
buxhetin e përgjithshëm, si dhe mjetet e ndara buxhetore të jenë të mjaftueshme
për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e fëmijëve.
Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës
prioritare BUXHETI PËR FËMIJËT, janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Të bëhet analizë e nevojave për buxhet për realizimin e të 		
		
drejtave të Fëmijëve;
Objektiva 2: Rritje e fondeve të alokuara për fëmijë në përpjestim me nevojat
		
dhe e përgjithshëm;
Objektiva3: Të krijohen procedura që lehtësojnë miratimin e projekteve që
		
kanë ndikim direkt në jetën e fëmijëve;
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Arsimimi

K

onventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, njeh të drejtën
e çdo fëmije për arsimim. Neni 28 dhe 29, në mënyrë të qartë kërkon nga
shtetet që të njohin këtë të drejtë. Është e drejtë themelore që çdo fëmijë
të dijë apo të aftësohet për të shkruar dhe lexuar. Arsimimi i fëmijëve
përfshin më tepër se vetëm një të drejtë, arsimimi është çelësi i suksesit për një
shtet apo shoqëri të zhvilluar, një koncept i fuqishëm për të zhvilluar demokraci,
drejtësi, barazi, zhvillim shkencor, social dhe ekonomik. Arsimimi është një njësi
kyçe në luftën kundër varfërisë dhe për përmirësimin rrënjësor të kushteve të
jetesës njerëzore.
Në kontekstin e përpjekjeve për zhdukjen e varfërisë dhe papunësinë si probleme
të mëdha të identifikuara ne Kosovë është gjithësesi e nevojshme përmbushja e
nevojave themelore arsimore për të gjithë popullatën, qëllimi i së cilës do të ishte
edukim cilësor dhe zhdukja e analfabetizmit.
Diskriminimi në arsim, mund të ekzistoj në mënyra të ndryshme dhe nivele
të ndryshme: në politika dhe ligje, praktikat organizative apo në sjelljet e
profesionistëve dhe komunitetit në përgjithësi. Sa i përket arsimimit, problemet që
më së shumti janë të shfaqura në Kosovë janë:

•

Mospërfshirja dhe braktisja e shkollës nga fëmijët

Arsimimi i detyrueshëm 9 vjeçar dhe braktisja e shkollës nga ana e fëmijëve,
vazhdon të jetë një shqetësim për institucionet qeverisëse si dhe për shoqërinë
kosovare.
Është vullneti politik dhe vizioni i institucioneve të Kosovës që të gjithë fëmijët
në Republikën e Kosovës të përfshihen në shkollë. Gjithashtu vëmendje e veçantë
është duke ju kushtuar parandalimit te braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve,
braktisjes së shkollës nga ana e vajzave, integrimit të fëmijëve me nevoja te veçanta,
si dhe fëmijët e komuniteteve RAE.
Shkaktari kryesor që çonë në paraqitjen e kësaj dukurie në Kosovë kryesisht
është faktori ekonomik, mirëpo nxënësit e braktisin shkollën edhe për shkaqe të
ndryshme siç janë: mungesa e sigurisë, transportit, etj. Faktorët të tjerë që ndikojnë
në cilësinë jo të mirë të arsimit janë: ndërtesat shkollore të cilat nuk i plotësojnë
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kërkesat elementare për punë progresive; mungesa e kabineteve dhe materialeve
mësimore; sigurimi i pamjaftueshëm me tekste shkollore (biblotekat); motivimi
joadekuat i mësimëdhënësve dhe prindërve etj.
MASHT-i në bashkëpunim me partnerët e vet (UNICEF, CRS) ka përgatitur dhe
realizuar projekte me qëllim të parandalimit të braktisjes dhe reagimit ndaj kësaj
dukurie negative. Në këtë kornizë, doracaku “Pako e strategjive” një udhëzues
për trajtim të problemit të braktisjes së shkollës, është shpërndarë në të gjitha
shkollat në Kosovës. I njëjti projekt është realizuar me nxënësit romë, ashkali dhe
egjiptas (RAE).
Pasqyra e të dhënave për braktisjen në arsimin parauniversitar flet se shkollat dhe
nxënësit ballafaqohen me këtë problem, ndaj të cilit duhet reaguar në vazhdimësi
ashtu që fëmijëve tanë t`ua përmbushim të drejtën e arsimit.
Braktisja sipas gjinisë dhe vitit shkollor.
Viti shkollor

Total

Kanë lënë shkollën

Meshkuj

Femra

2002/03
2003/04
2004/05

340 257
354 918
355339

5682 (1.67%)
5703 (1.61%)
4141 (1.17%)

3075 (54%)
2654 (47%)
1932 (47%)

2607 (46%)
3049 (53%)
2209 (53%)

Ndërkaq në vitin 2006-2007 nga gjithsej 300703 nx. (arsimi 1-9) e kanë braktisur
shkollën 2431 nx. ose 0.81%, prej tyre 1483 janë femra. Ndërkaq në vitin 20072008 prej gjithsej 322107 nxënësve, 2250 ose 0.69% e kanë braktisur shkollën,
prej tyre 1170 ose 0.36 janë femra.
Në nivel të arsimit të lartë të mesëm, në vitin akademik 2004/05, numri i
përgjithshëm i nxënësve ka qenë 68976. Gjatë vitit shkollor, numri i nxënësve që e
kanë lënë shkollën ka qenë 1428 ose (2.07%), respektivisht 982 ose 67% djem dhe
446 ose 33% vajza.
Numri i nxënësve që e kanë lënë shkollën në arsimin e mesëm: ndarja sipas gjinisë
dhe vitit shkollor. 1
Viti shkollor

Total

Kanë lënë shkollën

Meshkuj

Femra

2002/03
2003/04
2004/05

66968
68361
68976

1554 (2.32%)
2433 (3.56%)
1428 (2.07%)

992 (64%)
1570 (65%)
982 (67%)

562 (36%)
863 (35%)
446 (33%)

TTë dhënat nëpër vite tregojnë një rënie të numrit të fëmijëve që e lënë shkollën,
edhe pse edhe shifrat ekzistuese janë për brengosje.
Ndërkaq në vitin 2006-2007 nga gjithsej 84297 nx. (arsimi 10-13) e kanë braktisur
shkollën 2425 nx. ose 2.9%, prej tyre 821 janë femra, ndërkaq në vitin 2007-2008
nga gjithësej 90180 nxënës, 3321 ose 3.7 % e kanë braktisur shkollimin, prej tyre
892 ose 2.2 % janë vajza.
1

Statistics Unit, MEST
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Për të arritur deri te zgjidhja apo deri tek zbutja e problemit të braktisjes së shkollës,
duhet të ketë një bashkëpunim më të ngushtë dhe më efektiv në mes të prindërve
dhe arsimtarëve, si dhe në mes të shkollës – komunitetit – pushtetit lokal.
Rëndësi të veçantë do të luante vlerësimi i situatës momentale si në zonat rurale
ashtu edhe në ato urbane, si dhe problemet tjera me të cilat ballafaqohet popullsia
jonë në aspektin e: parandalimit të braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve;
krijimin e politikave kombëtare për ngritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve minoritarë
në shkollë, dhe sigurimin e qasjes së barabartë dhe cilësisë në arsim.

•

Dhuna në shkolla

Dhuna kundër fëmijëve është një shkelje e të drejtave të fëmijëve. Asnjë formë
e dhunës kundër fëmijëve nuk është e justifikueshme. Është qëndrim i qartë i
institucioneve qeverisëse se dhuna në shkollë nuk duhet të tolerohet.
Mirëpo pavarësisht nga shumë përpjekje institucionale, rajonale dhe ndërkombëtare
për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, dhuna kundër fëmijëve mbetet ende evidente.
Dhuna mund të lenë pasoja të rënda psikologjike për një kohë të gjatë në jetën e
fëmijëve, pavarësisht se në çfarëdo lloj forme shfaqet ajo, duke filluar që nga ajo
e dënimit fizik, dhuna seksuale si dhe torturat apo ndëshkimet e pamëshirëshme
dhe diskriminuese ose çdo formë tjetër që dhunon dinjitetin e një fëmije, për këto
dhe arsye të tjera duhet të ekzistojë mbrojtje ligjore më efektive si dhe mekanizma
të ndihmës për viktimat e dhunës në shkollë.
Po që se fëmija është viktimë e dhunës, atëherë ka gjasa të mëdha që tek fëmija
të barten pasoja të ndryshme të cilat mund të shpien në humbje të vetëbesimit,
humbje të respektit për veten, shqetësim të theksuar, uljen e vullnetit për të ndjekur
mësimin, shfaqjen e simptomave psikosomatike, si dhe këta fëmijë në të ardhmen
kanë predispozita t’iu shfaqet depresioni. Po ashtu fëmijët të cilët kryejnë akte
abuzimi përderisa janë në shkollë, sipas hulumtimeve të njohura, kanë gjasa pesë
herë më shumë të bëhen pjesë e statistikës së krimit deri në moshën 30 vjeçare.
Në periudhën kohore Maj-Shtator 2005 është realizuar hulumtimi i dhunës në
shkolla, studim ky, i cili i ka rrënjët në të drejtat e fëmijëve, në të drejtën e mbrojtjes
së tyre ndaj çfarëdo forme të dhunës. Hulumtimi ishte një përpjekje e përbashkët
ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), UNICEF-it dhe
burimeve tjera (Care Internacional dhe Prism). Subjekt i hulumtimit ishin: fëmijët,
arsimtarët dhe prindërit.Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të hetohet natyra dhe shtrirja
e dhunës ndaj fëmijëve në shkollat e Kosovës dhe të fitohet një njohuri më e mirë e
problemit, në mënyrë që të ketë një parandalim dhe ndërhyrje efektive.
Në bazë të rezultateve të hulumtimit del se edhe te ne si edhe në të gjitha vendet
e botës ka dhunë fizike ndaj fëmijëve, nxënësve, por edhe në relacionin nxënësnxënës që është më e shpeshtë. Të gjithë grupet e të anketuarve dhanë dëshmi të
qarta që dhuna është prezente në shkolla, përfshirë dënimin fizik nga arsimtarët.
Ky është një përfundim i rëndësishëm, sepse tregon ekzistencën e një situate që
duhet marrë parasysh në mënyrë që arsimi në Kosovë të plotësojë standarde të
pranueshme.
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Në kontekstin kosovar e shikojmë këtë çështje karshi ngritjes së nivelit të
respektimit dhe avancimit të të drejtave të fëmijëve si në familje, në shkollë dhe
në sfera të tjera ku kemi vështirësi sepse po përballemi me pasojat e luftës dhe
pozitën e rëndë ekonomike në Kosovë që janë faktorët kryesorë që reflektojnë
shkeljen e të drejtave.
Shkollat nuk mund ta përmbushin rolin e tyre si institucione të të nxënit dhe të
shoqërimit po që se fëmijëve nuk iu ofrohen mjedise të çliruara prej të fortëve,
turpërimit, shtypjes, ndëshkimit, keqtrajtimit.
Për të eleminuar çdo formë të dhunës në shkolla nevoiten të implementohen
një varg e aktiviteteve dhe masave. Në këtë kuadër, përveç këtyre masave
institucionale, zbatimi i fushatave kundër dhunës ndaj fëmijëve në shkollë, do të
ishte i rëndësisë së vaçantë, gjë e cila do të mundësonte rritjen e ndërgjegjësimit,
edukimit dhe ngritjes së kapaciteteve për ti thënë jo-dhunës si dhe do të bënte
që të informohet publiku lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe të ndryshohen
qëndrimet dhe sjelljet.
Duhet vënë theksi për zbatimin sa më të rreptë të ligjit për arsimin primar dhe
sekondar i cili ndalon dënimin fizik apo çfarëdo forme të dënimit poshtërues në
të gjitha institucionet shkollore dhe kërkon që të merren hapa të arsyeshëm që
të mbrohen nxënësit nga lëndimet apo ekspozimet për çfarëdo fjale apo veprimi
ofendues.
Shërbimi psikologjik duhet të jetë pjesë e sistemit të arsimit në të gjitha shkollat
fillore dhe të mesme, dhe qëllimi i shërbimit psikologjik do të ishte promovimi i
mirëqenies mendore dhe fizike të nxënësve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit.
Ky shërbim do të ishte i dobishëm në ndihmën e nxënësve për t’i kaluar problemet
e moshës, raportet në familje dhe shoqëri, vështirësitë në mësimnxënie dhe
provime, etj.
•

Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara

Integrimi i nxënësve me nevoja të veçanta në shkollë duhet të konsiderohet si
proces i domosdoshëm i çdo arsimi bashkëkohor. Konventa e të drejtave të
fëmijëve garanton se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të
bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në kushte që garantojnë dinjitetin
e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e
bashkësisë (neni 23).
Në Kosovë sipas disa hulumtimeve supozohet se numri i përgjithshëm i fëmijëve
me aftësi të kufizuara është afro 15.000, ndërsa prej këtyre e ndjekin shkollimin
vetem afro 877 nxënës. Nga kjo shihet qartë se pjesëmarrja e fëmijëve në arsimim
është shumë e vogël, që do të thotë se niveli i tanishëm i edukimit të fëmijëve
me aftësi të kufizuara, ende nuk garanton të drejta të kënaqshme për këta fëmijë.
Realisht, Ministria e Arsimit është duke bërë përpjekje që me anë të reformimit
të strategjive dhe politikave arsimore në përgjithësi ta zbutë këtë problem, në
mënyrë që të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuara t’iu lehtësohet integrimi në
sistemin e rregullt shkollor, krijimi i ambientit sa më të përshtatshëm, dhe në këtë
mënyrë, ata të kenë mundësi të barabarta për arsimim.
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Një ndër fushat në të cilat mbetet të punohet më tepër është identifikimi i nevojave
të fëmijëve me aftësi të kufizuar, në mënyrë që të vendoset se në çfarë kategorie
shkollore fëmijët duhet t’i vazhdojnë mësimet, dhe të përcaktohet më mirë se si të
bëhet integrimi i tyre në mësimin e rregullt.
Në procesin e identifikimit të nevojave të fëmijëve me aftësi të veçanta rol shumë të
rëndësishëm do të luanin prindërit, ngase ata dinë më së miri nevojat e kufizuara
të fëmijëve të tyre. Në këtë kuadër është me rëndësi të theksohet se shpeshherë
mungon përkrahja e prindërve, e cila është shumë e rëndësishme për integrimin e
fëmijëve të tyre, dhe ka raste kur prindërit nuk i dërgojnë fare në shkollë fëmijët me
aftësi të kufizuara, duke pamundësuar zhvillimin njerëzor të fëmijëve.
Ky problem rrjedhë si pasojë edhe e një varg problemesh të tjera ekonomike
dhe kufizimeve buxhetore, si dhe aspekteve të tjera si mungesës së kuadrit dhe
infrastrukturës adekuate. Gjithashtu, mungesa e komisioneve të përshtatshme
shumëdiciplinare dhe e psikologut në shkolla, të cilët që me rastin e regjistrimit të
fëmijës në shkollë do ti përcaktonin nevojat, dhe gjatë gjithë kohës do të ofronin
ekspertizën dhe ndihmën mbi zhvillimet apo ngecjet e fëmijës.
Në vitin 2001-2002 numri i shkollave speciale ishte shtatë dhe numri i nxënësve
ishte 522 nxënës, prej tyre 343 apo (68%) ishin meshkuj dhe 160 apo (32%) ishin
femra, të cilët i takonin llojeve të ndryshme të dëmtimeve.( SMIA, Banka Botërore
2001).
Me themelimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në vitin 2002/2003
u bënë hapat e parë në drejtim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve me nevoja të
veçanta përmes hapjes së klasave të bashkangjitura në kuadër të shkollave të
rregullta. Në këtë vit u hapën 34 klasë të bashkangjitura/ speciale në të gjitha
komunat e Kosovës dhe ky hap shënoi rritjen e numrit të fëmijëve me nevoja të
veçanta në arsim.
Prej vitit në vit janë rritur paralelet/ klasat e bashkangjitura prandaj në vijim janë të
dhënat për vitin e fundit shkollor. Në vitin shkollor 2007-2008, në 6 shkolla speciale
dhe në 70 paralele të bashkangjitura janë të përfshirë ky numër i nxënësve me
nevoja të veçanta:
Gjithsej 				

877 (M: 555 & F: 322)

Parafillor 				

16 (M: 10 & F: 6)

Fillor 					

785 (M: 495 & F: 290)

I mesëm 				

76 (M: 5 & F: 26)

Nga shifrat e paraqitura më lartë shihet se prej 441.664, numrit të përgjithshëm
të fëmijëve në arsimin parauniversitar, 877 i kemi nxënës me nevoja të veçanta,
që do të thotë se numri i fëmijëve me nevoja të veçanta të përfshirë në arsim ende
mbetet i vogël, dhe mund të përfundohet se arsimi fillor të bëhet i detyrueshëm
dhe falas për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara, si dhe të sigurohet transporti
falas për këtë kategori të fëmijëve si për ata të nivelit të ulët ashtu edhe për ata të
nivelit të mesëm.
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•

Edukimi parashkollor

Edukimi parashkollor paraqet bazën e edukimit të një individi. Sipas KDF neni
28 dhe 29, arsimimi ka një synim të qartë të zhvillojë potencialin e plotë të
personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore dhe fizike të fëmijës. Në këtë
mënyrë edukimi parashkollor është një pjesë shumë e rëndësishme e edukimit
gjatë jetës së fëmijës dhe individit në përgjithësi.
Tanimë është e njohur se edukimi i papërshtatshëm parashkollor, ndikon
negativisht te shumë faktorë si: rënien e regjistrimit në shkollë fillore, dobëson
zhvillimin e intelektit të fëmijëve, pengon aftësinë e tyre për të treguar sukses
cilësor në shkollë etj. Edukimi parashkollorë ka rëndësi të veçantë dhe të
pazëvendësueshëm në zhvillimin psikofizik të fëmiut, andaj investimi më i madh
në nivelin e edukimit parashkollor duhet të jetë një domosdoshmëri.
Shumë studime tregojnë mbi rëndësinë e investimit në edukim
parashkollor, si:
Një investim i vogël në edukimin parashkollor, në të ardhmen do ta rritë
vlerën e investimit në shoqëri për disa herë më tepër;
-Efikasiteti i të nxënit në nivele tjera të arsimit rritet mbi 30%;
-Zvogëlon mundësin e nxënësve për ta braktisur shkollimin;
-Investimet e hershme janë më efikase dhe më pak të kushtueshme; etj;

Prindërit luajnë rol kyç në rritjen dhe mirëqenien e fëmijëve, të cilët duhet të
mbrojnë dhe përkrahin fëmijët e tyre gjatë gjithë jetës. Shumë prindër nuk e
kuptojnë apo nuk janë të informuar mbi rëndësinë e edukimit parashkollor të
fëmijes se tyre, ata besojnë se edukimi fillon atëherë kur fëmija fillon të shkojë në
shkollë si i rregullt, dhe për këtë arsye ata nuk ju ofrojnë përkushtimin e nevojshëm
fëmijëve të tyre.
Ekzistojnë sfida të mëdha me të cilat vazhdon të ballafaqohet edukimi parashkollor
në Kosovë, dhe këtu hyjnë: Përfshirja e ultë e fëmijëve në edukim parashkollorë
sidomos i fëmijëve me nevoja të veçanta; Personeli i pakualifikuar që punon
me fëmijët parashkollor; Funksionimi i institucioneve parashkollore private të
palicencuara; Mungesa e ndihmës profesionale për institucione parashkollore
publike, private dhe paraleleve parafillore; Përfshirje tejet e ulët e fëmijëve me
aftësi të kufizuara në edukimin parashkollor; Mungesa e ekspertëve në nivelin e
edukimit parashkollor; etj.
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Arsimi parashkollor në Kosovë është i organizuar me Klasifikimin e
standardeve ndërkombëtare për nivelet e arsimit. Arsimi parashkollor /
parafillor është i organizuar në:
•
•
•
•

Kujdes për fëmijë / foshnjore për fëmijët e moshës 9 muaj deri në 3 vite,
a) foshnjat e moshës 9 muaj deri në 3 vite,
b) fëmijët e moshës 3 – 6 vite.
Edukim parashkollor për fëmijët e moshës 5 deri në 6 vite.

Siç është rregulluar me ligj, kujdesi institucional që u jepet fëmijëve të moshës 9
muaj deri në 6 vite është pjesë e sistemit arsimor në Kosovë. Arsimi parashkollor
(fëmijët e moshës 5-6 vite) nuk është i detyrueshëm edhe pse konsiderohet se është
e drejtë e të gjithë fëmijëve duke përfshirë edhe ata me nevoja speciale. Edukimi
zhvillohet në institucione publike dhe private të licencuara të arsimit parashkollor.
Gjatë vitit shkollor 2006/07 numri i institucioneve parashkollore ka qenë 44:33
institucione qëndrore (kryesore) dhe 12 shkolla satelite. Shifrat tregojnë një rritje të
lehtë nga vitet e mëhershme. Në vitet 2004/05 ka pasur 32 institucione, 28 kryesore
dhe 4 satelite dhe në vitin 2005/06 ka pasur 43 institucione, 32 kryesore dhe 11
satelite.
Numri i fëmijëve në arsimin parashkollor: ndarja sipas llojit të institucionit, vitit
shkollor, gjinisë2:
VITI
SHKOLLOR
2000/2001
2004/2005
2004 / 2005
2005/2006
2005 / 2006
2006/2007
2006/2007

INSTITUCIONET
Kujdes për fëmijë /
parashkollor
Kujdes për fëmijë /
foshnjore
Arsimi parashkollor/
parafillor
Gjithsej
Kujdes për fëmijë /
foshnjore
Arsimi parashkollor/
parafillor
Gjithsej
Kujdes për fëmijë /
foshnjore
Arsimi parashkollor/
parafillor
Gjithsej

NUMRI
TOTAL

MESHKUJ

FEMRA

21,427

13,793

7,634

7,076

3,644 (51.50%)

3,432 (48.50%)

17,596

9,216

8,380 (

26,140

13,574

12,566 (48.07%)

5,108

2,579

2,579 (50.49 %)

20,750

10,789

9,961

25,858

13,318

12,540

5,051

2,688/

2,368 (46.78%)

21,089

10,886

10,203

26,140

13,574

12,566

Në Kosovë, edukimi parashkollor duhet të jetë një prioritet me rëndësi sa i përket
edukimit, kjo kërkon sigurim të zbatimit të Ligjit mbi edukimin parashkollor dhe
hartimin e standardeve dhe udhëzimeve mbi ambientin fizik dhe përmbajtjen e
programeve për edukim të hershëm të fëmijëve.
Institucionet parashkollore duhet të jenë të ndërtuara në mënyrë sepeciale me
qëllim të përmbushjes së nevojave të përgjithshme të fëmijëve, të kenë kapacitet
për të ofruar programe parashkollore, të cilat do të ndihmonin në formimin e
personalitetit të fëmiut deri në regjistrimin e tyre në shkollë fillore.
2
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Qëllimi kryesor i institucioneve parashkollore në Kosovë duhet të jetë, respektimi
i të drejtave të fëmijës, përkujdesja, mbrojtja sociale dhe shëndetësore e
fëmijës, formimi i shprehive higjenike dhe shprehive të sjelljeve sociale, njohja
me mjedisin, përfitimi i aftësive bazike të të folurit, zhvillimi i aftësive dhe i
operacioneve mendore, zhvillimi i imagjinatës, formimi i koncepteve elementare
gjuhësore e matematikore, zhvillimi i aftësive shprehëse muzikore dhe figurative,
zhvillimi fizik nëpërmjet lojës, etj. Ndërsa, edukimi parashkollorë, përveç tjerash
duhet t’i aftëson fëmijët në nxënien e elementeve themelore të leximit, shkrimit,
numërimit dhe kalkulimit.
Institucionet parashkollore, si ato publike po ashtu edhe ato private të licencuara,
duhet të punojnë me planprogram, i cili do të duhej t’i përmbushte standardet më
të larta të edukimit të fëmijëve.
•

Diskriminimi gjinor në shkollë

Barazia gjinore është një e drejtë themelore qytetare, gjë që kërkon tejkalimin e
barrierave dhe diferencimeve gjinore me të cilat përballet shoqëria jonë, zhvillimin
dhe përmirësimin e makanizmave institucionalë për përfshirjen e çështjeve
gjinore në politikat dhe strategjitë publike, për arritjen e barazisë gjinore, si dhe
parandalimin e diskriminimit gjinor në shkollë.
Me mosdiskriminim nënkuptojmë se nuk duhet të ketë kurrfarë diskriminimi të
drejtëpërdrejtë apo të tërthortë ndaj fëmiut, në bazë të gjinisë, moshës, gjuhës,
paaftësisë fizike apo mendore, kombit, relegjionit apo besimit, përkatësisë etnike
apo sociale, racës, etj. Për ta luftuar apo parandaluar diskriminimin gjinor në
shkolla, duhet punuar në reformimin e sistemit arsimor, me qëllim të ngritjes së
shkallës së barazisë efektive dhe trajtimin e barabartë të fëmijëve në shkollë.
Ndonëse MASHT ka punuar në reformimin e sistemit arsimor, në rritjen e
cilësisë, me ndryshimet e planprogrameve, me trajnimet e mësimdhënësve,
me promovimin e të drejtave të njeriut/fëmijëve, ka hulumtime që flasin për
nevojën e intervenimeve për të adresuar çështjen gjinore, sidomos te integrimi i
perspektivës gjinore në tekstet shkollore.
Për më tej duhet të synohet rritja e ndërgjegjësimit të popullatës, në veçanti të
edukatorëve-mësuesëve për parandalimin e diskriminimit gjinor në shkollë, si
dhe informimin më të mirë të tyre mbi rëndësinë dhe rolin e barazisë gjinore.
•

Ambienti shkollor të jetë i qasshëm dhe pa barriera

Procesi i reformës kërkon të ofrojë një planprogram që zhvillon fëmijën psiqikisht,
fizikisht, shoqërisht dhe emocionalisht, ndërsa infrastruktura fizike është parakusht
për zbatimin e reformës së planprogrameve shkollore.
Shkollat do të duhej të jenë bashkëkohore, të kenë hapësirë të përshtatshme,
kënde sportive, palestra, të jenë të paisura me materiale didaktike dhe kabinete
laboratorike, të cilat do të mundësonin komforditetin si për nxënësit ashtu edhe
për mësimdhënësit gjatë procesit mësimor. Duhet përqëndruar në krijimin e

29

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013

ambijenteve edukative dhe mësimore brenda dhe jashtë shkollës. Nëpër oborre
duhet të ndërtohen kënde sportive me qëllim të shfrytëzimit të tyre në kohën e lirë
nga nxënësit, të cilat duhet të jenë të ndërtuara me kujdes në mënyrë që fëmijët të
mos dëmtohen fizikisht.
Mirëpo, infrastruktura shkollore së pari duhet t’i plotësoj nevojat elementare siç
janë: shkollat duhet të jenë të ndërtuara në ambiente të sigurta, ku nuk rrezikohet
jeta apo mirëqenia e fëmijes, të kenë furnizim me ujë, sistem të ngrohjes dhe
kanalizim për ujrat e zeza.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përmirësimin e infrastrukturës
shkollore e ka shpallur si prioritet të saj për vitin 2008, dhe është duke punuar
mjaftë në këtë drejtim.
Sidoqoftë, infrastruktura shkollore në Kosovë ka ngecje të shumta, si: në një
shkollë mbajnë mësim deri në katër ndërrime dhe si rezultat i mbingarkesës
mësimëdhënia ka mundësi të jetë e një cilësie të ultë; mungojnë hapësirat,
kabinetet dhe paisjet shkollore; kryesisht në vendbanimet rurale transporti shkollor
është mjaftë i vështirësuar, destinacionet e gjata shtëpi-shkollë, rrugët e pasigurta
dhe të papërshtatshme për të ecur, ende shumë objekte shkollore nuk i plotësojnë
kriteret dhe standardet e duhura që të gjithë fëmijët të kenë qasje në to, sidomos
të dëmtuar këtu janë fëmijët me nevoja të veçanta, etj.
Duke pasur parasyshë që sipas Ligjit të arsimit fillor dhe të mesëm, (neni 19),
rregullimi i çështjes së infrastrukturës shkollore është përgjegjësi e MASHT-it dhe
komunave, atëherë, MASHT bashkë me Departamentin Komunal të Arsimit (DKA)
duhet të kujdesen që objektet shkollore bashkë me infrastrukturën përcjellëse
t`iu përshtaten nevojave dhe kërkesave të nxënësve pa dallim, ashtu që të gjithë
fëmijët të kenë qasje në shkolla.
Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës prioritare
ARSIMIMI, janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Gjithpërfshirja e fëmijëve në arsim cilësor;
Objektiva 2: Sigurimi i gjithëpërfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim;
Objektiva 3: Parandalimi dhe luftimi i dhunës në shkolla;
Objektiva 4: Integrimi i fëmijëve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në arsim;
Objektiva 5. Parandalimi dhe reagimi ndaj braktisjes së shkollës;
Objektiva 6: Rritja e përfshirjes së fëmijëve në institucionet parashkollore;
Objektiva 7: Krijimi i mekanizmave për përkrahje të fëmijëve të talentuar;
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Shëndetësia

“

Shumë gjëra në këtë jetë mund të presin, por jo fëmija, atij nuk mund ti
themi nesër, se koha e tijë është sot”- G. Mistrali

Ruajtja dhe përparimi i gjendjes
shëndetësore të shtatzënës, të posalindurit dhe
të fëmijës së vogël

Mirëqenia dhe mbijetesa e fëmijëve dhe nënave nuk duhet të konsiderohen
të rëndësishme vetëm nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut, por ato janë
zgjidhje thelbësore e sfidave të mëdha të shtetit, si ato ekonomike, shoqërore
dhe të zhvillimit në përgjithësi.
Sipas KDF-së përkatësisht nenit 3.3 shteti duhet të merrë masa që institucionet,
shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve
të veprojnë në përputhje me normat e caktuara nga autoritetete kompetente,
veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit dhe aftësive të
personelit të tyre si dhe të kontrollit të duhur.
Neni 24.2 i KDF-së, thekson se shteti duhet të marr masat e duhura:
a) Për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore;
b) Për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe
kujdesin për shëndetin, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit
shëndetësor parësor;
c) Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit
shëndetësor parësor, me anë të përdorimit, ndër të tjera, të teknikave
lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të
përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke pasur parasysh rreziqet
e ndotjes së mjedisit natyror;
d) Për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas
lindjes;
e) Për të mundësuar që gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit
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dhe fëmijët të marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të
përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e
fëmijës, përparësitë e ushqyerjes me gji, higjienën dhe shëndoshjen e
mjedisit dhe parandalimin e aksidenteve;
f ) Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve,
edukimin dhe shërbimet në fushën e planifikimit familjar.
Njëra ndër prioritetet dhe sfidat e Qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht
Ministrisë së Shëndetësisë është përmirësimi i gjendjes shëndetësore të popullatës
me theks të veçantë përmirësimi i gjendjes shëndetësore të nënës dhe fëmijës.

Ulja e vdekshmërisë te të posalindurit, fëmijëve
dhe fëmijëve gjerë në moshën 5 vjeçare
E drejta në shërbime mjekësore, Neni 24 i KDF rregullon të drejtën e fëmijës në
përkujdesje shëndetësore dhe thotë: “Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës për të
gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet
për trajtimin e sëmundjes dhe rifitimin e shëndetit. Shtetet palë përpiqen të
sigurojnë që asnjë fëmije të mos i mohohet e drejta për të pasur këto shërbime të
kujdesit shëndetësor”.
Pra shtetet palë ndjekin zbatimin e kësaj të drejte duke marrë masat e duhura për
të ulur vdekshmërin e foshnjeve, për të siguruar ndihmë dhe kujdes shëndetësor
në nivel parësor, për të siguruar shërbime për nënat para, gjatë shtatzanisë dhe
pas lindjes, për të siguruar informacione, edukim dhe dituri bazë për të gjithë rreth
ushqimit e gjidhënjes, rreth kujdesit ndaj fëmijës.
Gjatë viteve të fundit niveli i cilësisë së shërbimeve shëndetësore në Kosovë është
në rritje dhe ka bërë të mundur zbritjen në masë të konsiderueshme të shkallës
së vdekshmërisë së nënës dhe fëmijës. Megjithatë, Kosova vazhdon të mbetet një
ndër shtetet me shkallën më të lartë të vdekshmërisë së foshnjeve në Europë.
Veq kësaj, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka aprovuar dhe është zotuar në
plotësimin e obligimeve që dalin nga Deklarata e Mijëvjeçarit ku hyjnë edhe dy
komponente të lidhura drejtëpërdrejtë me të drejtën e fëmijës: uljen e vdekshmërisë
së tyre dhe sigurimin e shkollimit themelor.
Mbrojtja dhe përkujdesja për nënat- kujdesi antenatal është nga kushtet
themelore për një lindje normale me të posalindur poashtu të shëndosh. Në këtë
drejtim Kosova ka shënuar rezultate inkurajuese duke ulur ndjeshëm shkallën e
vdekshmërisë së nënës dhe të foshnjes, duke iu falenderuar rritjes së shërbimeve
shëndetësore dhe vetëdijes qytetare. Megjithate, cilësia e shërbimeve mjekësore
nuk është e kënaqshme dhe studimet tregojnë se ka vend për përmirësime.
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Mortaliteti i foshnjeve dhe i nënave është më i madhi në rajon, por janë
shënuar përmirësime si:
•Vdekshmëria perinatale në vitin 2000 ishte 29.1 ‰, ndërsa në vitin 2007 ishte
20.0 ‰.,
• Vdekshmëria fetale në vitin 2000 ishte 14.5 ‰, ndërsa në vitin 2007 ishte
11.3‰., Vdekshmëria e herëshme neonatale në vitin 2000 ishte 14.8 ‰, ndërsa
në vitin 2007 ishte 8.8‰.,
• Vdekshmëria maternale në vitin 2000 ishte 23.1/100.000, ndërsa në vitin 2007
ishte 10.7/100.000 etj.
Ky përmirësim është rezultat i veprimit të shumë faktorëve dhe masave të
ndërmarra nga ana e Qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe vet institucioneve
shëndetësore.
Të arriturat ne sistemin e imunzimit ka bërë që të mos kemi më asnjë rast të poliomielitit dhe poashtu edhe të Morbillit. Megjithatë, vazhdon të jetë shqetësuese
prania e Tuberkulozës, Rubellës, Gastroenterokolit etj.
Sëmundjet më të shpeshta që janë shkaktare të vdekjes së fëmijëve (sidomos
të komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptianë por edhe te të tjerët) vazhdojnë të
mbeten: sëmundjet akute të frymëmarrjes, diarea dhe sëmundjet tjera infektive.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë duke i përmirësuar aktivitetet që kanë
të bëjnë me promovimin e shëndetit, me luftimin e keqpërdorimit të substancave
të ndaluara, shëndetin riprodhues dhe në edukimin shëndetësor në parandalimin
e problemeve shëndetësore, sëmundjeve.
Përforcimi dhe shpërndarja e drejtë e rrjetit të institucioneve shëndetësore do
të ndikoj në uljen e vdekshmërisë së të posalindurve, fëmijëve të vegjël dhe
të fëmijëve gjerë në moshën 5 vjeçare. Pokështu edhe zbulimi, raportimi dhe
obdukcioni i të gjitha rasteve të fëmijëve të vdekur do të përmirësoj trajtimin dhe
ulë vdekshmërinë në të ardhmen.

Përmirësimi i qasjes në shërbime shëndetësore
dhe cilësisë së barabartë për të gjithë fëmijët
Neni 1 i KDF-së thekson se me nocionin fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën
moshën 18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara,
në përputhje me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Rezolutën Nr.41 miratoi
Deklaratën për të Drejtën në Zhvillim, përkatsisht neni 8 thekson: Shtetet janë
të obliguara të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme në nivelin e brendshëm
që të jetësojnë të drejtën në zhvillim dhe të sigurojnë mundësi të barabarta në
qasje, në resurse themelore, arsimim, shëndetësi, ushqim, banim, strehim, punë
dhe shpërndarje të drejtë të të ardhurave. Për eleminimin e të gjitha padrejtësive
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sociale duhet të zbatohen reforma ekonomike dhe shoqërore dhe të cilat kanë
implikime bugjetore.
Në Republikën e Kosovës e drejta shëndetësore është e rregulluar në bazë të Ligjit
për Shëndetësi. Baza ligjore, përkatësisht neni 22, siguron kujdes shëndetësor falas
në institucionet publike shëndetësore për fëmijë dhe të rinjë deri në moshën 15
vjeçare. Megjithatë, mangësi e këtij ligji mundë të konsiderohet se pavarësisht
që fëmijët apo të rinjët nuk janë nxënës apo studentë, ata duhet të gëzojnë të
drejtën t’iu ofrohen shërbime shëndetësorë pa pagesë nga institucionet publike
shëndetësorë deri në moshën 18 vjeçare.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë përpjekje që të sigurojë shërbime
shëndetësore të arritshme dhe të përshtatshme në tërë regjionin e Kosovës, si në
ato urbame dhe rurale, për të gjitha shtresat socio-ekonomike të popullsisë.
Ofrimi i kujdesit ekuivalent shëndetësor sikur në institucione civile shëndetësore
për të gjithë fëmijët delikuent që gjenden në Institucionin Korrektus Konform
standardeve ndërkombëtare për shëndetësi (Rekomandimet e Këshillit të Europës
për Shëndetësinë në Burgje).
Sipas vlerësimit të cilësisë së shërbimeve spitalore pediatrike në Kosovë, 2005,
rezultatet tregojnë se në nivelin sekondar mundësitë laboratorike dhe furnizimi
me barna mbeten ende suboptimale, shumë probleme rrjedhin nga mungesa e
udhërrëfyesëve, pamundësitë për edukim të vazhdueshëm mjekësor/profesional
dhe qasja e kufizuar në literaturën ndërkombëtare.
Mirëpo, në këtë sferë mbetet edhe shumë punë për tu bërë në aspekte të ndryshme,
si: rishpërndarja më e mirë e profesionistëve pediatër dhe neonatolog anë e
kënd Kosovës; ngritje e nivelit shkencor të personelit shëndetësor përmes ZHVP;
rritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në institucionet publike dhe private
shëndetësore; përmirësim dhe integrim i strukturave të shërbimit shëndetësor
në të tri nivelet e kujdesit; përmirësim i cilësisë së mbledhjes dhe përpunimit të
të dhënave dhe mbikqyrje e vlerësim i vazhdueshëm; aktivizimi i shërbimeve
ambulantorike nëpër shkolla, sidomos i atyre stomatologjike; sigurimi i shërbimeve
të mira shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët e braktisur, në
forma të ndryshme, si kampanjat, edhe për fëmijët jasht institucioneve shkollore.
etj.
Krahas vullnetit të mirë, potencialeve njerëzore dhe aftësive të personelit mjekësor,
cilësia e kujdesit shëndetësor nuk është e kënaqshme ngase ajo ndikohet
drejtëpërdrejtë prej kushteve dhe paisjeve joadekuate të cilat janë evidente nëpër
institucionet shëndetësore në Kosovë.
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Humanizimi i spitaleve gjatë shërimit dhe
trajtimit të fëmijëve
Është tejet e rëndësishme dhe e drejtë fundamentale që fëmija i sëmuar të
trajtohet në ambiente spitalore të cilat imitojnë rrethin shtëpiak-familjar.
Janë shumë aktivitete të cilat e mundësojnë një transformim dhe qasje të tillë
të spitaleve tona dhe vazhdimi i programeve si “Institucioni mik i foshnjes”,
“institucioni mik i fëmijës dhe rinisë”, “Për një buzëqeshje të fëmijës në spital”,
“Spitalet e hapura”, ”Spitalet me kopshte për argëtimin e fëmijëve të sëmur ” etj,
padyshim që do të ndikojnë në uljen e ditëve të qëndrimit për shërim nëpër
spitale dhe në humanizimin e tyre.

Mbrojtja dhe përparimi i shëndetit të rinisë
KDF-ja thekson se shteti duhet t’i njehë fëmijës të drejtën për të qenë nën kujdesje,
mbrojtje dhe trajtim fizik ose mendor, të drejtën e një ekzaminimi periodik të këtij
trajtimi dhe të çdo rrethane tjetër lidhur me këtë vendosje, (neni 25).
Janë me rëndësi aktivitetet në edukim nga fusha e ruajtjes së shëndetit riprodhues
e seksual nga sëmundjet infektive seksualisht transmisive, HIV/AIDS-i, shtatzënësia
e padëshiruar, përdorimi i drogave, alkoolit dhe duhanit etj. Duke hartuar plane
nacionale për sigurim dhe përdorim të kontraceptivëve, duke ofruar ndihmën për
viktimat e dhunës, duke themeluar qendra për ofrimin e shërbimeve rehabilituese
për trajtimin e përdoruesve të drogës dhe alkoolit si dhe duke prevenuar vetëvrasjet
si një dukuri në rritje bëhet e mundur mbrojtja dhe përparimi i shëndetit të rinisë.
Qeveria e Republikës së Kosovës, duke e pasur si pikë synimin kujdesin, mbrojtjen,
rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e gjendjes shëndetësore të qytetarëve
kosovarë, ka miratuar Ligjin për Shëndetësi, (i cili ka nevojë të avancohet), me
qëllim të vënies në bazë ligjore mbrojtjen dhe përparimin e shëndetit të rinisë.
Siç dihet, ndryshimet sociale ndikojnë drejtpërdrejtë në ndryshimin e qëndrimeve
dhe sjelljeve të njeriut. Pasi që edhe të rinjët kosovarë po ballafaqohen, çdo
ditë e më tepër me ndryshime të mëdha ekonomiko-sociale, te ata po vërehen
ndryshime të dukshme në bindjet, qëndrimet dhe sjelljet e tyre.
Sipas GYTS-it 2004 rreth një e treta (2622=37%) e të gjithë nxënësve të anketuar
kanë raportuar se kanë pirë ndonjëherë cigare. Një e pesta (20.9%) e nxënësve
që së paku një herë ka pirë cigare e kanë bërë këtë para moshës 10 vjeçare. Sipas
nivelit të shkollimit mbi një e treta e nxënësve të shkollave fillore të anketuar
kanë pirë ndonjëherë cigare (37.0%) kurse në shkolla të mesme mbi gjysma e të
anketuarëve (53.9%). Në të ardhmen mund të kemi rritje të sëmundjeve që lidhen
me duhanpirjen në Kosovë dhe nevoitet përgatitje e programeve parandaluese
të duhan pirjes për fëmijët si në shkolla ashtu edhe jashtë shkollave, por edhe
intervenime tjera për ndërprerjen e pirjes së duhanit. Një aktivitet fillestar do të
ishte fillimi i zbatimit të Ligjit për duhanin.
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Sipas hulumtimit “Studime mbi njohuritë, qëndrimet, praktikat dhe sjellja e të rinjve
në Kosovë mbi HIV/AIDS” të bërë nga UNKT, shihet kjartë se mosha e debutimit
seksual dhe nisja e përdorimit të drogës është duke pësuar rënie të shpejtë në
mesin e të rinjëve kosovarë.
Një ndër faktorët që nxisin dhe përshpejtojnë, shfaqjen apo përhapjen e këtyre
dukurive negative janë: papunësia e madhe në mesin e të rinjëve, migrimet e
shumta drejt vendeve të Europës Perëndimore, njohuritë e mangëta për HIV-in,
IST-të dhe pasojat e përdorimit të drogës, hapësirat e kufizuara për rekreacion, etj.
Për dallim nga shtetet e tjera të botës, rinia kosovare ka nivel të ulët të infektimt me
HIV/AIDS. Mirëpo, shumica e faktorëve të rrezikut që ndikojnë në përhapjen e HIV/
AIDS-it janë prezent në Kosovë, si: njohurit e kufizuara për HIV-in dhe infeksionet
tjera seksualisht të transmetueshme që janë faktorë kyçë të rrezikut, Kosova
gjendet në rajonin e Europës Lindore e cila karakterizohet si zonë me epidemi më
së shpejti në rritje të HIV-it, numri i përdoruesëve të drogës nga të rinjët çdo ditë e
më tepër është në rritje, predispozitat për tu infektuar me HIV, Hepatitin B dhe C,
janë veçanërisht të larta te ata të rinjë që injektojnë drogë dhe që përdorin shiringa
të përbashkta, si dhe niveli i lartë i trafikimit të qenieve njerëzore.
Për të parandaluar përhapjen e këtyre dukurive negative duhet të mirren një
varg masash, si: të organizohen programe, debate, fushata televizive me anë
të të cilave të rinjët do të mund të pranojën informata të sakta dhe kredibile, që
do të mundësonin vetëdijësimin e plotë dhe të drejtë për HIV-in dhe AIDS-in, të
inkorporohen në plan programe mësimore, ligjerata ose orë shtesë më qëllim të
përforcimit dhe zgjerimit të njohurive të të rinjëve për promovimin e shëndetit, etj.

Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës prioritare
SHËNDETËSIA, janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Ruajtja dhe përparimi i gjendjes shëndetësore të shtatzanës, të
		
posalindurit dhe të fëmijës së vogël;
Objektiva 2: Ulja e vdekshmërisë së të posalindurve, fëmijëve dhe fëmijëve
		
gjerë në moshën 5 vjeçare;
Objektiva 3: Ulja e vdekshmërisë dhe e pasojave nga lëndimet te fëmijët;
Objektiva 4: Përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore dhe cilësisë së
		
barabart për të gjithë fëmijët;
Objektiva 5: Nxitja dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të fëmijëve dhe 		
të rinjëve në krijimin, zbatimin dhe përcjelljen e programeve
		
dhe të masave preventive për shëndetin;
Objektiva 6: Nxitja e formave bashkëkohore të humanizimit të spitaleve
		
gjatë shërimit dhe trajtimit të fëmijëve;
Objektiva 7: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit të rinisë;
Objektiva 8: Mbrojtja e shëndetit përmes sigurimit të ushqimit të 		
		
shëndetshëm;

36

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013

Mirëqenia Sociale
Ofrimi i shërbimeve të fëmijës pa përkujdesje
prindërore
Konventa e të Drejtave të Fëmijës thekson se familja është kujdestari kryesor për
mbrojtjen dhe mirërritjen e fëmijës e cila mbronë dhe respekton interesin më të
lartë të fëmjës, dhe insiston që sa herë që është e mundur fëmijët duhet të rriten
në familjet e tyre (neni 18).
Konventa e Kombeve të Bashkuara thekson, gjithashtu, se shteti duhet të merr
masa që institucionet, shërbimet dhe qendrat që janë përgjegjëse për kujdesin
dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e caktuara nga
autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit
dhe aftësive të personelit të tyre si dhe të kontrollit të duhur (Neni 3).
Interesat më të mira të fëmijës zakonisht përmbushen kur nevojat e zhvillimit të
tyre fizik dhe psikologjik plotësohen brenda kontekstit të familjes natyrore të tij.
Andaj Institucionet që merren me mbrojtjen e fëmijëve duhet të bëjnë përpjekje
që të promovojnë mirëqenien e fëmijës në suaza të familjeve të tyre biologjike
përmes ofrimit të përkujdesjes dhe këshillimit social.
Faktorët që pengojnë realizimin e duhur të të drejtave të fëmijëve: Mungesa e
një politike sociale parandaluese dhe mbështetëse; mungesa e një legjslacioni të
plotë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve papërkujdesje prindërore; mangësitë
apo vështërsitë në ofrimin e shërbimeve sociale; apo mungesa e strukturave
mbikqyrëse në shërbimet ekzistuese të kujdesit për fëmijë.
Vetëm në rrethanat kur ka arsye për të dyshuar se një fëmijë është duke pësuar
dëm serioz në shëndetin e tij/saj fizik ose mendor, ose është në rrezik për diçka
të tillë brenda familjes së tij, mund të merret në konsideratë heqja e tij/saj nga
përkujdesja e prindit ose prindërve të tij/saj.
Në bazë të legjislacionit aktual në fuqi në Republikën e Kosovës theksohet se
interesi më i mirë i fëmijës është që fëmija të rritet dhe zhvillohet ne familjen e
tij/saj biologjike
Sipas praktikave të vendeve të ndryshme fëmijë pa përkujdesje prindërore
konsiderohen të gjithë ata fëmijë: prindërit e të cilëve kanë vdekur; prindërit e
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të cilëve janë shpallur të panjohur; prindërit e të cilëve janë shpallur të humbur;
fëmijët që janë braktisur nga prindërit; prindërit e të cilëve iu është mohuar e drejta
e tyre prindërore në bazë të ndonjë vendimi përfundimtar nga ana e gjykatës.
Në këto rrethana shteti obligohet që t’i përmbushë fëmijës një standard të
pranueshëm të jetesës që do të garantonte mirërritjen dhe mirëqenien e fëmijës.
KDF-ja kërkon që fëmijët të vendosen në institucione sociale vetëm atëherë kur
nuk ka zgjedhje tjetër dhe atëherë kur ky veprim do të ishte zgjidhja me e mirë e
mundshme për interesat e fëmijës, në të kundërtën KDF-ja kërkon të mirren masa
për të parandaluar vendosjen e fëmijëve nëpër institucione sociale, si dhe fëmijët
që janë të vendosur/strehuar në ndërkohë në institucione sociale të zhvendosen sa
më parë që është e mundur nga aty për tu kthyer në familje të tyre biologjike ose
të vendosen në strehim familjar.
Sipas dispozitave ligjore të Republikës së Kosovës të përcaktuara me ligjin për
Familjen i Kosovës, (neni 156) jep këtë përkufizim: “Fëmijë pa kujdes prindëror
konsiderohet fëmija prindërit e të cilit nuk janë gjallë; prindërit e të cilit janë të
panjohur ose janë zhdukur”. Po ashtu fëmijë pa kujdes prindëror konsiderohen
edhe “fëmija prindërit e të cilit për çfarëdo arsye, në mënyrë të përkohshme ose të
përhershme nuk i kryejnë detyrat e tyre prindërore ose kujdesin prindëror”.
Parimet e ruajtjes së fëmijës pa përkujdesje prindërore janë të rregulluara me nenin
157, te ligjit për Familjen, sipas të cilit fëmijët pa përkujdesje prindërore gëzojnë
mbrojtje të posaçme shoqërore.
Në kuadër të formave themelore të mbrojtjes juridike dhe familjare të fëmijëve pa
përkujdesje prindërore në kuptim të ligjit për Familjen janë: kujdestaria; strehimi
familjar; strehimi rezidencial dhe adoptimi.
Qendra për punë sociale ofron përkujdesje sociale dhe/ose këshillim në
rrethanat kur një fëmijë është në nevojë për shërbime sociale dhe familjare.
Në këtë kategori konsiderohen:
• Fëmijët pa përkujdesje prindërore;
• Fëmijët prindërit e të cilëve, për shkak të mënyrës së jetesës, paaftësisë

•
•
•
•
•
•
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ose sëmundjes fizike ose mendore, problemeve psiko-sociale, varësisë ose
arsyeve të tjera, kanë vështirësi në ofrimin e nivelit adekuat të përkujdesjes
dhe mbikëqyrjes për ta;
Fëmijët me aftësi të kufizuar ose sëmundje mendore;
Fëmijët me aftësi të kufizuar ose sëmundje fizike;
Fëmijët me vështirësi në sjellje;
Fëmijët me sjellje delikuente;
Fëmijët e keqtrajtuar dhe të lënë pas dore si pasojë e raporteve të
çrregulluara familjare;
Fëmijët viktima të dhunës familjare, të trafikimit, krimeve seksuale etj.
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Sipas Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare, Qendra për Punë Sociale ka
mandatin e Organit të Kujdestarisë, në bazë të shërbimit i cili ka për qëllim
mbrojtjen e fëmijëve në gjendje të nevojës sociale.
Format e mbrojtjes për fëmijët në gjendje të nevojës sociale janë:
Kujdestaria – Çdo fëmije i cili është pa përkujdesje prindërore, Qendra për Punë
Sociale (QPS) realizon kujdestarinë si formë themelore e mbrojtjes. Kujdestari
legjitimohet për mbrojtje e kujdes për fëmijën ose fëmijët për të cilët behët
kujdestar. Kujdestari rekrutohet nga Qendra për Punë Sociale (QPS). Pas vendimit
QPS dhe kujdestari marrin obligimet e përgjegjësitë e caktuara me Ligj.
Strehimi familjar- është formë themelore e mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje
prindëror, të fëmijëve të keqtrajtuar, të abuzuar dhe të neglizhuar, që për një arsye
ose një tjetër nuk mund të rriten dhe zhvillohen në familjen e tyre biologjike. Kjo
formë e mbrojtjes rregullohet me anë të legjislacionit aktualisht të aplikueshëm
në Kosovë. Në mënyrë më specifike me Ligjin për Familjen, Ligjin për Shërbime
Sociale dhe Familjare, Udhëzimin Administrativ Nr. 16/2004 dhe aneks propozimin
(Nr. 04/2005) që rregullon çështjen e pagesave të strehimit familjar.
Në këtë kontekst janë dy lloje të strehimit familjar: Strehimi familjar mbrenda
familjes (tek të afërmit), dhe Strehimi familjar jashtë familjes (jo tek të afërmit).
Bashkimi familjar- Reflekton aktivitetet të cilat i ndërmerr Qendra për Punë
Sociale në drejtim të përmirësimit të rrethanave të çrregulluara në familje, e që
për qëllim primar ka kthimin dhe rikthimin e fëmijëve (të braktisur, keqtrajtuar,
trafikuar) dhe personave të rritur dhe të moshuar në një ambient miqësor dhe
të sigurtë përbrenda familjes. Në rast të pamundësisë së bashkimit familjar QPS
sheh alternativën.
Strehimi rezidencial–strehimi i përkohshëm afat shkurtër në strehimore
(rezidencial) për fëmijët pa përkujdesje prindërore, të keqtrajtuar, të lënë pas
dore, fëmijët viktima të dhunës familjare, fëmijët viktima të trafikimit dhe krimeve
seksuale. Strehimi rezidencial është si alternativë e mbrojtjes atëherë kur nuk
mund të realizohet bashkimi familjar dhe strehimi familjar.
Adoptimi –mbetet zgjedhje atëherë kur fëmija nuk mund të kthehet në familjen
e tij biologjike. Adoptimi i jep fëmijës një familje të re të përhershme ligjore me
qëndrim dhe mbrojtje të njejtë si në familje biologjike. Me themelimin e Adoptimit
si formë e mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje prindërore në mes të të adoptuerit
dhe adoptuesve krijohen marëdhënie familjare, dhe atë ndërmjet adoptuesit dhe
personave në gjini në njërën anë, dhe ndërmjet të adoptuarit dhe pasardhësve të
tij në anën tjetër. Kjo nënkuptonë mardhënie me të gjitha të drejtat dhe detyrimet
si fëmijë i lindur në martesë.
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Në periudhën që mbulonë kjo strategji legjislacioni mbi Familjen dhe
Shërbimet Sociale Familjare duhet të vazhdojë të rregulloj dhe saktësojë
edhe më tej dispozitat dhe standardet lidhur me një varg çështjesh, si:
• Përcaktimin e prioriteteve në zhvillimin e procedurave të detaizuara për
•
•
•
•

•
•

•

•

Gjykata dhe Panelin për Vendosje dhe Strehim të Fëmijës;
Standarde për mbështetje të shërbimeve familjare të ofruara nga QPS-të
dhe OJQ-të;
Standarde dhe kritere për aprovimin e kujdestarisë/adoptimit familjeve
strehuese dhe prindërve adoptues;
Standarde dhe procedura për monitorimin e fëmijëve në të gjitha format e
kujdesit alternativ;
Forma apo procedura ku fëmijët të cilët gjenden nën përkujdesjen
alternative të mundë të ankohen.(p.sh. sistem i ankesave per fëmijë si linja
e ndihmës telefonike);
Standarde apo kritere të përcaktuara në bazë të cilave organet
kompetente mundë ta ndajnë fëmijën nga prindërit e tij biologjik;
Definimi dhe specifikimi i standardeve për llojet dhe kualitetin e
shërbimeve mbështetëse që u ofrohen fëmijëve viktima dhe familjeve të
tyre;
Përcaktimi në nivel nacional i shkallës së kualifikimeve të duhura
profesionale të personelit në të gjitha institucionet për fëmijë që hetojnë
dhe vlerësojnë keqëtrajtimin ndaj fëmijëve, sigurinë, shëndetin, etj;
Udhëzime të detaizuara apo procedura standarde të veprimit për policinë,
prokurorët, gjykatësit, punëtorët social dhe të tjerët të cilët i zhvillojnë
intervistat, ekzaminimet, mbledhjen e dëshmive dhe shërbimeve
mbështetëse për të gjithë fëmijët viktima dhe dëshmitarë.

Mbrojtja e fëmijëve nga kryerja e punëve të rënda si
dhe çdo lloj tjetër i shfrytëzimit ekonomik
Konventa e Kombeve të Bashkuara, konkretisht neni 32 thotë se fëmijët gëzojnë të
drejtën për tu mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që
paraqet rrezik ose që cënon edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e
tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror.
Sipas Konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (KNOP), në Nr.138, punë
e fëmijëve konsiderohet çdo aktivitet ekonomik që kryhet nga një fëmijë, i cili e
privon atë nga fëmijëria, potenciali, dinjiteti dhe dëmton zhvillimin e tij/saj fizik,
psikik dhe moral.
Gjithashtu, KONP-ja në Nr.182 liston format e punës së fëmijës të cilat duhet
të eleminohen me prioritet për të gjithë fëmijët nën moshën 18 vjeçare, pa
marrë parasyshë nivelin e varfërisë së vendit. Sipas KONP-së format më të
rënda të punës së fëmijës nga të cilat duhet të tërhiqen menjëherë janë:
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a) Të gjitha format e skllavërisë apo praktikat e ngjashme me shkllavërinë,
si shitja dhe trafikimi i fëmijës, puna e detyrueshme përfshirë edhe
shfrytëzimin e fëmijës në konflikte të armatosura;
b) Shfrytëzimi apo ofrimi i fëmijës për qëllime prostitucioni, për prodhimin
e pornografisë apo për performanca pornografike;
c) Shfrytëzimi apo ofrimi i fëmijës për aktivitete ilegale, në veçanti për
prodhimin dhe trafikimin e drogës siç definohet në marrëveshjet
relevante ndërkombëtare;
d) Puna e cila për nga natyra apo rrethanat në të cilat është kryer mund të
dëmtojë shëndetin, sigurinë dhe moralin e fëmijës.

Si në shumicën e vendeve të botës, po ashtu edhe në Kosovë dukuria e punës dhe
abuzimit të fëmijëve është tejet e përhapur, dhe njëherit mbetet një ndër ç’ështjet
më shqetësuese në vend.
Për këto dhe shqetësime të tjera, më 15 dhjetor të vitit 2005, me vendimin nr. 5/166
të Kryeministrit të Kosovës themelohet “Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe
Eliminimin e Punës së Fëmijëve”, si trup koordinues dhe monitorues i programeve
për parandalimin dhe eliminimin e punës së fëmijëve që zhvillohen në Kosovë.
Komiteti i Kosovës është në përbërje të 15 anëtarëve, drejtorë të drejtorive të
ministrive përkatëse Udhëheqës i këtij organi vendimmarrës për punën e fëmijëve
është Ministri i MPMS-së.
Në këtë kontekst, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar një udhëzim
administrativ nr.17/2008, për parandalimin dhe eleminimin e punëve më
të rrezikshme për Fëmijë në Kosovë, dhe janë identifikuar punët më të
rrezikshme në përgjithësi, si:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puna e natës, ndërmjet orës 21 dhe 6;
Ngritja dhe bartja e peshave të rënda;
Puna në lartësi mbi 2 m;
Puna në thellësi;
Ekspozimi ndaj materieve toksike;
Puna me agens biologjik të rrezikshëm;
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Gjithashtu, Qeveria e Republikës së Kosovës ka bërë listimin edhe të
sektorëve më të rrezikshëm për punë të fëmijës të cilat dëmtojnë shëndetin
fizik dhe psiqik të tij, si:
1. Bujqësia dhe pylltaria
a) Operimi me makineri bujqësore në lëvizje;
b) Spërkatja me pesiticide;
c) Korrje-shirjet;
d) Puna e rëndë fizike në fusha;
e) Prerja e drunjëve;
f ) Puna në thertore (therja e kafshëve, procesimi i mishit të kafshëve të
therura dhe bartja e pjesëve të therura të kafshës).
2. Puna në rrugë:
a) Shitja e gjërave në rrugë;
b) Transportimi i mallrave;
c) Kërkimi i lëmoshës;
3. Mbledhja e mbeturinave për riciklim:
a) Hulumtimi dhe grumbullimi i mbeturinave në deponitë e mbeturinave
apo në kontenjerë;
b) Bartja dhe transporti i materialit të grumbulluar;

4. Puna në miniera sipërfaqësore:
a) Hapja e puseve, kanaleve;
b) Nxjerrja e thëngjillit, rërës dhe gurëve;
Përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi është Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale, e cila obligohet të ofrojë udhëzime mbi politikat dhe programet që
synojnë parandalimin dhe eleminimin e punës së fëmijëve, të ofrojë përkrahje të
drejtëpërdrejtë për largimin e fëmijëve nga format më të rrezikshme të punës, të
identifikojë fëmijët e rrezikuar apo të përfshirë në punë, përmirësimin/ fuqizimin
e legjislacionit që kanë për qëllim parandalimin dhe eleminimin e punëve të
rrezikshme për fëmij, të bëjë monitorimin dhe analizimin e gjendjes aktuale të
fëmijëve që janë të përfshirë në punë të rrezikshme.
Në përgjithësi të arriturat e deritanishme në adresimin e punës së fëmijëve
në Republikën e Kosovës janë:
7. Korniza institucionale e Monitorimit të Punës së Fëmijëve, në nivel qëndror
është themeluar;
8. Është Formuar KKPEPF;
9. Është aftësuar Grupi bërthamë i trajnerëve (janë çertifikuar 19 Trajner nga
të gjitha Ministritë) janë të aftë për të mbajtur trajnime me kolegët e tyre në
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terren për Monitorimin e Punës së Fëmijëve;
10. Është formuar Grupi Teknik Punues nga 12 Përfaqësues të Ministrive, OJQve, BSPB-së, Kryqit të kuq, ndërsa ansambleja e fëmijëve dhe ILO janë
përkrahës;
11. Profili i Monitorimit të Punës së Fëmijëve, është aprovuar nga Komiteti;
12. Udhëzuesi për trajnerë mbi zhvillimin e proceseve të MPF-së, është
materiali bazë për vendosjen e strukturave lokale në adresimin e punës
së fëmijëve;
13. Janë hartuar format standarde për Udhëheqjen e Rastit për Monitorimin e
Punës së Fëmijëve, për t’u shfrytëzuar nga QPS-të në mbarë Kosovën;
14. Nga DIPS janë çertifikuar 74 Anëtar të Komiteteve Lokale të Veprimit të
trajnuar për Monitorimin e Punës së Fëmijëve;
15. Janë themeluar tri Komitete Lokale të Veprimit: Prishtinë, Prizren dhe
Mitrovicë dhe janë përgatitur për zbatimin e aktiviteteve për Monitorim
të Punës së Fëmijëve;
16. Janë mbajtur punëtori me më tepër se 200 pjesmarrës nga radhët
e mësimdhënësve, punëtorëve të shëndetësisë familjare, zyrtar të
bashkësive lokale, inspektor të bujqësis, pylltarisë, punës, prindër dhe
fëmijë me qëllim të aftësimit për identifikimin e fëmijëve në punë dhe
paraqitjen e rasteve;
17. Udhëzimi administrativ nr. 17/2008 për Parandalimin e Punëve të
Rrezikshme për Fëmijët në Kosovë, aprovohet nga Kryeministri i Republikës
së Kosovës;
18. Janë në themelim e sipër edhe tri KLV për MPF në komunat: Obiliq, Gjilan
dhe Drenas;
19. Pritet të instalohet baza e të dhënave pran DIPS-së ku do të regjistrohen të
gjitha të dhënat për fëmijët e identifikuar në punë.

Ofrimi i ndihmës adekuate për fëmijë që jetojnë
në varfëri dhe gjendje të rëndë ekonomike
Sipas neni 27 të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, përgjegjësinë për të siguruar
kushtet e nevojshme të jetesës për zhvillimin e fëmijës, brenda kufijve të mundësive
dhe mjeteve të tyre financiare, e kanë në radhë të parë prindi ose prindërit ose
personat e tjerë përgjegjës për rritjen e fëmijës.
Fëmijët janë të varur nga të rriturit, zhvillimi i tyre fizik dhe psikik, mungesa e të
ardhurave materiale dhe sociale e prindërve, papunësia, shkurorëzimi i prindërve
etj., kanë ndikim të mënjëhershëm në standardin e jetesës dhe mirërritjes të
fëmijës.
Ndërsa, shteti duhet të ndërmerr masat e duhura, sipas kushteve kombëtare dhe
mundësive të tyre, për të ndihmuar prindërit dhe personat e tjerë përgjegjës për
fëmijën, që të vënë në jetë këtë të drejtë dhe në rast nevoje, për të siguruar një
përkrahje materiale dhe programe mbështetjeje, sidomos lidhur me ushqimin,
veshmbathjen dhe banimin.
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Ndihmat sociale ju takojnë të gjithë fëmijëve, pa asnjë dallim, të cilët i plotësojnë
të gjitha kriteret e parapara që t’iu ofrohet kjo ndihmë, andaj Ministria e Punës
dhe e Mirëqenies Sociale, është përgjegjëse që të siguron se të gjithë fëmijët e
Republikës së Kosovës kanë qasje të barabartë në shërbimet sociale pa asnjë dallim
race, përkatësie etnike, gjinie, gjuhe, relegjioni, pasurie, etj.
E drejta e fëmijës për mbijetesë, zhvillim dhe siguri sociale në Republikën e Kosovës
është e rregulluar përmes Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare si dhe Ligjit për
Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë.
Një ndër kriteret që duhet plotësuar për të marrë ndihmë sociale është se
fëmija duhet të jetë banorë i Republikës së Kosovës dhe të klasifikohet në
njërën prej kategorive::
a) nëse të gjithë anëtarët e familjes nuk punojnë apo nuk janë në gjendje të
punojnë;
b) një anëtar i familjes që është i aftë të punoi, mirëpo është i regjistruar
si i/e papunësuar dhe ka së paku një fëmijë nën moshën 5 vjeçare ose
përkujdeset për ndonjë fëmijë jetim nën moshën 15 vjeçare.
Në bazë të kritereve të parapara nga Ligji për Skemën Sociale, nuk është përfshirë
ofrimi i ndihmës sociale për atë katergori të fëmijëve të cilët janë mbi moshën 5
vjeçare, dhe familjet nuk kanë asnjë anëtarë të punësuar dhe të cilët nuk janë në
gjendje të mirë ekonomike për t’iu siguruar kushtet e nevojshme për një nivel
jetese të mirë për zhvillim të plotë të potencialit të tyre njerëzor. Në këtë drejtim
duhet që të punohet që skema Sociale të përfshijë edhë fëmijët mbi moshën 5
vjeçare, në skemat e ndihmës sociale.
Për të plotësuar zbrazëtirat në legjislacionin aktual në Planin e Veprimit janë adresuar
elemente të rëndësishme që do të bëjnë të mundur avancimin e legjislacionit.

Fëmijët me aftësi të kufizuara
Konventa për të Drejta të Fëmijës, përkatësisht neni 23, thekson se fëmija me
paaftësi mendore ose fizike duhet të bëjnë një jetë normale dhe të përshtatshme,
në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë
pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë.
Sipas KDF-së, përgjegjësi e shteti është që të njohë të drejtën e fëmijës me paaftësi
për kujdes të posaçëm dhe nxisin e sigurojnë, brenda mundësive të të ardhurave
të disponueshme, dhënien e fëmijës, i cili përmbushë kushtet, si dhe atyre që
kujdesen për të, të ndihmës që kërkohet dhe që i përshtatet gjendjes së fëmijës
dhe gjendjes financiare të prindërve të tij, ose të atyre që kujdesen për të.
Konventa për Persona me Aftësi të Kufizuara (KPAK) neni 1, thekson se personat
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me aftësi të kufizuar përfshijnë ata që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale
apo shqisore afta-gjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të
pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabartë
me të tjerët.
Gjithashtu, KPAK (neni 7), përfshinë dispozita të veçanta për fëmijët, ku
theksohet:
1.Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar se
fëmijët me aftësi të kufizuar gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut në bazë të barabartë me fëmijët e tjerë.
2.Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar, interesi më i mirë i
fëmijëve duhet të ketë konsideratën primare.
3.Shtetet Palë duhet të sigurojnë se fëmijët me aftësi të kufizuar kanë të drejtën
për të shprehur pikëpamjet e tyre lirisht në të gjitha çështjet që prekin ata,
pikëpamjeve të tyre i është dhënë pesha/vlerësimi i duhur në përputhje me
moshën dhe maturinë e tyre, në baza të barabarta me fëmijët e tjerë, dhe për
t’u pajisur me asistencën e duhur sipas moshës dhe aftësisë së kufizuar për të
realizuar këtë të drejtë.
Edhe përkundër faktit se aktualisht Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar
Konventën për Persona me Aftësi të Kufizuara, dispozitat e parapara në këtë
Konventë do të duhej të merreshin parasyshë si udhë rrëfyese për planifikimet
strategjike aktuale dhe duke pasur parasyshë se kjo Konventë në të ardhmen do
të ratifikohet.
Në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara, legjislacioni në Republikën e
Kosovës garanton të drejta të barabarta dhe jo-diskriminuese për të gjithë. Deri
tani janë implementuar këto ligje: Ligji mbi Arsim Fillor dhe të Mesëm; Ligji mbi
Shëndetësinë; Ligji i Skemës për Ndihmë Sociale; Ligji për Shërbime Sociale dhe
Familjare; Ligji Kundër Diskriminimit; Ligji për Përkrahje Materiale Familjeve të
Fëmijës me Aftësi të Kufizuara të Përhershme; që ofrojnë mundësi të barabarta në
fushën e ndihmës dhe shërbimeve sociale.
Hartimi dhe saktësimi i legjislacionit përkatës duhet të bëhet mbi bazën e
konceptit të zhvillimit të aftësive të kufizuara dhe në përputhje me legjislacionin
ndërkombëtar, i cili do t’iu garanton përkrahjen sociale edhe të gjithë fëmijëve
me aftësi të kufizuara të pjesërishme, mendore apo fizike që nga mosha 0 deri në
18 vjeç.
Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të bëjë përpjekje maksimale në drejtim
të ngritjes së politikave, reformimit dhe zgjerimit të sisitemit të ndihmës dhe
shërbimeve sociale në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara të pjesërishme,
dhe të synojë plotësimin e nevojave elementare të tyre, zhvillimin e aftësive dhe
mundësive personale, zbutjen e varfërisë, të mos tolerohet përjashtimi nga ndihma
sociale e fëmijëve me ç’fardo nevoje të kufizuar, në mënyr që të krijohen kushte
sa më optimale për integrimin, zhvillimin e harmonishëm dhe përmirësimin e
cilësisë së jetesës së fëmijëve me aftësi të kufizuara në shoqëri.
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Ofrimi i sigurisë për fëmijët që kërkojnë azil dhe
fëmijëve refugjatë
KDF-ja përkatësisht neni 22 obligon shtetin që të ndërmerr masat e duhura që ta
siguronë fëmijën, i cili kërkon të marrë statusin e refugjatit ose që konsiderohet
si i tillë sipas rregullave dhe procedurave të së drejtës ndërkombëtare ose të
brendshme të zbatueshme, qoftë vetëm apo i shoqëruar nga prindërit e tij ose
nga çdo person tjetër, të përfitojë nga mbrojtja dhe përkrahja humanitare e duhur,
për t’i lejuar atij të gëzojë të drejtat që i njehë kjo Konventë dhe instrumentet
ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut ose me karakter humanitar.
Gjithashtu sipas KDF-së Shtetet Palë janë të obliguar t’iu mundësojnë arsim fillor të
detyrueshëm dhe falas të gjithë fëmijëve pa asnjë dallim.
Për të plotësuar këto kërkesa të instrumenteve ndërkombëtare është e nevojshme
të inicohet hartimi i legjislacionit të detaizuar për kujdesin, mbrojtjen dhe trajtimin
që i ofrohet fëmijëve që kërkojnë azil, fëmijëve refugjatë dhe atyre që nuk janë
të shoqëruar nga njëri prind ose një i rritur në përputhje me kriteret e KDF-së.
Vëmendje duhet t’iu kushtohet edhe fëmijëve kosovarë që aktualishtë jetojnë në
vende të tjera në mënyrë që të krijohen mundësi për integrim të përshtatshëm.

Parandalimi i trafikimit të fëmijëve si dhe mbrojtja
e fëmijëve të trafikuar.
Neni 35 i KDF-së, kërkon nga shteti të marrë të gjitha masat e nevojshme në planin
kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen, ose
trafikun e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfardo forme qoftë.
Ekzistojnë përkufizime të ndryshme për trafikimin e qenieve njerëzore. Mirëpo, Kodi
i Përkohshëm Penal i Kosovës, përkatësisht neni 139, trafikimin e qenieve njerëzore
e përkufizon si rekrutim, transferim, strehim ose pranim të personave, përmes
kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera të detyrimit, të abuzimit,
të mashtrimit, të gënjimit, ose abuzimit të pushtetit, ose pozitës së vështirë, ose
përbërjen apo pranimin e pagesave apo përfitimeve të tjera për të marrë pëlqimin
e personit që ka kontroll mbi një person tjetër, me qëllim të shfrytëzimit.
Sipas “ICITAP-US Embassy- Prezentimi i rangimit në radhë, 13 korrik 2008”, nisur nga
llojet e trafikimit konkludohet se grupet sociale të rrezikuara nga trafikimi me qenie
njerëzore janë fëmijët dhe të rriturit. Viktimat, fëmijë dhe të rriturit, detyrohen të
migrojnë si rezultat i nivelit të lartë të varfërisë në vendet e origjinës, duke u joshur
nga premtimet për një jetë më të mirë dhe punë të ligjshme. Edhe pse, shumica
e viktimave të identifikuara së fundmi në Kosovë janë trafikuar brenda vendit,
shumica e tyre janë shitur e blerë disa herë për qëllime të shfrytëzimit seksual, 100
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% e tyre janë gra dhe vajza të mitura. (Raporti i punës 6-mujore të SHTQNJ DKKO
dhe regjioneve, për periudhën 6 mujore janar-qershor 2008).
Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore
2008-2011, ka një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut, dhe është e lidhur
me promovimin dhe mbrojtjen e tyre, në veçanti në mbrojtjen e të drejtave të
viktimave të trafikimit kur ato janë fëmijë dhe gra.
Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për realizimin e synimeve
strategjike, objektivave dhe aktiviteteve që janë paraparë në këtë strategji, ku
përgjegjësia kryesore për implementimin dhe monitorimin e Strategjisë Nacionale
Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore i takon Ministrisë së Punëve të Brendshme
dhe shoqërisë civile, organizatave jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare që
veprojnë në Kosovë, dhe partnerëve ndërkombëtar.
Mandati i Divizionit për Mbrojtje dhe Ndihmë viktimave, në kuadër të Ministrisë
së Drejtësisë, është që të institucionalizoj të drejtat e viktimave të krimit dhe tu
ofroj atyre këshillim dhe përkrahje për qasje në sistemin e drejtësisë. Komponenta
e përkrahjes në punë e Njësisë përqëndrohet në themelimin e rrjetit punues
të Mbrojtësve të viktimave (MV-ve) anembanë Kosovës për të përkrahur viktimat
gjatë involvimit të tyre në sistemin e drejtësisë. Gjithashtu komponenta e ndihmës
përqëndrohet në ofrimin e burimeve të informatave për
viktimat. Divizioni për Mbrojtje dhe ndihmë Viktimave ështe posaqerisht aktiv në
çështjet e mbrojtjes së viktimave të trafikimit me qenie njerëzore.

Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës prioritare
MIRËQENIA SOCIALE, janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Mbrojtja e fëmijëve nga punët e rënda dhe të rrezikshme;
Objektiva 2: Ofrimi i shërbimeve për fëmijët pa përkujdesje prindërore;
Objektiva 3: Integrimi, mbrojtja dhe ofrimi i shërbimeve adekuate për fëmijët
		
me aftësi të kufizuara ;
Objektiva 4: Përmirësimi i jetës së fëmijëve që jetojnë në varfëri;
Objektiva 5. Parandalimi i trafikimit dhe mbrojtja e fëmijëve të trafikuar;
Objektiva 6: Mbrojtja e fëmijëvë të keqëtrajtuar brenda dhe jashtë familjes;
Objektiva 7: Zbatimi dhe rishikimi i legjislacionit që rregullon aspektet e
		
mirëqenies sociale të fëmijës;
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Drejtësia për të mitur dhe
parandalimi i delikuencës
së të miturëve

Q

ë nga miratimim i Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së,
më 10 qershor 1999, Kosova ka qenë nën administrimin e përkohshëm
të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK). Fillimisht,
UNMIK-u ishte përgjegjës për të gjitha aspektet e administrimit civil në
Kosovë, duke përfshirë këtu edhe administrimin e sistemeve ligjore dhe gjyqësore.
Në maj të vitit 2001, Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9, e ka aprovuar Kornizën
Kushtetuese e cila mundësoi krijimin e një qeverie të përkohshme në Kosovë dhe
gjithashtu nxjerrjen e një varg rregulloreve të cilat me dispozitat e veta rregullojnë
çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve në përgjithësi, si dhe me aspektet
e delikuencës në mënyrë më të veçantë.
Kodi Penal për të Mitur (KPM) është miratuar në prill të vitit 2004, nën autoritetin
e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), si pjesë e nismës që
synon reformimin e sistemit të drejtësisë penale, për të garantuar se ajo është në
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe Europiane për të drejtat e njeriut. Ajo
përcakton procedura të veçanta për të miturit në konflikt me ligjin dhe prezenton
koncepte dhe institucione të reja në legjislacionin dhe administrimin e drejtësisë
për të mitur në Kosovë, duke përfshirë masat e diversitetit, një spektër të gjërë të
dënimeve jo me burgim dhe krijimin e Shërbimit Sprovues. Përderisa, kjo kornizë
e re siguron mbrojtje më të madhe ligjore për të miturit në konflikt me ligjin,
efektiviteti i saj varet në mënyrë të pashmangshme nga shkalla e implementimit
nga ana e institucioneve relevante dhe profesionistëve.
Mungesa e grumbullimit dhe analizës së rregullt të të dhënave, në mënyrë të
pashmangshme i dobëson përpjekjet për hartimin e strategjive efikase të bazuar
në fakte, për parandalimin e krimit te të miturit dhe mundësinë për të monitoruar
përputhjen e sistemit të drejtësisë për të mitur me standardet ndërkombëtare dhe
Europiane për të drejtat e njeriut.
Sipas raportit“Drejtësia për të Mitur”të publikuar nga UNICEF-i, në praktikë nuk i kemi
në dispozicion të gjitha masat dhe denimet e parapara me KPM-në, problematikë
kjo që është potencuar në shumë intervista me gjykatës dhe prokurorë. Masat e
dërgimit në qendër disciplinore (neni 19, KPM), dërgimi në institucion edukativ
(neni 24, KPM) dhe dërgimi në institucion për kujdes të posaçëm (neni 26, KPM)
nuk mund të shqiptohen sepse asnjë nga këto institucione nuk ekziston. Përveç
kësaj, masa e mbikëqyrjes së shtuar nga familja tjetër (neni 21 KPM) nuk mund të
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shqiptohen shumë shpesh, meqenëse nuk ka në dispozicion regjistra të familjeve
të përshtatshme / prindër adoptues.
Në këtë mënyrë mungesa në praktikë e masave, në mënyrë të pashmangshme
ndikon në mundësinë e gjyqtarit për të zgjedhur një dënim të duhur dhe efikas, i
cili është “në interesin më të mirë të fëmijës”.

Kodi Penal për të Mitur
dhe zbatimi më i mirë i tij në praktikë
Neni 40.3 i Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës i obligon
shtetet që t’i promovojnë masat për t’u marrë me fëmijët që bien ndesh me ligjin,
pa u mbështetur në procedurën gjyqësore.
Masat e Diversitetit kanë për qëllim që të parandalojnë delikuencën aty dhe
atëherë kur është e mundshme, të ndihmojë rehabilitimin pozitiv dhe riintegrimin
e të miturit në komunitet me qëllim të parandalimit të sjelljeve asociale.
Arsye përse duhet punuar dhe insistuar në aplikimin e masës së diversitetit në
vend të qortimit gjyqësor në Gjykatat në Kosovë, është se masa e diversitetit e
kursen fëmijën nga sistemi i drejtësisë penale dhe nga efektet negative që fëmija
mund t’i përjetojë gjatë kësaj procedure, dhe në këtë mënyrë mbrohet interesi më
i lartë i fëmijës.
Për të siguruar që zbatimi i KPM do të mbrojë në mënyrë të duhur të drejtat e
fëmijës, atëherë është e nevojshme që të ndërmirren një vargë hapash që do të
mundësojnë mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës dhe të dinjitetit të tij, kur
fëmija bien në konflikt me ligjin. Për tu arritur kjo nevoitet të zbatohen këto masa:
1. Të amendamentohet neni i 15 i KPM-së, në vend që t’i specifikojë masat e
veçanta, KMP-ja duhet të parashohë që kur i mituri të dërgohet për diversitet.
Shërbimi Sprovues ta ndërmarrë një vlerësim të të miturit dhe ta hartojë bashkë
me të miturin, një plan të diversitetit, në të cilin duhet të përcaktohen veprimet
që duhen ndërmarrë për t’i ndihmuar të miturit që t’i përmirësojnë sjelljet e tyre
të paligjshme.
Të amendamentohet KPM-ja ashtu që me të të parashihet si vijon:
a) në seancën e parë dëgjimore për lëndën e të miturit, prokurori ta ketë për
detyrë që gjyqtari t’ia dorëzojë një deklaratë në të cilën duhet të bëhet e
qartë se masa e diversitetit është marrë në konsideratë si dhe në të cilën
duhet të shpjegohet arsyeja se përse është marrë vendimi për të mos e
referuar fëmijën për masë diversiteti; dhe
b) gjyqtarit t’i jepet autoriteti që ta urdhërojë prokurorin ta shqyrtojë sërish
mundësinë e shqiptimit të ndonjë mase të diversitetit.
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2. Të meret në shqyrtim ndryshimi i kritereve të nenit 14 të KPM-së për pragun
apo i minimumit të periudhës së burgimit për vepër penale, për t’i shëndërruar
ato në kritere që do të jenë më specifike për të miturit dhe më të fokusuara në
nevojat e tyre, duke përdorë nocionin e seriozitetit dhe rrethanat e kryerësit dhe të
veprës në fjalë. Si alternativë, të merret parasyshë shtimi i pragut të burgimit nga
3 deri në 5 vjet. Krahas kësaj, të sigurohet që të hartohen udhëzime për prokurorë
dhe gjyqtarë për t’i definuar hapat që duhet të ndërmerren për marrjen e një
vendimi për dërgimin apo mosdërgimin e një të mituri për t’iu nënshtruar masës
së diversitetit.
3. Të amendamentohet KPM-ja ashtu që të lejojë dhënien e urdhërave për dënim
me kusht si edhe te masat e mbikëqyrjes së shtuar. Dënimi me kusht do të ishte
masë e përshtatshme në rastet kur kryerësit të mitur do t’i duhej vetëm mbikëqyrje
minimale. Kjo do t’i ndihmonte në lirimin e kuadrove të Shërbimit Sprovues që
kanë për detyrë të merren me mbikëqyrjen më të shtuar të kryerësëve të mitur, për
t’i përmirësuar sjelljet e tyre të paligjshme.
Një ndër parimet e KDF-së është që të sigurohet mbrojtje e veçantë për fëmijët
të cilët kanë rënë në konflikt me ligjin. Qendrat disiplinore duhet të veprojnë në
përputhje me KDF, fëmijët duhet trajtohen në mënyrë njerëzore dhe të dinjitetshme,
duhet pasur parasyshë çdo herë nevojat e fëmijëve të moshës së tij/saj.
Duhet qasur më seriozisht parandalimit të delikuencës, me çrast do të mund
të zbërthehen shumë çështje të cilat duhet zgjidhur, me qëllim të ofrimit të një
ardhmërie më të mirë ndaj fëmijëve dhe shoqërisë civile në përgjithësi.
Qëllimi parësor i qendrave diciplinore duhet të jetë rimëkëmbja fizike dhe
psikologjike e delikuentëve, në mënyrë që ata fëmijë të rehabilitohen dhe të
riintegrohen në shoqëri, duhet punuar në mbrojtjen e mirëqenies së fëmijëve me
qëllim të parandalimit të gjasave që këta fëmijë mos ta shkelin ligjin sërisht. Duke
pasur parasyshë çdo herë interesin më të lartë të fëmijëve, qendrat diciplinore duhet
punuar në edukimin, arsimimin, aftësimin e tyre për jetë normale, përmirësimin e
sjelljeve në pajtim me normat e shoqëris dhe të KDF-së.
Përveç tjerash, qendrat disiplinore duhet të punojnë në përputhje me standardet
Europiane, të bëjnë implementimin e plotë të të drejtave të fëmijëve dhe masave
të caktuara mbrojtëse që parashihen nga KDF-ja.
Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve parasheh
që arrestimi, ndalimi policor dhe paraburgimi i fëmijëve do të zbatohet
vetëm si masë e fundit dhe për një kohë sa më të shkurtër të mundshme.

Ngritja e kapaciteteve në
institucionet e drejtësisë për të mitur
I Në mënyrë që sisitemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës të jetë në përputhshmëri
me standardet ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të fëmijëve, me qëllim
të kultivimit të aftësive juridike dhe tejkalimit të problemeve në mungesë të
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informacioneve, rëndësi të veçantë/thelbësore ka emërimi dhe trajnimi sistematik
i prokurorëve dhe gjykatësve lidhur me mënyrën e trajtimit, mbikëqyrjen dhe
korrektimin e të miturve.
Bazuar në hulumtimin e bërë nga UNICEF-i në vitin 2007, me temën “Krimi
te të miturit dhe praktika e drejtësisë për të mitur në Kosovë”, shihet qartë se
institucionet e drejtësisë për të mitur ballafaqohen me pengesa të mëdha për
tu siguruar që KPM-ja të zbatohet në tërësi në praktikë, e veçanërisht kur kemi
të bëjmë me dispozitat mbi masat e diversitetit, përzgjedhjen e masave jo me
burgim, përdorimin e paraburgimit dhe ofrimin e shërbimeve të kujdesit pas
lirimit të të miturit nga burgu.
Me qëllim të realizimit të një qeverisjeje më të mirë, si dhe përvetësimi i praktikave
më të reja në fushën e prokurimit dhe gjykatave/shërbimit sprovues është
esenciale të profesionalizohet dhe të përforcohet sistemi i drejtësisë, i cili duhet
të jetë në përputhshmëri me standardet e BE-së, i përgjegjshëm, efektiv dhe
funksional.
Ministria e Drejtësisë të shqyrtoj urgjentisht përdorimin e masës edukativokorrektuese e kjo të bëhet nga këndvështrimi i nevojës për ti larguar të miturit
nga qendra korrektuese në Lipjan.
Sipas KDF-së, përkatësisht nenit 40, nga Shtetet Palë kërkohet që të hartojnë ligje,
proceduar, organe dhe institucione të posaçme për fëmijë që dyshohen, akuzohen
ose që vlerësohen që kanë kryer shkelje të ligjit.
Procedurat gjyqësore të cilat aplikohen ndaj të miturëve duhet të jenë të parapara
që çdo herë t’a mbrojnë dinjitetin e fëmiut. Çdo fëmijë i cili bie ndesh me ligjin
ose privohet nga liria duhet të trajtohet në mënyrë njerëzore, duke respektuar të
drejtat e tij dhe duke pasur parasyshë çdo herë nevojat e fëmijëve të moshës së tij
si dhe interesin më të lartë të fëmijës.
Ministria e Drejtësisë duhet t’i përmbushë kërkesat e parapara nga KDF-ja dhe
Platforma e Beijin-ut, në të cilat thuhet se sa herë që është e mundur, fëmijët
duhet të trajtohen jashtë procedurave gjyqësore. Me ç’rast çdo herë duhet pasur
parasyshë moshën e tyre të mitur dhe shkallën e pjekurisë së fëmijës.
Në çdo regjion të emërohet prokurorë për të mitur, ose, si masë e përkohshme
minimale, të emërohen një numër prokurorësh për tu marrë me lëndët e të
miturëve.
Të sigurohet që prokurorëve komunalë t’u ofrohet trajnim sistematik, i thellë
dhe interaktiv për KPM-në, i cili duhet të përqendrohet në veçanti në vlerën dhe
përdorimin e masave të diversitetit. Trajnime plotësuese të ofrohen së paku çdo
gjatë muaj.
Krijimi i posteve për zyrtarët sprovues të specializuar për tu marrë me kryerësit
e mitur dhe këtyre zyrtarëve t’u ofrohen udhëzime të qarta dhe trajnime për
mënyrën e hartimit të raporteve të anketave sociale.
Krijimi i posteve për punëtorë social të specializuar të QPS-ve për tu marrë me
kryerësit e mitur.
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Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve
të drejtësisë për të mitur
Sipas KDF-së përkatësisht nenit 19.2 shteti obligohet të përdorë masa për
mbrojtjen e fëmijëve, me ç’rast thuhet: “Këto masa mbrojtëse përfshijnë kohën kur
është e përshtatshme mbrojtja, procedurat e efektshme për hartimin e programeve
shoqërore/ sociale për përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre që kujdesen
për të, si dhe për forma të tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi, referimi,
hetimi, trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, duke përfshirë
nëse nevojitet një gjë e tillë, procedurat e ndërhyrjes gjyqësore, etj”. Ky nen paraqet
bazën e sistemit ideal për mbrojtjen e fëmijës në tërësi nëpërmjet parimeve
kryesore.
Për të siguruar që drejtësia për të mitur është duke u zbatuar është e nevojshme
që të vendoset një bashkëpunim efektiv ndërmjet institucioneve relevante në këtë
sferë. Në këtë kontekstë është e nevojshme të merren një vargë masash që do të
kishin një ndikim në forcimin e këtij bashkëpunimi:
Të definohen qartë përgjegjësitë e QPS-ve dhe të Shërbimit Sprovues sa i përket
ofrimit të kujdesit pas lirimit. Të përpilohet një udhëzues administrativ, me të cilin
duhet të kërkohet nga Qendra Korrektuese në Lipjan, nga Shërbimi Sprovues dhe
nga QPS-të që të mundësojnë dhe të ofrojë përkujdesje të miturit pas lirimit nga
burgu i Lipjanit.
Zyrtarizimi i raportit mes QPS-ve dhe Shërbimit Sprovues, përfshirë krijimin e një
protokolli për këmbimin e informatave dhe mënyrën e dhënies së rekomandimeve
të përbashkëta për dënimet apo masat që do të shqiptohen nga gjykata, përfshirë
mbajtjen e takimeve të rregullta për këmbimin e informatave.

Përmirësimi i mbikëqyrjes së sistemit të drejtësisë
për të mitur
Me qëllim të sigurimit të funksionimit efektiv të sistemit të drejtësisë për të mitur
është e nevojshme të vedoset një mekanizëm adekuat i mbikëqyrjes që mundëson
vëzhgim nga afër të proceseve që kanë të bëjnë apo që janë pjesë e drejtësisë për
të mitur.
Në këtë kontekst është e nevojshme që:
1. Të themelohet një Këshill i Drejtësisë për të mitur që do të përbëhej nga gjyqtarë
të gjykatave komunale, një përfaqësues i prokurorisë komunale, një nga PK-ja, një
nga Shërbimi Sprovues dhe një nga QPS-të, për të siguruar komunikimin e duhur
midis institucioneve të ndryshme të drejtësisë për të mitur dhe për ta vlerësuar
zbatimin e KPM-së në intervale të rregullta kohore.
2. Ministria e Drejtësisë, Zyra e Prokurorit Publik të Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i
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Kosovës ta themelojnë një komision të pavarur për ta rishikuar kohën që çdo i mitur
e kalonë në paraburgim.Ky komision duhet poashtu t’i mbledhë dhe t’i analizojë
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.
3. 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.
4. Qeveria e Kosovës ta zhvillojë, në konsultim me specialistët e statistikësë, një
strategji të standardizuar për regjistrimin, mbledhjen dhe sistemimin e të dhënave
për krimin e të miturëve dhe për zbatimin e sistemit të drejtësisë për të mitur . Kjo
strategji të përfshijë identifikimin e të dhënave që duhet të mblidhen, caktimin e
institucioneve përgjegjëse për regjistrimin, mbledhjen dhe përpunimin e secilit
lloj të të dhënave.
5. Të krijohet një sistem për mbledhjen dhe sistemimin e të dhënave në nivel
qëndror, si në: Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ministrinë e
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Shërbimin
Korrektues të Koosvës.
Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të fushës prioritare
DREJTËSIA PËR TË MITUR DHE PARANDALIMI I DELIKUENCËS SË TË
MITURËVE,janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Të bëhet amendamentimi i Kodit Penal për të Mitur si dhe të
		
sigurohet zbatim më i mirë i KPM-së në praktikë;
Objektiva 2: Ngritja e kapaciteteve në institucionet e drejtësisë për të mitur;
Objektiva 3: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë
		
për të mitur;
Objektiva 4: Përmirësimi i mbikëqyrjes së sistemit të drejtësisë për të mitur;
Objektiva 5: Ofrimi i kujdesit cilësor shëndetësor dhe arsimor në institucione
		
korrektuese;
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Çështje të tjera
ndërsektorale
•

Regjistrimi i faktit të lindjes për të gjithë fëmijët

E drejta dhe obligimi i regjistrimit të lindjes sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës,
është e përcaktuar në nenin 7 dhe 8, ku theksohet se: Fëmija regjistrohet menjëherë
sapo lindë dhe qyshë atëherë ka të drejtën të ketë një emër, të drejtën për të fituar
një shtetësi dhe brenda mundësive, të drejtën për të njohur prindërit e tij dhe për
të pasur kujdesin e tyre. Shteti obligohet të respektojë të drejtat e fëmijës për të
ruajtur identitetin e tij, përfshirë këtu shtetësinë, mbiemrin dhe lidhjet familjare,
sipas ligjit.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë duke e ndërtuar një sistem të ri të
regjistrimit të statusit civil, jetësimi i këtij procesi ka qenë dhe ende është sfidues
për Qeverinë e Kosovës.
Regjistrimi i lindjes në Republikën e Kosovës është i rregulluar me anë të Ligjit
për Librat Amzë dhe Ligjit për Familjen, mirëpo deri më tani ka pasur raste të
përforcimeve dhe jetësimeve joadekuate dhe jokonsistente të këtyrë ligjeve. Në
këtë mënyrë është e nevojshme të bëhet përshpejtimi i zhvillimit dhe aprovimit të
disa ligjeve që do të rregullojnë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me regjistrimin
e faktit të lindjes së fëmijëve.
Me qëllim të përmirësimit të këtyre ligjeve, rishikimin dhe thejshtësimi i procedurave
të regjistrimit të lindjeve, sigurimi se procedurat, dobitë nga regjistrimi gjerësisht
të jenë të njohura, duhet të hartohen udhëzime të detaizuara administrative, të
cilat do të lehtësonin dhe rregullonin në mënyrë më efektive regjistrimin e lindjes
dhe do t’iu garantonin qytetarëve të Kosovës të drejtat e tyre të lindura.
Shembull i mirë, që vlenë të përmendet është spitali i Prishtinës, që në vitin
2007 është hapur zyra për regjistrim, iniciativë kjo që është treguar të jetë tejet e
dobishme pasi që prindërit janë ndihmuar në regjistrimin e fëmijës së tyre pa pasur
nevojë ta vizitojnë zyren për regjistrim në komunë.
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Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe vetëdijësimi i
shoqërisë civile për të drejtat e fëmijëve
KDF, konkretisht neni 42, thekson: Shtetet Palë marrin përsipër t’ua bëjnë
gjerësisht të njohura parimet dhe dispozitat e kësaj Konvente, si të rriturëve ashtu
edhe fëmijëve, me anë të mjeteve energjike të përshtatshme.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në rezolutën e saj nr. 49/184
në dhjetor 1994, për edukimin mbi të drejtat e njeriut thekson: Shtetet duhet të
zhvillojnë programe dhe strategji të veçanta zhvillimi për të siguruar vetëdijësim
më të gjerë të të drejtave të njeriut dhe përhapjen e informacionit publik përmes
nxitjes, inkurajimit dhe përqëndrimit mbi veprimtaritë e edukimit të të drejtave të
njeriut. Vetëdijësimi i të drejtave të njeriut kontribuon për një koncept zhvillimi në
përputhje me dinjitetin e grave dhe të burrave të të gjitha moshave, minoritetet
dhe personat me paaftësi dhe faktin që çdo grua, burrë apo fëmijë të realizojë
potencialin e tij të plotë është e domosdoshme që ai/ajo të bëhet i ndërgjegjshëm
për të gjitha të drejtat e tij/saj civile, kulturore, ekonomike, politike dhe sociale.
Nevoja për vetëdijësimin në fushën e të drejtave të fëmijëve duhet të vlerësohet
në mënyrë të vazhdueshme dhe mbi këtë bazë duhet të zhvillohen politika,
materiale, fushata dhe programe konkrete, që do të ndikonin në informimin e
drejtë mbi çështjet e të drejtave të fëmijëve në shoqëri.
Pregaditja dhe zbatimi i fushatave të gjëra të informimit, me qëllim të promovimit
të vetëdijësimit për të drejtat e fëmijëve si për institucionet qeverisëse (qofshin ato
lokale apo qëndrore) ashtu edhe për publikun e gjerë, janë forma të rëndësishme
të cilat duhet t’i zbatojë çdo shoqëri. Element përbërës duhet të jetë përfshirja e të
gjitha strukturave shoqërore duke filluar nga shkollat, OJQ-të, mediat, punëtorët e
kujdesit shëndetësorë, punëtorët social, policinë, gjyqtarët, autoritetet komunale,
etj, pra fushatat duhet të kenë shtrirje mbarëkombëtare dhe të mbulojë të gjitha
sferat e jetës së të gjithë fëmijëve.
Konventa për të Drejtat e Fëmijës, neni 13, në mënyrë të kjartë përshkruan se:
Fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes, kjo e drejtë përfshinë lirinë për të kërkuar,
për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji, pa marrë
parasyshë kufijtë, në formë gojore, të shkruar, të shtypur ose artistike, ose me çdo
mjet tjetër të zgjedhur nga fëmija.
Bazuar në hulumtimin e bërë nga UNICEF-i për “Vlerësimi i Progresit në Masat e
Përgjithshme të Implementimit të KDF-së në Kosovë”, shifet qartë se është bërë
përparim në promovimin e parimeve të pjesëmarrjes së fëmijëve në procesin e
vendimmarrjes, megjithëate në këtë drejtim mbetet edhe shumë punë për tu
bërë.
Disa ligje që mbrojnë të drejtat e fëmijëve, që janë të zbatueshme në Kosovë
qartësishtë kërkojnë që pikëpamjet e fëmijës të merren parasysh në vendimmarrje,
siç është Kodi Penal për të Mitur. Mirëpo, kjo e drejtë e fëmijëve nuk është e
specifikuar në Ligjin mbi Familjen, Ligjin mbi Shërbimet Sociale dhe Familjare,
Ligji për Shëndetësin.
Pasojë e shumë rrethanave, si dhe mungesës së përvojave në këtë drejtim,
në përgjithësi të rriturit në shoqërin kosovare e konsiderojnë veten si subjekt
përgjegjës për mbrojtjen dhe marrjen e vendimeve për fëmijë, gjë që rezulton
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me pjesëmarrjen e ulët të fëmijëve në përcaktimin dhe implementimin e ligjeve,
politikave dhe programeve që do të ndikonin në përmirësimin e jetës së tyre në
shoqëri.
Masa të përshtatshme për të përmirësuarë dhe avancuar shkallën e pjesëmarrjes
së fëmijëve do të ishin funksionalizimi i plotë i Këshillit të nxënësve dhe bordeve
në shkolla, me qëllim të adresimit të pikëpamjeve, ndëgjimit të zërit të tyre dhe të
rritjes së pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje, në të gjitha proceset që kanë
të bëjnë me mirëqenien dhe të drejtat e fëmijëve.

•

Sistem efikas për mbledhjen e të dhënave që mbulojnë çështjen e
të drejtave të fëmijëve

Një ndër kriteret themelore për implementimin e plotë të KDF-së është mbledhja
e të dhënave të mjaftueshme dhe të ndara për të drejtat e fëmijëve, që do të
mundësonte një pasqyrë të kjartë dhe të plotë mbi zbatimin e legjislacionit
përkatës, në veçanti të KDF-së në vend, si dhe zhvillimin e hetimeve në aspektet e
përgjithshme të shkeljes së të drejtave të fëmijës.
Aktualisht, Kosova nuk ka sistem efikas për mbledhjen e të dhënave që mbulojnë
çështjen e të drejtave të fëmijëve. Mungesa e mekanizmave dhe monitorimit të
qartë për grumbullimin e të dhënave, e bënë shumë të vështirë planifikimin më
efektiv në luftimin e pabarazisë dhe realizimin e të drejtave të fëmijës.
Për Qeverinë e Republikës së Kosovës, ende mbetet sfidë në vete mbledhja dhe
qasja në të dhëna të mjaftueshme dhe të besueshme për të drejtat e fëmijëve.

•

Mjedise pa armë për fëmijë

Mundësia e rinisë për pjesëmarrje në ndërtimin e paqes është esenciale në thyerjen
e ciklit të dhunës, për të ulur dhe evituar konfliktin. Të gjithë le të ndajmë vizionin,
tolerancën, solidaritetin, dhe dëshirën tonë për të mësuar në një shkëmbim të
vërtetë ndër-gjeneratash të bazuar në respektin, besimin dhe përgjegjësinë e
dyanshme.
“Axhenda e Hagës”, (Rekomandimet 35-Parandalimi, Zgjidhja, dhe Transformimi i
Konfliktit të Dhunshëm).
Pasi që Kosova është shtet i posadalur nga lufta dhe nga një periudhë e gjatë
kohore e shtypjes dhe persekutimeve të vazhdueshme, mundësia për tu paisur
me armë është e lehtë, fakt ky që përbën një nga sfidat kryesore për zvogëlimin
e pasigurisë. Kjo situatë ka lënë gjurmët e saja dhe ka ndikur shumë në rëndimin
e mjedisit të sigurisë së brendshme, që ka reflektuar në praninë e dhuëns dhe të
armëve tek popullata.
Duke i ditur rrethanat në të cilat po jetojmë, padyshim se siguria e qytetarëve e
veçmas e fëmijëve mbetet një nga ç’ështjet më shqetësuese dhe më serioze në
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vend. Në mënyrë që të kuptohen qëndrimet e të rinjëve ndaj armëve, janë bërë
një vargë hulumtimesh nga të cilat konkludohet se: fëmijët dhe rinia kosovare
mbështeten kryesishtë në armë të vogla ose të ftohta për sigurinë e tyre personale.
Sipas nenit 40 të KDF-së, Shtetet Palë i njohin çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar
ose për të cilin është thënë se ka kryer shkelje të ligjit penal, të drejtën e një
trajtimi të tillë, që zhvillon te fëmija ndjenjën e dinjitetit dhe të vlerës së personit,
që përforëcon tek ai ndjenjën e respektit të tij për të drejtat e njeriut dhe liritë
themelore të të tjerëve dhe që merr parasysh moshën e fëmijës si dhe dëshirën
për të ndihmuar në riintegrimin e tij në shoqëri dhe në mënyrë që ai të luajë një
rol konstruktiv në gjirin e saj.
Zgjedhja e masave dhe e dënimeve të zbatueshme në Republikën e Kosovës, për
kryerësit e veprave penale është e rregulluar me anë të Ligjit Penal për të Mitur,
konkretisht neni 7.1 thekson: Kur ndaj të miturit shqiptohet ndonjë masë apo
dënim, gjykata në radhë të parë merr parasysh interesin më të mirë të të miturit.
Gjykata gjithashtu merr parasyshë edhe këto rrethana: llojin dhe peshën e veprës
penale, moshën e të miturit, nivelin e zhvillimit psikologjik, karakterin e tij dhe
prirjet, motivet që e nxitën atë të kryejë veprën penale, edukimin e tij në atë fazë,
mjedisin dhe rrethanat e jetës së tij, nëse është shqiptuar masë apo dënim më
herët dhe rrethanat tjera që mund të ndikojnë në shqiptimin e masës apo dënimit.
Sipas studimit“Kosova dhe Armët”, i hartuar nga UNDP dhe Small Arms Survey 2003,
është vërtetuar se në Kosovë veçanërisht mbizotëron krimi që përfshinë armët
e vogla ose të ftohta. Armët si thikat dhe zinxhirët duken se janë mbizotëruese
në dhunë, të cilat barten apo përdoren më shpeshë nëpër përleshje dhe për
kërcënime, kundrejt pistoletave ose pushkëve të sulmit. Kërcënimet kryesisht
shihen si diçka që vjen nga jashtë, rrugës për në shkollë, për në shtëpi, ose janë të
lidhura me rininë nga shkollat e tjera, etj.
Fëmijët duhet të kenë qasje në rregulloren e shokllës, në mënyrë që ata të
vetëdijësohen mbi të drejtat e tyre dhe përgjegjësitë njëkohësisht, fëmijët duhet
të edukohen që të zgjedhin konfliktet në mënyrë konstruktive. Ngase, pasojat
e përdormit të armëve janë të mëdha, ato mund të kenë efekte negative të
drejtëpërdrejta ose indirekte, të cilat shkaktojnë dëmtime fizike ose psikike tek
tjetri.
Gjendja aktuale e sigurisë së fëmijëve është largë të qenit e përsosur. Fëmijët e
akuzuar dhe të dyshuar për kryerje të veprave penale, duhet të trajnohen me
anë të programeve edukative të përpiluara sipas nevojave speciale të kryerësit të
veprës penale, që do të ndihmonin në zhvillimin e gjithëmbarshëm edukativ të
tij/saj dhe të zvogëlohet mundësia e recidivizmit.
Stabiliteti dhe siguria shtetërore konsiderohet si kusht për integrimin e vendeve të
rajonit në Europë. Shteti, shoqëria dhe individi, kanë detyrime të përbashkëta për
sigurimin e vendit. Shkelja e këtyre detyrimeve, qoftë edhe nga njëra palë, dëmton
rëndë sigurinë e vendit. Forcimi i institucioneve shtetërore, zbatueshmëria e plotë
e ligjit dhe vetëdijësimi i shoqërisë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, do të
garantonin zhvillimin e një shoqërie demokratike.
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Hapësira të sigurta dhe kënde për lojë për fëmijë
KDF, neni 31 kërkon nga Shtetet Palë që t’i njohin fëmijës të drejtën të pushojë dhe
argëtohet, të praktikojë lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën,
si dhe të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike. Gjithashtu nga Shtetet
Palë kërkohet që: të respektojnë dhe të nxisin të drejtën e fëmijës për pjesëmarrje
të plotë në jetën kulturore dhe artistike, inkurajojnë sigurimin e mundësive të
përshtatshme dhe të barabarta për kohën e lirë dhe për veprimtari kulturore,
artistike, argëtuese dhe çlodhëse.
Hapësirat publike në Republikën e Kosovës rregullohen me anë të Ligjit për
Planifikimin Hapësinor, i cili ka për qëllim zhvillimin dhe planifikimin racional
hapësinor, arritjen e drejtëpeshimit në mes të zhvillimit dhe ruajtjes së sipërfaqeve
të hapura dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe planifikimin hapësinorë të Kosovës në
përputhje me standardet europiane dhe ndërkombëtare.
Në përgjithësi në tërë territorin e Kosovës ka mungesë të madhe të hapësirave
për lojë si dhe objekte të kufizuara të cilat janë të specializuara për të organizuar
pushime dhe argëtime për fëmijë. Rrugët tona nuk ofrojnë sigurinë e duhur dhe
shpeshë herë fëmijët janë viktima të trafikut rrugor, ato gjithashtu nuk janë të
ndërtuara në bazë të kritereve dhe kushteve të cilat do t’iu lehtësonin ecjen-lëvizjen
e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Është obligim i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë si dhe Ministrisë
së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit, që të sigurojnë dhe promovojnë
interesat e qytetarëve duke mbrojtur resurset natyrore; organizimin, menagjimin
dhe mirëmbajtjen e ambientit dhe hapësirave publike; infrastrukturën rrugore.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është përgjegjëse për të siguruar zhvillimin
gjithëpërfshirës dhe promovimin e aftësive dhe ideve të fëmijëve, brenda kornizës
së aktiviteteve të ndryshme në fushën e kulturës, si: teatrit, muzikës, pikturimit,
muzeve, biblotekave, sportit, etj.
Siç dihet, përkrahja e zhvillimit të duhur fizik dhe psikologjik të fëmijëve ka një
rëndësi të veçantë për çdo shoqëri. Është e drejtë e çdo fëmije që të rritet në
ambiente ku promovohen vlerat dhe aktivitetet kulturore, në hapësira të sigurta
dhe të mirëmbajtura, të cilat do të duhej të kenë kënde të standardizuara në bazë
të normave ndërkombëtare për sport, rekreacion dhe kulturë.
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Për të adresuar çështjet më të rëndësishme në kuadër të ÇËSHTJEVE TJERA
NDËRSEKTORALE janë përcaktuar këto objektiva:
Objektiva 1: Regjistrimi i faktit të lindjes te të gjithë fëmijëve;
Objektiva 2: Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe
vetëdijësimi i shoqërisë civile për të drejtat e fëmijëve;
Objektiva 3: Sistem efikas për mbledhjen e të dhënave që mbulojnë çështjen
e të drejtave të fëmijëve;
Objektiva 4: Mjedise pa armë për fëmijët;
Objektiva 5: Të krijohet infrastrukturë dhe hapësira të sigurta dhe kënde për
lojë për fëmijë;
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Zbatimi, Raportimi
Dhe Monitorimi I Planit
Nacional Të Veprimit Për
Fëmijët 2009-2013
Në mënyrë që të zbatohen detyrat e përcaktuara, si dhe të raportohet dhe
monitorohet mbi këtë plan të veprimit, është e nevojshme të bëhen këto
veprime:
1. Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve të takohet dy herë në vit në
takim pune. Kryeministri i Republikës së Kosovës është kryesues i Komitetit;
2. Krijimi i një mekanizmi permanent dhe efektiv për të mbikqyrur dhe vlerësuar
zbatimin e Planit të Veprimit- ZKM/ZQM ka rolin udhëheqës;
3. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve do të propozojnë burimet
dhe përcaktojnë metodat për financimin e veprimeve të nevojshme për arritjen e
objektivave;
4. Raportet Vjetore të implementimit të detyrave, që pasqyrojnë qartë të arriturat,
vështirësitë si dhe ofrojnë rekomandimet për kapërcimin e vështirësive -ZKM/ZQM
koordinon procesin e përpilimit të raporteve;
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1.3. Institucionalizimi
i plotë i pozitave të
Zyrtarëve për të drejtat
e fëmijëve në nivelin
qëndror dhe komunal;

1.2. Zbatimi, Rishikimi
dhe Nxjerrja e
legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve;

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

1.1. Funksionalizimi i
Komitetit Ndërministror
për të Drejtat e Fëmijëve;

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

-Krijimi i grupeve të ndryshme punuese që
merren me studimet/hulumtimet për të
drejtat e fëmijeve;

-Forcimi i bashkëpunimit dhe përfshirja e
çështjeve të të drejtave të fëmijëve në kuadër

2011

-Inicimi dhe pregaditja e legjislacionit të
nevojshëm për mbrojtjen dhe të drejtat e
fëmijëve;

2011

Në vazhdimësi

-Nxjerrja e vendimeve të nevojshme për
çështjet relevante për të drejtat e fëmijëve;

-Ndërtimi i kapaciteteve të zyrtarëve në
fushën e të drejtave të fëmijëve, në nivel
qëndror dhe lokal, përfshirë rekrutimin në ato
institucione ku mungon zyrtari për fëmijë;

2010

Në vazhdimësi

Afati kohor
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Komunat

MAPL

ZKM/ZQM

Ministritë

ZKM/ZQM

Anëtarët e Komitetit

ZKM/ZQM

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

1. Qeverisja

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

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

Aktivitetet

Qeverisja

Objektiva

1.
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200.000

100.000

100.000

50.000

10.000

Buxheti

-Përshkrimi i vendit të punës të
zyrtarëve për të drejtat e fëmijëve,

-Njësitë për të drejtat e njeriut, të
formuara dhe të institucionalizuara
në të gjitha ministritë dhe komunat,
me zyrtarët për të drejtat e fëmijëve si
pjesë përbërëse e tyre;

-Rritja në shkallën e zbatimit të
dispozitave të të drejtave të fëmijëve
në ligjin e aplikueshëm;

-Politikat dhe Legjislacioni në
Kosovë në përputhje me standardet
ndërkombëtare të Konventës për të
Drejtat e Fëmijës;

-Identifikimi i zbrazëtirave ligjore në
lidhje me të drejtat e fëmijëve;

-Vendimet e nxjerra nga Komiteti dhe
dokumentet e miratuara;

-Takimet e Komitetit janë të rregullta,
sipas termave të referencës, dy herë
në vit;

-Komiteti funksionon si mekanizmi
më i lartë qeveritar për të krijuar dhe
avancuar të drejtat e te gjithë fëmijëve
në Kosovë;

Treguesit
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1.6. Monitorimi i zbatimit

1.5. Forcimi i
bashkëpunimit
me institucionin e
Ombudspersonit

1.4. Krijimi i
parakushteve të
nevojshme për raportim
për Konventën për të
Drejtat e Fëmijës

1.3. Institucionalizimi
i plotë i pozitave të
Zyrtarëve për të drejtat
e fëmijëve në nivelin
qëndror dhe komunal;

2010

Në vazhdimësi

-Zbatimi i rekomandimeve të
Ombudspersonit;

-Krijimi i mekanizmave të përshtatshëm për

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

-Mbajtja e takimeve të rregullta;

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

-Organizimi i punëtorive;

-Ndërtimi i kapaciteteve të ekipit raportues;

2010

Në vazhdimësi

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

-Dizajnimi i udhëzimit që përfshinë hapat e
procesit të raportimit;

Në vazhdimësi

-Trajnime lidhur me fushën e të drejtave të
fëmijëve;

2009

Në vazhdimësi

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

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

2011

Në vazhdimësi

-Ndërtimi i kapaciteteve të zyrtarëve në
fushën e të drejtave të fëmijëve, në nivel
qëndror dhe lokal, përfshirë rekrutimin në ato
institucione ku mungon zyrtari për fëmijë;

-Krijimi i grupeve të ndryshme punuese që
merren me studimet/hulumtimet për të
drejtat e fëmijeve;

nevojshëm për mbrojtjen dhe të drejtat e
fëmijëve;

ZKM/ZQM

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

OSCE

UNICEF

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

Komunat

MAPL

ZKM/ZQM

55.000

120.000

20.000

50.000

100.000

100.000

200.000

100.000

-Mekanizmat që mirren me

-Takime të rregullta me Institucionin e
Ombudspersonit;

-Zbatim më i mirë i rekomandimeve të
Ombudspersonit;

-Kapacitete të mjaftueshme të ekipit
për raportim për KDF;

-Mekanizmat për raportim të
krijuar, dhe raportim i rregullt mbi
instrumentet ndërkombëtare;

-Raportim me kohë dhe efektiv i
mekanizmave që merren me të drejtat
e fëmijëve;

-Përshkrimi i vendit të punës të
zyrtarëve për të drejtat e fëmijëve,
përmbanë detyra të qarta dhe
përgjegjësitë;

-Njësitë për të drejtat e njeriut, të
formuara dhe të institucionalizuara
në të gjitha ministritë dhe komunat,
me zyrtarët për të drejtat e fëmijëve si
pjesë përbërëse e tyre;
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1.5. Forcimi i
bashkëpunimit
me institucionin e
Ombudspersonit

1.4. Krijimi i
parakushteve të
nevojshme për raportim
për Konventën për të
Drejtat e Fëmijës

1.3. Institucionalizimi
i plotë i pozitave të
Zyrtarëve për të drejtat
e fëmijëve në nivelin
qëndror dhe komunal;

Në vazhdimësi
Në vazhdimësi

-Zbatimi i rekomandimeve të
Ombudspersonit;

Në vazhdimësi

-Mbajtja e takimeve të rregullta;

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

-Organizimi i punëtorive;

-Ndërtimi i kapaciteteve të ekipit raportues;

2010

Në vazhdimësi

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

-Dizajnimi i udhëzimit që përfshinë hapat e
procesit të raportimit;

Në vazhdimësi

-Trajnime lidhur me fushën e të drejtave të
fëmijëve;

2009

Në vazhdimësi

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

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

2011
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Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

OSCE

UNICEF

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

Komunat

MAPL

ZKM/ZQM

55.000

120.000

20.000

50.000

100.000

100.000

200.000

100.000

Në vazhdimësi

-Krijimi i grupeve të ndryshme punuese që
merren me studimet/hulumtimet për të
drejtat e fëmijeve;

-Ndërtimi i kapaciteteve të zyrtarëve në
fushën e të drejtave të fëmijëve, në nivel
qëndror dhe lokal, përfshirë rekrutimin në ato
institucione ku mungon zyrtari për fëmijë;

100.000

2011

-Inicimi dhe pregaditja e legjislacionit të
nevojshëm për mbrojtjen dhe të drejtat e
fëmijëve;

-Takime të rregullta me Institucionin e
Ombudspersonit;

-Zbatim më i mirë i rekomandimeve të
Ombudspersonit;

-Kapacitete të mjaftueshme të ekipit
për raportim për KDF;

-Mekanizmat për raportim të
krijuar, dhe raportim i rregullt mbi
instrumentet ndërkombëtare;

-Raportim me kohë dhe efektiv i
mekanizmave që merren me të drejtat
e fëmijëve;

-Përshkrimi i vendit të punës të
zyrtarëve për të drejtat e fëmijëve,
përmbanë detyra të qarta dhe
përgjegjësitë;

-Njësitë për të drejtat e njeriut, të
formuara dhe të institucionalizuara
në të gjitha ministritë dhe komunat,
me zyrtarët për të drejtat e fëmijëve si
pjesë përbërëse e tyre;

dispozitave të të drejtave të fëmijëve
në ligjin e aplikueshëm;
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2.1. Të bëhet analizimi i

Objektiva

2. Buxheti

1.6. Monitorimi i zbatimit
të dispozitave të
Konventës për të Drejtat
e Fëmijës

1.5. Forcimi i
bashkëpunimit
me institucionin e
Ombudspersonit

-Hulumtimet për nevojat dhe alokimet

Aktivitetet

-Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe
strategjive që kanë të bëjnë me fëmijët në
nivelin qëndror dhe komunal;

-Vizitat studimore me qëllim të shkëmbimit të
eksperiencave në fushën e monitorimit;

-Forcimi i koordinimit ndërinstitucional;

2010

Afati kohor

Në vazhdimësi

2010

-Krijimi i procedurave për monitorim;

-Ngritja e kapaciteteve për monitorim;

2010

Në vazhdimësi

-Zbatimi i rekomandimeve të
Ombudspersonit;

-Krijimi i mekanizmave të përshtatshëm për
monitorimin;

Në vazhdimësi

-Mbajtja e takimeve të rregullta;

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

ZKM/ZQM

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

UNICEF

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

150.000

Buxheti

120.000

80.000

55.000

-Numër më i madhë i projekteve për

Treguesit

-Udhëzimet për monitorim të krijuara;

-Forcimi i koordinimit ndër
institucional;

-Mekanizmat që mirren me
monitorimin e zbatimit të të drejtave
të femijeve, janë krijuar dhe kanë
kapacitetet e nevojshme;

-Takime të rregullta me Institucionin e
Ombudspersonit;

-Zbatim më i mirë i rekomandimeve të
Ombudspersonit;
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Objektiva

3. Arsimimi

2011

Në vazhdimësi

-Ndarja e një vije të veçantë buxhetore për
fëmijët në secilën komunë;

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

Aktivitetet

2012

Në vazhdimësi

Ndërtimi i kapaciteteve për përpilimin e
projekt propozimeve;

-Krijimi i sistemit që përcakton përqindjen
e buxhetit të përgjithshëm që iu kushtohet
fëmijëve;

Në vazhdimësi

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

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

2011

-Zhvillimi i projekt propozimeve lidhur me
çështjet e fëmijëve nga ministritë;

2.2. Rritje e fondeve
të alokuara për fëmijë
në përpjestim me
nevojat dhe buxhetin e
përgjithshëm;

2010

Afati kohor

-Hulumtimet për nevojat dhe alokimet
aktuale të buxhetit për fëmijë;

Aktivitetet

Afati kohor

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

MEF

Komunat

Ministritë

ZKM/ZQM

MEF

Partnerët

Komunat

Ministritë

MEF

ZKM/ZQM

30.000

70.000

150.000

Buxheti

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

2. Buxheti

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

Objektiva

2. Buxheti

Buxheti

Treguesit

-Procedura dhe udhëzime të krijuara
lidhur me aplikimin nga ministritë
dhe komunat për projektet për
fëmijët;

- Buxhetet dhe fondet për fëmijët
vijnë duke u rritur çdo vit në mënyrë
progresive;

-Numër më i madhë i projekteve për
fëmijët të miratuara nga ministritë
dhe komunat, dhe fonde më të
mëdha të alokuara për fëmijët;

Treguesit
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Në
vazhdimësi

-Rishikimi i ligjeve bazuar në standarde ndërkombëtare të
Arsimit;

-Arsimi i mesëm i lartë të bëhet i obligueshëm për të gjithë
fëmijët;

-Fuqizimi i arsimit jo formal për grupet specifike të fëmijëve;

-Të plotësohet kurrikula në fakultetet e mësuesisë në
studimet universitare me njohuri mbi psikologjinë e
zhvillimit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;

-Të pasurohet kurrikula e arsimit të detyruar mbi çështjet që
lidhen me trajtimin dhe mbrojtjen e fëmijëve;

Në Në
Vazhdimësi

- Zbatimi i ligjeve të arsimit që lidhen me arsimin
parauniversitar (Ligji mbi edukimin parashkollorë; Ligji për
arsim fillor dhe të mesëm; Ligji i Inspektimit dhe akte të tjera
nënligjore );

3.1.Gjithëpërfshirja e
fëmijëve në arsim cilësor

Në
vazhdimësi

2010

2011

2011

2010

Në Në
Vazhdimësi

Aktivitetet

Afati kohor

3. Arsimimi

Objektiva

3. Arsimimi

Instituti
Pedagogjik i
Kosovës

Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme
në Kosovë

UNICEF,

KASH

BKK

Donatorët
100.000

KASH

BKK

Donatorët
100.000

KASH

BKK

Donatorët

KASH

BKK

200.000

KASH

BKK

Donatorë

Komunat

-Niveli më i lartë i
respektimit të të drejtave
të fëmijëvë në institucionet
arsimore (publike dhe
private) në Kosovë;

-Rritja e numrit të
laboratorëve/ paisjeve
kompjuterike;

-Objektet shkollore të
renovuara në përputhje
me normat dhe kriteret
ndërkombëtare për qasje të
lirë për të gjithë fëmijët;

-Objektet shkollore të
ndërtuara që sigurojnë
hapësirë të mjaftueshme për
fëmijët;

-Sigurimi i teksteve falas për
të gjithë fëmijët në shkollat
fillore;

KASH

Ministritë

ZKM/ZQM,

-Rritja e cilësisë së arsimit;

Treguesit

BKK

Buxheti

MASHT

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët
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-Funksionalizimi i bashkëpunimit zingjiror në mes të
nxënësve, prindërve, shkollës, komunitetit dhe pushtetit

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

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

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

Sigurimi i teksteve shkollore falas për arsim fillor dhe të
mesëm të ulët;

-Ndërtimi i kapaciteteve për mbikëqyrje, monitorim,
vlerësim, zbatimin e ligjit dhe nxerrjen e rekomandimeve;

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

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

-Aftësimi i moshës së re për treg të punës dhe rritja e
mundësive përmes hartimit të planeve dhe programeve të
veçanta;

-Fuqizimi i arsimit jo formal për grupet specifike të fëmijëve;

-Të plotësohet kurrikula në fakultetet e mësuesisë në
studimet universitare me njohuri mbi psikologjinë e
zhvillimit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;

-Të pasurohet kurrikula e arsimit të detyruar mbi çështjet që
lidhen me trajtimin dhe mbrojtjen e fëmijëve;

2010

2012

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

2010

Në
vazhdimësi

2009

Në
vazhdimësi

2010

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

2010

2011

2011

BKK

100.000

KASH

BKK

Donatorët

KASH

BKK

Donatorët

KASH

BKK

KASH

BKK

Donatorët

KASH

BKK

Donatorët
100.000

KASH

BKK

Donatorët
100.000

KASH

BKK

-Niveli më i lartë i
respektimit të të drejtave
të fëmijëvë në institucionet
arsimore (publike dhe
private) në Kosovë;

laboratorëve/ paisjeve
kompjuterike;
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3.2. Sigurimi i
gjithëpërfshirjes së
fëmijëve me nevoja të
veçanta në arsim

2011

2009

-Zbatimi i plotë dhe monitorimi i zbatimit të Ligjit të Arsimit
për sigurimin e transportit shkollor për fëmijët e familjeve të
varfra dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara;

- Funksionalizimi i ekipeve vlerësuese për fëmijët me nevoja
të veçanta;

-Ofrimi i planprogrameve riintegruese për fëmijët e kthyer
nga diaspora;

-Trajnimi i edukatorëve për zbatimin e Kurrikulës së ShSh MP
në diasporë;

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

KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM

OJQ

Shoqëria Civile

DKA

BKK
MASHT

Donatorët

KASH

BKK

-Organizimi i shkollës verore me fëmijët e ShShMP në
diasporë;

Donatorët

KASH

BKK

100.000

KASH

BKK

15.000

Në
vazhdimësi

2010

2012

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

-Seminari i 5-të me mësues të ShShMP në diasporë;

-Pregaditja e tri teksteve themelore mësimore për ShShMP
në diasporë;

-Rishikimi i planprogrameve lëndore dhe harmonizimi me
KKK;

-Hartimi i standardeve për tekste shkollore;

-Pasurimi i biblotekave shkollore;

-Të ofrohen alternativa më të mira për fëmijët që
përjashtohen nga shkolla apo që kanë qenë të përjashtuar
nga shkolla;

-Përfshirja e psikologëve në shkolla;

-Funksionalizimi i bashkëpunimit zingjiror në mes të
nxënësve, prindërve, shkollës, komunitetit dhe pushtetit
lokal/qeverisës;

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

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

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

mesëm të ulët;

- Rritja e përfshirjes së
fëmijëve me nevoja të
veçanta në procesin e
arsimimit në të gjitha
nivelet;

-Funksionalizimi cilësor
i rrjetit transportues për
bartjen e nxënësve dhe
personelit nga shtëpia deri
në shkollë;
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3.3. Parandalimi dhe
luftimi i dhunës në
shkollë;

3.2. Sigurimi i
gjithëpërfshirjes së
fëmijëve me nevoja të
veçanta në arsim
2009

Në
vazhdimësi
2010
2011
Në
vazhdimësi

- Funksionalizimi i ekipeve vlerësuese për fëmijët me nevoja
të veçanta;

-Organizimi i pesë fushatave me qëllim të vetëdijësimit të të
rriturëve për avantazhet e pjesëmarrjes së fëmijëve me aftësi
të kufizuara në arsim;

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

-Funksionalizimi i komisioneve shumëdiciplinare dhe
psikologut në shkolla;

-Punësimi i mësimdhënëseve për edukimin dhe arsimimin e
fëmijëve me nevoja speciale në të gjitha nivelet e arsimit;

2009
2010

-Hapja e klasave të reja të bashkëngjitura në shkollat e
rregullta;

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

2009

2010

-Kodi etik për shkollat speciale (qendrat burimore);

-Përfshirja e orës së kujdestarisë në program;

2011

-Hartimi i standardeve për arsimin special;

2009

2011

-Shndërrimi i shkollave speciale në Qendra burimore;

-Zbatimi i infrastrukturës ligjore që sanksionon dhunën në
shkolla;

2011

-Përpilimi i dokumentit për PIA;

-Dizajnimi, akreditimi dhe zbatimi i trajnimeve DSHE, ZHP;

2011

-Zbatimi i plotë dhe monitorimi i zbatimit të Ligjit të Arsimit
për sigurimin e transportit shkollor për fëmijët e familjeve të
varfra dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara;

-Ofrimi i planprogrameve riintegruese për fëmijët e kthyer
nga diaspora;

-Trajnimi i edukatorëve për zbatimin e Kurrikulës së ShSh MP
në diasporë;

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

Donatorët

ZKM/ZQM
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KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM
Komunat

BKK

Donatorët

KASH

BKK

MASHT

OJQ

Shoqëria Civile

100.000

KASH

Ministritë

DKA

BKK

MASHT

Donatorët

KASH

-Zvogëlimi i rasteve të
dhunës në shkolla;

-Rezultatet/ raportet e
ndryshme që flasin për
avancimin e të drejtave në
arsim;

-Infrastruktura dhe mjetet
mësimore të qasshme;

- Rritja e përfshirjes së
fëmijëve me nevoja të
veçanta në procesin e
arsimimit në të gjitha
nivelet;

-Funksionalizimi cilësor
i rrjetit transportues për
bartjen e nxënësve dhe
personelit nga shtëpia deri
në shkollë;
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3.4. Integrimi i fëmijëve
Romë, Ashkali dhe
Egjiptianë në arsim;

3.3. Parandalimi dhe
luftimi i dhunës në
shkollë;

2011

-Hartimi i kurrikulave të gjuhës rome;

-Zbatimi i doracakut kundër braktisjes së shkollës nga
nxënësit Romë, Ashkali dhe Egjiptianë;

2012

Në
vazhdimësi

-Zbatimi i strategjisë për integrimin e komuniteteve Romë,
Ashkali dhe Egjiptianë;

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

-Parandalimi i çfardo lloj të diskriminimit në të gjitha
programet mësimore, materialet shkollore;

-Organizimi i pesë fushatave kundër dhunës ndaj fëmijëve
në shkollë me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit të shoqërisë
për ti thënë jo-dhunës;

-Monitorimi i zbatimit të kodit të mirësjelljes, ligjit dhe akteve
të tjera nënligjore në të gjitha institucionet arsimore;

-Trajnimi i mësimëdhënësve mbi shenjat e abuzimit apo çdo
forme të dhunës;

2009

-Përfshirja e orës së kujdestarisë në program;

2010

-Sigurimi i programeve adekuate për edukimin dhe aftësimin
e fëmijëve në edukimin parashkollor;
2009

2009

-Hapja e klasave të reja të bashkëngjitura në shkollat e
rregullta;

-Zbatimi i infrastrukturës ligjore që sanksionon dhunën në
shkolla;

2010

-Kodi etik për shkollat speciale (qendrat burimore);

Donatorët

ZKM/ZQM

KASH
(shih
Strategjinë
përkatëse të
Arsimit)

MKK
ZKM/ZQM

UNICEF

Shoqëria Civile

Komunat

BKK

60.000

KASH

BKK

100.000

KASH

BKK

MASHT

UNICEF

Shoqëria Civile

Këshillat e
Nxëxësve

Shoqatat e
Prindërve
50.000

KASH

Ministritë

Komunat

BKK

MASHT

-Rritja e përfshirjes së
fëmijëve në përgjithësi dhe

-Përkthimi i planprogrameve, tekstet
mësimore, kurset kundër
analfabetizmit për
komunitetin Romë, Ashkali
dhe Egjiptianë;

-Respektimi i kodit të
mirësjelljes;

-Zvogëlimi i rasteve të
dhunës në shkolla;

-Rezultatet/ raportet e
ndryshme që flasin për
avancimin e të drejtave në
arsim;
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3.5. Parandalimi dhe
reagimi ndaj braktisjes së
shkollës

3.4. Integrimi i fëmijëve
Romë, Ashkali dhe
Egjiptianë në arsim;

2009

2009

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

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

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

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

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

-Inkurajimi i komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptianë për
regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore dhe
fillore;
Në
vazhdimësi

2011

-Hartimi i kurrikulave të gjuhës rome;

-Zbatimi i doracakut kundër braktisjes së shkollës nga
nxënësit Romë, Ashkali dhe Egjiptianë;

2012

-Zbatimi i strategjisë për integrimin e komuniteteve Romë,
Ashkali dhe Egjiptianë;

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

programet mësimore, materialet shkollore;

KASH
(shih
Strategjinë
përkatëse të
Arsimit)

MKK
ZKM/ZQM

71

KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM
Komunat

BKK
MASHT

UNDP

OSCE

KFOS

UNICEF

Shoqëria Civile

Komunat

BKK

MASHT

60.000

KASH

-Rritja e shkallës së fëmijëve
të riintegruar në procesin e

-Zvogëlimi i rasteve të
braktisjes së shkollës;

-Rritja e përfshirjes në arsim i
grupeve të margjinalizuara;

-Rritja e numrit të
mësimëdhënësve në gjuhën
Rome;

-Rritja e përfshirjes së
fëmijëve në përgjithësi dhe
të vajzave në veçanti në të
gjitha nivelet e arsimit. Theks
i veçantë për komunitetin
Romë, Ashkali dhe
Egjiptianë;

-Përkthimi i planprogrameve, tekstet
mësimore, kurset kundër
analfabetizmit për
komunitetin Romë, Ashkali
dhe Egjiptianë;
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3.6. Rritja e përfshirjes së
fëmijëve në institucionet
parashkollore;

3.5. Parandalimi dhe
reagimi ndaj braktisjes së
shkollës

Në
vazhdimësi

-Zbatimi i planit të veprimit kundër braktisjes së shkollës;

KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM

Në
vazhdimësi
2010

2011

-Zbatimi i Ligjit për Edukimin Parashkollorë;

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

-Krijimi i kushteve dhe kapaciteteve për përfshirjen e
fëmijëve në institucionet parashkollore;

-Zbatimi i aktiviteteve të rregullta brenda shkollave me
qëllim të eleminimit të bariereave për përfshirjen e fëmijëve
në shkollë;

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

-Organizimi çdo vit i punëtorive në të gjitha komunat e
Kosovës me qëllim të informimit të shoqërisë mbi të drejtën
dhe rëndësinë e Arsimimit;

-Fuqizimi i mekanizmave në të gjitha nivelet për
parandalimin e braktisjes së shkollimit fillor dhe përfshirjen
e nxënësve që e kanë ndërprerë shkollimin;

BKK

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

KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM

Shoqatat e
Prindërve

Komunat

BKK
MASHT

Donatorët

KASH

BKK

300.000

KASH

BKK

Donatorët

KASH

100.000

UNICEF

Shoqëria Civile

Shoqatat e
Prindërve

Komunat

BKK

MASHT

-Trajnimi i tyre për çështjet organizuese të Këshillave të
Prindërve;

Në
vazhdimësi

2009

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

-Funksionalizimi dhe monitorimi i anëtarëve të rinjë të
Komitetit të Prindërve të Arsimit të Kosovës;

2009

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

-Rritja e fondeve të
alokuara për institucionet
parashkollore;

-Rritja e numrit të
institucioneve parashkollore;

-Përfshirja e fëmijëve në
programet e fëmijërisë së
hershme;

-Rritja e shkallës së fëmijëve
të riintegruar në procesin e
arsimit;

-Zvogëlimi i rasteve të
braktisjes së shkollës;

-Rritja e përfshirjes në arsim i
grupeve të margjinalizuara;
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3.6. Rritja e përfshirjes së
fëmijëve në institucionet
parashkollore;

2011

2011

2012

-Krijimi i kushteve dhe kapaciteteve për përfshirjen e
fëmijëve në institucionet parashkollore;

-Krijimi i mundësive për përfshirjen të fëmijëve me nevoja të
veçanta në institucionet parashkollore;

- Çdo komunë të ketë institucione parashkollore;

2010

Në
vazhdimësi

- Krijimi i standardeve valide të zhvillimit dhe të nxënit në
fëmijërinë e hershme (3-6 vjeç);

-Monitorimi i standardeve të zhvillimit dhe të nxënit në
fëmijërinë e hershme (3-6 vjeç);

- Botimi i revistës ‘’Bota parashkollore”;

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

- Ofrimi i përkrahjes për format alternative të edukimit
parashkollor;

-Monitorimi i rregullt i institucioneve parashkollore;

Në
vazhdimësi

2010

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

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

Në
vazhdimësi

-Zbatimi i Ligjit për Edukimin Parashkollorë;

-Zbatimi i aktiviteteve të rregullta brenda shkollave me
qëllim të eleminimit të bariereave për përfshirjen e fëmijëve
në shkollë;

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

Donatorët

ZKM/ZQM

UNICEF

Shoqëria Civile

Shoqatat e
Prindërve

73

Donatorët

KASH

BKK

100.000

300.000

KASH

Ministritë

Komunat

BKK

MASHT

Donatorët

KASH

BKK

300.000

-Rritja e fondeve të
alokuara për institucionet
parashkollore;

-Rritja e numrit të
institucioneve parashkollore;

-Përfshirja e fëmijëve në
programet e fëmijërisë së
hershme;
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Objektiva

4.Shëndetësia

3.7. Krijimi i
mekanizmave për
përkrahje të fëmijëve të
talentuar;

2010

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

2010

-Vënia e kritereve dhe standardeve për përkrahjen fëmijëve
të talentuar;

Aktivitetet

Afati kohor

-Nxënësve të dalluar t’iu sigurohen forma të ndryshme të
bursave shkollore;

Buxheti

Donatorët

KASH

Komunat
ZKM/ZQM

BKK

KASH

BKK

100.000

Donatorët

KASH

BKK

100.000

MASHT

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

Në
vazhdimësi

2010

-Hartimi i planeve të veçanta të punës për nxënësit e
talentuar;

-Ofrimi i përkrahjes financiare për shkollim të mesëm;

2010

2009

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

- Organizimi i Konferencës Ndërkombëtare për fëmijërin e
hershme;

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

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

-Monitorimi i standardeve të zhvillimit dhe të nxënit në
fëmijërinë e hershme (3-6 vjeç);

-Trajnime rreth zbatimit të dokumentit të Standardeve të
zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë e hershme (3-6 vjeç);

2010

- Krijimi i standardeve valide të zhvillimit dhe të nxënit në
fëmijërinë e hershme (3-6 vjeç);

- Botimi i revistës ‘’Bota parashkollore”;

parashkollor dhe parafillor në institucionet publike dhe
private;

Treguesit

-Rritje e fondeve të alokuara
për përkrahjen e talentëve;

-Legjislacioni përkrahës për
fëmijë e talentuar;

-Krijimi i programeve
të veçanta për fëmijë të
talentuar;
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-Ofrimi i qasjes së barabartë në mbrojtjen
dhe kujdesin shëndetësor pa pagesë dhe
pa diskriminim;

4.1. Ruajtja dhe përparimi
i gjendjes shëndetësore të
shtatzënës, të posalindurit
dhe të fëmijës së vogël

75

-Fuqizimi i Observatorit të nënës dhe
fëmijës në IKShPK;

-Zbatimi i Ligjit për Duhanin;

-Zbatimi i Ligjit për nxitjen, mbrojtjen dhe
promovimin e të ushqyerit me qumësht
gjiri;

-Zbatimi i Strategjisë për shëndetin
riprodhues;

-Zbatimi i Ligjit për shëndetin riprodhueshartimi i akteve nënligjore (UA);

-Zbatimi i legjislacionit aktual dhe
rishikimi i tyre;

Aktivitetet

Objektiva

4.Shëndetësia

2010

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2009

Afati kohor

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM

Shoqëria Civile

OJQ Vendore

UNFPA

UNICEF

OBSh

BKK

Buxheti

MSH

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

4.Shëndetësia

-Nxënësve të dalluar t’iu sigurohen forma të ndryshme të
bursave shkollore;

-Përmirësimi i indikatorëve të shëndetit të
popullatës;

-Legjislacion/udhëzues të standardeve
bashkëkohore të të drejtave të pacientit;

-Ristrukturimi i këshillimoreve në nivel
vendi;

-Rritja e shkallës së imunizimit tek fëmijët;

-Strategjia për Shëndetin Riprodhues e
hartuar dhe aprovuar;

-Nr. i akteve nënligjore (UA) të hartuara
dhe aprovuara;

-Zvogëlimi i pirjes së duhanit nga fëmijët;

-Minimizimi i duhan pirjes passive;

-Rritje e numrit të zonave ku ndalohet
pirja e duhanit;

-Zvogëlimi i numrit të cigareve të
importuara sipas kontrollit doganor;

-Parandalimi i pamjaftueshmërisë së
mikroneutrientëve te shtatzëna dhe
fëmija;

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

Treguesit
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2010

-Pushimi i lehonisë të zgjatet deri në 1 vit
kalendarik;

-Ristrukturimi i këshillimoreve (qendrave
për edukim dhe promovim shëndetësor
në institucione shëndetësore përkatëse)
për planifikim familjar dhe shëndet
riprodhues;

-Fëmijë vrasja të trajtohet si çdo formë
tjetër e vrasjes;

-Hetimi dhe raportimi për të gjitha rastet
e vdekjeve të fëmijëve;

-Imunizimi i rregullt i fëmijëve dhe ofrimi i
shërbimeve dhe kontrollave sistematike;

-Përcjellja e rritjes dhe zhvillimit të
fëmijëve përmes grumbullimit të të
dhënave në fletoret e shëndetit për
shtatzënën dhe fëmijën;

2011

Në vazhdimësi

2010

-Hartimi i programit kombëtar për
shëndetin e nënës dhe fëmijës;

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

2010

-Fuqizimi i Observatorit të nënës dhe
fëmijës në IKShPK;

-Zbatimi i Ligjit për Duhanin;

-Zbatimi i Ligjit për nxitjen, mbrojtjen dhe
promovimin e të ushqyerit me qumësht
gjiri;

-Numri i këshillimoreve për planifikim dhe
shëndet riprodhues;

-Numri i takimeve të mbajtura dhe
pjesëmarrja e shoqërisë civile;

-Numri i hulumtimeve;

-Numri i shkollave promovuese të
shëndetit;

-Numri i infermiereve që punojnë në
këshillimore;

-Zbulim i hershëm i çrregullimeve të
mundshme;

-Përmirësimi i indikatorëve të shëndetit të
popullatës;

-Legjislacion/udhëzues të standardeve
bashkëkohore të të drejtave të pacientit;

-Ristrukturimi i këshillimoreve në nivel
vendi;

-Rritja e shkallës së imunizimit tek fëmijët;
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4.2. Ulja e vdekshmërisë
së të posalindurve dhe
fëmijëve gjerë në moshën
5 vjeçare

-Përmirësimi i cilësisë, qasjes dhe
integrimi i strukturave të shërbimit
shëndetësor të gruas dhe fëmijës në të
tre nivelet e kujdesit shëndetësor;

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

-Realizimi i pesë hulumtimeve relevante
shkencore;

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

-Rritja e numrit të shkollave promovuese
të shëndetit;

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

-Trajnimet e kuadrit dhe ZhVP;

-Rritja e numrit të personelit (infermieria)
të kualfikuar për këto kshillimore;

-Ristrukturimi i këshillimoreve (qendrave
për edukim dhe promovim shëndetësor
në institucione shëndetësore përkatëse)
për planifikim familjar dhe shëndet
riprodhues;

-Fëmijë vrasja të trajtohet si çdo formë
tjetër e vrasjes;

-Hetimi dhe raportimi për të gjitha rastet
e vdekjeve të fëmijëve;

-Imunizimi i rregullt i fëmijëve dhe ofrimi i
shërbimeve dhe kontrollave sistematike;

2010

Në vazhdimësi

2011

77

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM
OBSh

BKK
MSH

Donatorët

KASH

BKK

150.000

100.000

-Rënia e shkallës së sëmundshmërisë dhe
e vdekshmërisë së të posalindurve dhe
fëmijëve;

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

shëndet riprodhues;
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4.3.Ulja e vdekshmërisë
dhe e pasojave nga
lëndimet te fëmijët

4.2. Ulja e vdekshmërisë
së të posalindurve dhe
fëmijëve gjerë në moshën
5 vjeçare

Në vazhdimësi

-Raportim dhe të hetuarit e të gjitha
rasteve të fëmijëve të vdekur;

2011

2010

-Ndërmarrja e masave dhe aksioneve
preventive si: “Fëmijët miq të
komunikacionit”, “Fëmijët kujdesen gjatë
ndërtimit të lagjes”;

2010

-Fuqizimi i Zyres për Shëndetin e Nënës
dhe Fëmijës me Shëndetin Riprodhues;

-Hartimi dhe aprovimi i planit Kombëtar
për parandalimin e lëndimeve;

2010

-Përparimi i cilësisë së shërbimeve të
mbrojtjes shëndetësore në sallat e lindjes
nëpër maternitete;

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

2010

-Përmirësimi i cilësisë, qasjes dhe
integrimi i strukturave të shërbimit
shëndetësor të gruas dhe fëmijës në të
tre nivelet e kujdesit shëndetësor;

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

shkencore;

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM

UNFPA

UNICEF

OBSh

BKK
MSH

Shoqëria Civile

OJQ Vendore

UNFPA

UNICEF

OBSh

BKK

MSH

Donatorët

KASH

BKK

-Zbatim i plotë i akcioneve dhe
trajnimeve;

-Hartimi dhe aprovimi i planit Kombëtar
për parandalimin e lëndimeve;

-Rënie e shkallës së sëmundshmërisë së
fëmijëve;

-Funksionimi i zyrës për shëndetin e
nënës dhe fëmijës;

-Rritje e fondeve të alokuara për uljen e
vdekshmërisë te fëmijët;

-Sallat e kompletuara me paisje
shëndetësore;

-Raportim dhe të hetuar të të gjitha
rasteve të fëmijëve të vdekur duke
përfshirë edhe lehonat;

-Përmirësimi i indikatorëve të shëndetit
që kanë të bëjnë me nënën dhe fëmijën;

-Rënia e shkallës së sëmundshmërisë dhe
e vdekshmërisë së të posalindurve dhe
fëmijëve;

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

PLANI NACIONAL I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2009-2013

4.4. Përmirësimi i
qasjes në shërbimet
shëndetësore dhe cilësisë
për të gjithë fëmijët pa
diskriminim

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

2012

2010

-Të garantohet e drejta e fëmijëve për

2012

-Rritja e kualitetit të shërbimeve
shëndetësore në zonat rurale;

-Rritja e numrit të profesionistëve
mjekësor dhe shpërndarjes adekuate si:
pediatër, gjinekologë dhe neonatologë,
etj;

2012

-Krijimi i shërbimeve ambulantorike
nëpër shkolla, (sidomos i atyre
stomatologjike);

Në vazhdimësi

-Organizimi i pesë fushatave dhe
trajnimeve për prindër, masën e gjërë mbi
mundësitë e parandalimit të lëndimeve
dhe fatëkeqësive të fëmijëve;

2010

2010

-Ndërmarrja e masave dhe aksioneve
preventive si: “Fëmijët miq të
komunikacionit”, “Fëmijët kujdesen gjatë
ndërtimit të lagjes”;

-Amandamentimi i Ligjit për Shëndetësi,
në mënyrë që t’iu ofrohen shërbimet
shëndetësore falas për të gjithë fëmijët,
që nënkupton moshën 18 vjeçare;

2011

2010

-Hartimi dhe aprovimi i planit Kombëtar
për parandalimin e lëndimeve;

-Fuqizimi i Zyres për Shëndetin e Nënës
dhe Fëmijës me Shëndetin Riprodhues;

nëpër maternitete;

Donatorët

ZKM/ZQM

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM

Shoqëria Civile

OJQ Vendore

UNFPA

UNICEF

OBSh

BKK

MSH

Shoqëria Civile

OJQ Vendore

UNDP

UNFPA

UNICEF

100.000

KASH

Komunat

OBSh

BKK

MSH

-Ofrim i cilësisë së barabartë për të gjithë
fëmijët në institucionet shëndetësore;

-Rritje e ambulancave të aktivizuara në
shkolla;

-Nr. i ekspertëve të rishpërndarë;

- Përmirësim i indikatorëve të shëndetit të
fëmijëve dhe të rinjëve;

-Numri i prindërve të trajnuar;

-Numri i fushatave të zbatuara;

-Rënie e numrit të vdekjeve të fëmijëve
nga lëndimet;

-Zbatim i plotë i akcioneve dhe
trajnimeve;

-Hartimi dhe aprovimi i planit Kombëtar
për parandalimin e lëndimeve;

-Rënie e shkallës së sëmundshmërisë së
fëmijëve;

-Funksionimi i zyrës për shëndetin e
nënës dhe fëmijës;

-Rritje e fondeve të alokuara për uljen e
vdekshmërisë te fëmijët;
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4.5. Nxitja dhe përkrahja
e pjesëmarrjes aktive të
fëmijëve dhe të rinjëve
në krijimin, zbatimin dhe
përcjelljen e programeve
dhe të masave preventive
për shëndetin

2012

2010

2011

2010

2009

Në vazhdimësi

-Të garantohet e drejta e fëmijëve për
privatësi dhe fshehtësi të të dhënave
gjatë trajtimit shëndetësor;

-Sigurimi i barazisë në shërbimet
shëndetësore cilësore për fëmijët e
kategorive më vulnerabile:
•
fëmijët me aftësi të kufizuara;
•
fëmijët e braktisur;
•
fëmijët Romë, Ashkali Egjiptianë;
•
grupet e margjinalizuara;
•
fëmijët azilantë;
•
fëmijët me sëmundje të rralla
gjenetike;

-Amandamentimi dhe zbatimi i Ligjit për
të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve
në Kujdes Shëndetësor, të përcaktohet
konkretisht e drejta e fëmijëve për të
dhënë mendimin/pëlqimin në trajtim
mjekësor;

-Përfshirja e drejtpërdrejtë e të rinjëve në
planifikimet dhe projektet shëndetësore
që prekin shëndetin e fëmijëve;

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

2012

-Rritja e numrit të profesionistëve
mjekësor dhe shpërndarjes adekuate si:
pediatër, gjinekologë dhe neonatologë,
etj;

-Rritja e kualitetit të shërbimeve
shëndetësore në zonat rurale;

stomatologjike);

80
Donatorët
MKRS

UNICEF

Komunat

300.000

KASH
MASHT

ZKM/ZQM

BKK
MSH

Shoqëria Civile

OJQ Vendore

UNFPA

UNICEF

-Rënie e sëmundjeve të ndryshme që
lidhen me ushqimin jo të shëndetshëm;

-Ushqimet kontrollohen rregullisht
konform standardeve përkatëse;

-Ofrim i cilësisë së barabartë për të gjithë
fëmijët në institucionet shëndetësore;
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4.7. Ruajtja dhe përparimi
i shëndetit të fëmijëve dhe
rinisë

4.6. Nxitja e formave
bashkëkohore të
humanizimit të spitaleve
gjatë shërimit dhe trajtimit
të fëmijëve

4.5. Nxitja dhe përkrahja
e pjesëmarrjes aktive të
fëmijëve dhe të rinjëve
në krijimin, zbatimin dhe
përcjelljen e programeve
dhe të masave preventive
për shëndetin

KASH
Donatorët

Komunat
ZKM/ZQM

81

-Zbatimi i aktiviteteve edukative të

-Vizita të rregullta të ekipeve të edukimit
shëndetësor në shkollat e Kosovës;

-Hartimi i Strategjis të shëndetit dhe
zhvillimit të rinisë;

Në vazhdimësi

2011

BKK

MSH

2010

-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”;

BKK
KASH
Donatorët

Komunat

Donatorët

KASH
Ministritë
ZKM/ZQM

BKK
MSH

300.000

2010

UNICEF

Komunat

ZKM/ZQM

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

Donatorët

MKRS
Në vazhdimësi

KASH

MASHT

-Zbatimi i aktiviteteve vetëdijësuese
me fëmijët, lidhur me edukimin dhe
problemet shëndetësore si dhe masat
mbrojtëse (rëndësia e ushqimit të
shëndoshë, aktivitetit fizik, higjiena,
prevenimit të kariesit, të këqijat nga
konsumi i duhanit, alkoolit);

BKK

MSH

2009

-Përfshirja e drejtpërdrejtë e të rinjëve në
planifikimet dhe projektet shëndetësore
që prekin shëndetin e fëmijëve;

në Kujdes Shëndetësor, të përcaktohet
konkretisht e drejta e fëmijëve për të
dhënë mendimin/pëlqimin në trajtim
mjekësor;

-Zvogëlimi i shkallës së përdorimit dhe
abuzimit të substancave të dëmshme nga
fëmijët dhe të rinjët;

-Konsiderimi i çështjeve të mbrojtjes së
ambientit gjatë hartimit të politikave
zhvillimore;

-Krijimi i një ambienti të shëndetshëm
për jetë dhe zhvillim normal për të
gjithë qytetarët e Kosovës;

-Rënie e sëmundjeve të ndryshme që
lidhen me ushqimin jo të shëndetshëm;

-Ushqimet kontrollohen rregullisht
konform standardeve përkatëse;
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4.7. Ruajtja dhe përparimi
i shëndetit të fëmijëve dhe
rinisë

82
2010

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2010

2010

-Hartimi i stretegjisë kombëtare për HIV/
AIDS;

-Mbrojtja nga diskriminimi i fëmijëve të
prekur nga HIV/AIDS-i;

-Lehtësimi i qasjes së fëmijëve dhe
adoleshentëve në informata të sakta dhe
adekuate në lidhje me HIV/AIDS-in;

-Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit mbi
ruajtjen e shëndetit mendorë konformë
standardeve ndërkombëtare;

-Hartimi dhe zbatimi i strategjisë për
parandalimin e vetevrasjeve në mesin e
fëmijëve dhe të rinjëve;

-Parandalimi i transmetimit të
sëmundjeve ngjitëse nga nëna tek fëmija;

2010

Në vazhdimësi

2011

-Hartimi i Planit Kombëtar për sigurim
dhe përdorim të kontraceptiveve;

-Zbatimi i aktiviteteve edukative të
fëmijëve dhe të rinjëve për shëndetin
riprodhues e seksual;

-Vizita të rregullta të ekipeve të edukimit
shëndetësor në shkollat e Kosovës;

-Hartimi i Strategjis të shëndetit dhe
zhvillimit të rinisë;

OBSH

UNICEF

Këshillat e Nxënësve

Shoqatat e Prindërve

Shoqëria
Civile

Komunat

Donatorët

KASH

Ministritë
ZKM/ZQM

BKK

MSH

-Zvogëlimi i numrit të rasteve të reja të
infektimit me HIV / AIDS;

-Rritja e përdorimit të kontraceptivëve;

-Krijimi i qendrave të testimit;

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

-Rregullativat ligjore ua ndalojnë fëmijëve
dhe të rinjëve blerjen, mbajtjen dhe
përdorimin e cigareve, alkoolit dhe
substancave tjera të dëmshme për
shëndetin;

-Zvogëlimi i shkallës së përdorimit dhe
abuzimit të substancave të dëmshme nga
fëmijët dhe të rinjët;
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4.8.Mbrojtja e shëndetit
përmes sigurimit të
ushqimit dhe ambientit të
shëndetshëm

2010

2010

-Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit mbi
ruajtjen e shëndetit mendorë konformë
standardeve ndërkombëtare;

-Hartimi dhe zbatimi i strategjisë për
parandalimin e vetevrasjeve në mesin e
fëmijëve dhe të rinjëve;

2011

2012
Në vazhdimësi

-Krijimi i Qendrave Rinore që ofrojnë
shërbime profesionale dhe të besueshme
për shëndetin seksual dhe reproduktiv;

-Krijimi i qendrave të testimit vullnetar,
këshillimit dhe trajtimit;

-Zbatimi i aktiviteteve të trajnimit të
edukatorëve dhe arsimtarëve;

83

-Zbatimi i ligjit për mbrojtjen e
konsumatorit;

- Zbatimi i legjislacionit për ushqimin dhe
produktet ushqimore;

Në vazhdimësi

2012

-Themelimi i qendrave për ofrimin e
shërbimeve rehabilituese për trajtimin e
përdoruesve të drogës dhe alkoolit;

-Shpërndarja e broshurave edukativepromovuese;

Në vazhdimësi

-Zbatimi i aktiviteteve hulumtuese,
parandaluese dhe shëruese, për:
•
shëndetin mendor;
•
përdorimi i drogave;
•
alkoolit;
•
duhan pirjes;
•
kundër dhunës;
•
vetëvrasjet;
•
HIV/AIDS;
•
Sëmundjet seksualisht transmisive;

-Parandalimi i transmetimit të
sëmundjeve ngjitëse nga nëna tek fëmija;

Në vazhdimësi

-Lehtësimi i qasjes së fëmijëve dhe
adoleshentëve në informata të sakta dhe
adekuate në lidhje me HIV/AIDS-in;

KASH
Donatorët

MBPZhR
MAShT
Komunat

BKK
MSH

Donatorët

KASH

BKK

300.000

-Zvogëlim i sëmundjeve të ndryshme që
lidhen me ushqimin jo të shëndetshëm;

-Ushqimet kontrollohen rregullisht
konform standardeve përkatëse;

-Zvogëlimi i numrit të rasteve të reja të
infektimit me HIV / AIDS;

-Rritja e përdorimit të kontraceptivëve;
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2011

Në vazhdimësi

2010

-Hartimi i Strategjisë për parandalimin
dhe mbrojtjen e fëmijëve nga kryerja e
punëve të rënda;

-Fuqizimi dhe përmirësimi i legjislacionit
në sferën përkatëse;

-Zbatimi i listës me punët e rrezikshme;

-Krijimi i komiteteve lokale të veprimit
(KLV) për monitorimin e punës së
fëmijëve;

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

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

Në vazhdimësi

2011

-Funksionalizimi i Komitetit Kosovar për
Parandalimin dhe Eleminimin e Punës së
Fëmijëve;

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

-Monitorimi dhe vlerësimi i KLV-ve;

2009

Aktivitetet

Afati kohor

Donatorët

QPS

ILO

ZKM/ZQM

25.000

50.000

KASH

(DIPS)

Komunat

BKK

Buxheti

MPMS

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

5. Mirëqenia Sociale

Objektiva

5. Mirëqenia Sociale

-Komitetet Lokale të Veprimit të
krijuara dhe funksionale;

-Baza e të dhënave për grumbullimin
dhe publikimin e tyre e krijuar dhe
funksionale;

-Matreialet e publikuara dhe të
shpërndara;

-Lista me punët e rrezikshme
zbatohet;

-Eliminimi i rasteve të punës së rëndë
tek fëmijët;

-Zvogëlimi i numrit të fëmijëve që
bëjnë punë të rënda;

Treguesit

PLANI NACIONAL I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2009-2013

2012

-Krijimi i bazës së të dhënave për
grumbullimin dhe publikimi i tyre;

-Zbatimi i aktiviteteve për parandalimin
e formave të rrezikshme dhe të rënda të
punës së fëmijëve;

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

-Zbatimi i dy hulumtimeve për të
Identifikuar fëmijët e rrezikuar apo të
përfshirë në punë;

-Monitorimi dhe parandalimi i
keqtrajtimit të fëmijëve;

2011

-Ofrimi i përkrahjes së drejtëpërdrejtë
për largimin e fëmijëve nga format më të
rrezikshme të punës;

Donatorët

KASH

BKK

100.000

60.000

2010

-Analizimi i gjendjes aktuale të fëmijëve
që janë të përfshirë në punë të
rrezikshme;

50.000

25.000

Në vazhdimësi

2010

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

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

-Monitorimi dhe vlerësimi i KLV-ve;

-Krijimi i komiteteve lokale të veprimit
(KLV) për monitorimin e punës së
fëmijëve;

-Komitetet Lokale të Veprimit të
krijuara dhe funksionale;

-Baza e të dhënave për grumbullimin
dhe publikimin e tyre e krijuar dhe
funksionale;
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86

5.3. Integrimi, mbrojtja
dhe ofrimi i shërbimeve
adekuate për fëmijët me
aftësi të kufizuara

5.2. Ofrimi i shërbimeve
për fëmijët pa përkujdesje
prindërore

2012
2011

Në vazhdimësi

2012

2009

2010
2011

-Përfshirja e shërbimeve të integruara
sociale dhe shëndetësore për nënat;

-Zhvillimi i udhëzuesëve, procedurave,
standardeve për ribashkimin familjar, në
përputhje me parimet e KDF-së;

-Monitorimi dhe inspektimi i rregullt i
qendrave institucioneve rezidenciale, dhe
raportimi për punën e tyre;

-Zgjerimi i rrjetit të ofruesve të
shërbimeve sociale (qeveritare dhe joqeveriatre);

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

-Formimi i shërbimeve këshilldhënëse
për nënat në Qendrat për Punë Sociale;

-Hartimi i programeve të pavarësimit të
fëmijëve pa përkujdesje prindërore pas
moshës 18 vjeçare;

2010

2010

-Amandamentimi i ligjit për përkrahje
materiale familjeve të fëmijëve me aftësi
të kufizuar të përhershme;

-Ndihma mujore të barabarta për
këtë kategori fëmijësh që ligjerisht i

-Zbatimi i pesë fushatave me qëllim të
fuqizimit të familjes dhe parandalimit të
braktisjes së fëmijëve;

Në vazhdimësi

2011

-Institucionet qëndrore dhe lokale të
zhvillojnë mekanizma përkrahës sociale
dhe financiare për nënat sidomos në
rastet e nevojave për strehim afatgjatë;

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

2011

-Harmonizimi i Legjislacionit në
përputhje me standardet për
Kujdestarinë e fëmijëve në bazë të
normave dhe kritereve të parapara nga
KDF-ja;
Donatorët

QPS

KASH
Donatorët

Komunat
QPS

Shoqëria Civile

ZKM/ZQM

BKK

100.000

MPMS

OJQ

ZKM/ZQM

DKMSHS

MSH

50.000

KASH

Komunat

MEF

BKK

MPMS

-Infrastrukturë ligjore përkrahëse për
fëmijët me aftësi të kufizuara;

-Statistika të sakta dhe të hollësishme
për grupimin social të fëmijëve me
aftësi të kufizuar;

-Numër më i vogël i rasteve të
braktisjes së fëmijëve;

-Shërbimet këshillëdhënëse për nënat
në QPS-së, funksionale;

- Udhëzuesit, procedurat, standardet
për ribashkimin familjar zbatohen në
përputhje me parimet e KDF-së;

-Kushte me të përshtatshme për jetë
më të mirë dhe më të shëndetshme
për fëmijët pa përkujdesje prindërore;
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5.4. Përmirësimi i jetës së
fëmijëve që jetojnë në
varfëri

5.3. Integrimi, mbrojtja
dhe ofrimi i shërbimeve
adekuate për fëmijët me
aftësi të kufizuara

2010

Në vazhdimësi

-Organizimi i fushatave vjetore
ndërgjegjësuese për opinioni e gjerë,
me qëllim të ndryshimit të qëndrimeve
dhe sjelljeve ndaj fëmijëve me aftësi të
kufizuara;

-Përcaktimi i kufirit të kushteve minimale
të jetesës për të siguruar zhvillimin e

2011

-Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese
që garanton integrim të barabartë me të
gjithë fëmijët e tjerë;

2010

2010

-Ndihma mujore të barabarta për
këtë kategori fëmijësh që ligjerisht i
plotësojnë kriteret e parapara;

-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

-Amandamentimi i ligjit për përkrahje
materiale familjeve të fëmijëve me aftësi
të kufizuar të përhershme;

-Zbatimi i pesë fushatave me qëllim të
fuqizimit të familjes dhe parandalimit të
braktisjes së fëmijëve;

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

fëmijëve pa përkujdesje prindërore pas
moshës 18 vjeçare;

Donatorët

QPS
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KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM
Komunat

BKK
MPMS

UNICEF

Shoqëria Civile

100.000

KASH

Komunat

ZKM/ZQM

BKK

MPMS

100.000

50.000

-Krijimi i pakos mbrojtëse për familjet
e fëmijëve që jetojnë në varfëri;

-Zvogëlim i numrit të fëmijëve që
jetojnë në varfëri;

-Vetëdije e rritur për të drejtat e
fëmijëve me aftësi të kufizuara;

-Infrastrukturë ligjore përkrahëse për
fëmijët me aftësi të kufizuara;

-Statistika të sakta dhe të hollësishme
për grupimin social të fëmijëve me
aftësi të kufizuar;
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5.5. Parandalimi i trafikimit
dhe mbrojtja e fëmijëve të
trafikuar;

5.4. Përmirësimi i jetës së
fëmijëve që jetojnë në
varfëri

2010

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2011

-Përcaktimi i kufirit të kushteve minimale
të jetesës për të siguruar zhvillimin e
fëmijës;

-Përkrahje e familjeve të varfëra që kanë
fëmijë, përmes ofrimit të mjeteve të
nevojshme për vijimin e mësimit;

-Ofrimi i sigurisë dhe strehimit për
fëmijët që kërkojnë azil dhe fëmijëve
refugjatë, apo që gjenden në situata të
tilla;

Zbatimi i plotë i Strategjisë dhe
Planit të Veprimit, Kundër Trafikimit
me Qenie Njerëzore 2008-2001;

Funksionalizimi i sistemit të
mbrojtjes së fëmijës (shërbimet
sociale, shëndetësore, policia,
OJQ-të, në nivelin lokal dhe në
komunitet)

Organizimi i fushatave me qëllim të
ngritjes së vetëdijësimit të grupeve
të ndjeshme (grave, fëmijëve dhe të
rinjëve) për çështjet e antitrafikimit;

Ngritja e kapaciteteve përmes
trajnimeve, qendrave rinore dhe
organizatave rinore, në veçanti
në zonat rurale për ofrimin e
aktiviteteve të vetëdijësimit;

Organizimi i fushatave
vetëdijësuese mbi sanksionet ligjore
në këtë fushë;

Krijimi i lehtësirave financiare për
përfshirjen e viktimave të trafikimit

•

•

•

•

•

•

2011

Në vazhdimësi

2011

2010

-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;

kufizuara;

KASH
Donatorët

Ministritë
ZKM/ZQM

KASH
(shih
Strategjinë
përkatëse
kundër
trafikimit)

MPMS
MASHT

Komunat

ZKM/ZQM

MD

MAPL

BKK

MPB

Shoqëria Civile

QPS

Komunat

BKK

MPMS

-Rritja e vetëdijësimit mbi mënyrat e
parandalimit të trafikimit;

-Sistem mbrojtës funksional për
viktimat e trafikimit;

-Numër i rritur i fëmijëve të
riintegruarë në shoqëri;

-Zvogëlimi i numrit të fëmijëve të
trafikuar;

-Krijimi i pakos mbrojtëse për familjet
e fëmijëve që jetojnë në varfëri;

-Zvogëlim i numrit të fëmijëve që
jetojnë në varfëri;
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5.7. Zbatimi, rishikimi dhe
avansimi i vazhdueshëm i
legjislacionit që rregullon
aspektet e mirëqenies
sociale të fëmijës

5.6. Mbrojtja e fëmijëvë
të keqtrajtuar brenda dhe
jashtë familjes

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

Përmirësimi i shërbimeve
rehabilituese dhe riintegruese
afatgjata në komunitet;

Shërbime arsimore për viktimat e
trafikimit;

Shërbime ndërmjetësimi për
pranimin e viktimave nga familjet
e tyre;

•

•

•

•
2010

2010

2012

Në vazhdimësi

2011

2010

2009

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

-Mbrojtja e fëmijëve nga informatat
dhe materialet që janë të dëmshme për
mirëqenien e tyre;

2010

Krijimi i lehtësirave financiare për
përfshirjen e viktimave të trafikimit
në formimin profesional;

•

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

Organizimi i fushatave
vetëdijësuese mbi sanksionet ligjore
në këtë fushë;

•

2011

Ngritja e kapaciteteve përmes
trajnimeve, qendrave rinore dhe
organizatave rinore, në veçanti
në zonat rurale për ofrimin e
aktiviteteve të vetëdijësimit;

•

Në vazhdimësi

-Ofrimi i strehimit dhe shërbimeve
sociale të nevojshme për mbrojtjen e
plotë të fëmijëve të keqtrajtuar;

Organizimi i fushatave me qëllim të
ngritjes së vetëdijësimit të grupeve
të ndjeshme (grave, fëmijëve dhe të
rinjëve) për çështjet e antitrafikimit;

•

MPMS

Komunat

ZKM/ZQM

MD

MPB

MAPL

MASHT

MPMS

Komunat

89

Donatorët

KASH

BKK

Donatorët

KASH

BKK

-Mbrojtje më e madhe e dinjitetit të
fëmijëve;

-Interesi më i lartë i fëmijës
mbizotëron në vendimet që kanë të
bëjnë me fëmijët;

-Legjislacioni në përputhje me
parimet e KDF-së;

-Zvogëlimi i rasteve të fëmijëve të
keqtrajtuar;

-Përmirësimi i mekanizmave
ekzistuese që merren me përkujdesjen
psiko-sociale;

-Krijimi i mekanizmave dhe
strukturave të reja;

-Rritja e vetëdijësimit mbi mënyrat e
parandalimit të trafikimit;
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2009

2011

2009

2010

2010

Në vazhdimësi

2011

2010

-Mbrojtja e fëmijëve nga informatat
dhe materialet që janë të dëmshme për
mirëqenien e tyre;

-Hartimi i Strategjisë dhe Planit
Nacional të veprimit për parandalimin e
vetëvrasjeve dhe vetëdëmtimit në mesin
e të rinjëve Kosovarë;

-Krijimi i një grupi intervenues
multidisiplinar i krizave që do të
intervenojë në institucione relevante në
komunitet pas një tentim vetëvrasje apo
vetëdëmtimi;

-Themelimi i qendrës nacionale për
grumbullimin e të dhënave në lidhje me
vetëvrasjet;

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

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

-Në rast birësimi në një vend tjetërsi masë e fundit alternative- fëmija
të gëzojë mbrojtjen dhe normat e
barazvlefshme me ato që ekzistojnë në
rastin e birësimit në vendin e tij;

-Sigurimi që në rast birësimi në një vend
tjetër, vendosja e fëmijës të mos kthehet
në një përfitim material të pavend për
personat e implikuar në të;

6.1. Nxjerrja
dhe plotësimi i

Objektiva

MPMS

Komunat

ZKM/ZQM

MD

MPB

Donatorët

KASH

BKK

Donatorët

-Amandamentimi i Kodit Penal për të Mitur;

Aktivitetet
2010

Afati kohor

MD

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

BKK

Buxheti

MITUR DHE PARANDALIMI I DELIKUENCËS SË TË MITURVE

2010

2010

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

6. DREJTËSIA PËR TË

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

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

-KPM në pajtim me normat e KDF-së;

Treguesit

-Mbrojtje më e madhe e dinjitetit të
fëmijëve;

-Interesi më i lartë i fëmijës
mbizotëron në vendimet që kanë të
bëjnë me fëmijët;

-Legjislacioni në përputhje me
parimet e KDF-së;

-Zvogëlimi i rasteve të fëmijëve të
keqtrajtuar;

ekzistuese që merren me përkujdesjen
psiko-sociale;
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MITUR DHE PARANDALIMI I DELIKUENCËS SË TË MITURVE

2010

6.2. Ngritja e
kapaciteteve në
institucionet e
drejtësisë për të
mitur;

6.1. Nxjerrja
dhe plotësimi i
legjislacionit për
drejtësinë për të
mitur

Objektiva

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2010

2010
2010
2010
2010

2010

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

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

-Amendamentimi i KPM-së, në mënyrë që të
lejojë dhënien e urdhërave për dënim me
kusht si edhe te masat e mbikëqyrjes së shtuar;

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

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

-Ndryshimi i neni 40 par.1 i KPM-së;

-Dispozitat procedurale me të cilat rregullohet
aplikimi i masave të diversitetit neni 50 i KPMsë të ndryshohet tërësisht;

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

2010

2010

- Plotësimi i ligjit të policisë me akte nënligjore
për çështjet e të miturve;

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

2012

-Nxjerrja e legjislacionit për mbrojtjen e të
miturëve nga imazhet e dhunës;

2010

2011

-Nxjerrja e ligjit për ndërmjetësim tek të miturit;

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

2010

Afati kohor

-Amandamentimi i Kodit Penal për të Mitur;

Aktivitetet

91

KASH
Donatorët

ZKM/ZQM
UNICEF

75.000

BKK

Donatorët

KASH

BKK

Buxheti

MD

ZKM/ZQM

KGJK

MPB

MD

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët

-Ngritja e vetëdijes në mesin e zyrtarëve
të institucioneve publike për trajtimin e
delikuencës së të miturve;

-Rritja e vetëdijes për çështjet që kanë të
bëjnë me delikuencën e të miturve;

-Shërbimi sprovues i Republikës së Kosovës,
në nivelin adekuat për të zbatuar masat
alternative;

-Masat alternative zbatohen në mënyrë të
vazhdueshme;

-KPM në pajtim me normat e KDF-së;

Treguesit

6. DREJTËSIA PËR TË MITUR DHE PARANDALIMI I DELIKUENCËS SË TË MITURVE

6. DREJTËSIA PËR TË

-Sigurimi që në rast birësimi në një vend
tjetër, vendosja e fëmijës të mos kthehet
në një përfitim material të pavend për
personat e implikuar në të;
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6.4. Forcimi i
bashkëpunimit
ndërmjet
institucioneve të
drejtësisë për të
mitur;

6.3. Krijimi i
institucioneve për
zbatimin e masave
alternative

6.2. Ngritja e
kapaciteteve në
institucionet e
drejtësisë për të
mitur;

2011
2012
2011
2011
2010
2011

2010

-Emërimi i punëtorëve social të specializuar në
QPS për të punuar me kryerësit e mitur;

-Ndërtimi i Qendrave Diciplinore (neni 19,
KPM);

-Ndërtimi i Institucioneve Edukative (neni 24,
KPM);

-Ndërtimi i Institucioneve për Kujdes të
Posaçëm (neni 26, KPM);

-Hartimi i politikave për parandalimin e
delikuencës;

-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);

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

Në vazhdimësi

-Organizimi i vizitave studimore për zyrtarët e
Shërbimit Sprovues të Kosovës nëpër vendet e
BE-së, për të përvetësuar praktikat më të reja
në fushën e shërbimit sprovues;

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

-Trajnimi i stafit të Shërbimit Sprovues të
Kosovës lidhur me mënyrën e trajtimit,
mbikëqyrjen dhe korrektimin e të miturve;

-Organizimi i trajnimeve për trajtimin e të
miturve për stafin SHKK;

Në vazhdimësi

-Ngritja e kapaciteteve në Institutin Gjyqëror të
Kosovës lidhur me çështjet e drejtësisë për të
mitur;

2010

2010

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

-Emërimi i prokurorëve që merren vetëm me
lëndet e të miturve;

2010

2010

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

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

2010

-Dispozitat procedurale me të cilat rregullohet
aplikimi i masave të diversitetit neni 50 i KPMsë të ndryshohet tërësisht;

KASH
Donatorët

ZKM/ZQM
UNICEF

Donatorët
MPMS, KGJK.
ZKM/ZQM

KASH
MPB,

Donatorët

UNICEF

BKK

KASH

ZKM/ZQM

MD

BKK

MD

100.000

75.000

75.000

BKK

MD

-QPS dhe ShS këmbejnë në baza të

-Udhëzime të nevojshme të krijuara;

-Bashkëpunimi me OJQ-të dhe shtetet që
e kanë të zhvilluar Shërbimin Sprovues
lidhur me masat e dënimet alternative për
zvogëlimin e delikuencës së të miturve;

-Zvogëlimi i rasteve të delikuencës së të
miturve;

-Garantim i trajtimit të përshtatshëm
social, psikologjik, riedukim i fëmijëve dhe
riintegrimin në shoqëri;

-Struktura të posaçme që merren me
fëmijët të cilët përfshihen në aktivitete të
paligjshme;

-Numër i shtuar i personelit që merren
vetëm me lëndët e të miturve;

-Ngritja e vetëdijes në mesin e zyrtarëve
të institucioneve publike për trajtimin e
delikuencës së të miturve;
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6.4. Forcimi i
bashkëpunimit
ndërmjet
institucioneve të
drejtësisë për të
mitur;

6.3. Krijimi i
institucioneve për
zbatimin e masave
alternative

6.2. Ngritja e
kapaciteteve në
institucionet e
drejtësisë për të
mitur;

Në vazhdimësi
2011
2012
2011
2011
2010
2011

2010

-Emërimi i punëtorëve social të specializuar në
QPS për të punuar me kryerësit e mitur;

-Ndërtimi i Qendrave Diciplinore (neni 19,
KPM);

-Ndërtimi i Institucioneve Edukative (neni 24,
KPM);

-Ndërtimi i Institucioneve për Kujdes të
Posaçëm (neni 26, KPM);

-Hartimi i politikave për parandalimin e
delikuencës;

-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);

-Përpilimi i një udhëzimi administrativ për të

Në vazhdimësi

-Organizimi i vizitave studimore për zyrtarët e
Shërbimit Sprovues të Kosovës nëpër vendet e
BE-së, për të përvetësuar praktikat më të reja
në fushën e shërbimit sprovues;

-Organizimi i trajnimeve për trajtimin e të
miturve për stafin SHKK;

Në vazhdimësi

-Trajnimi i stafit të Shërbimit Sprovues të
Kosovës lidhur me mënyrën e trajtimit,
mbikëqyrjen dhe korrektimin e të miturve;

2010

Në vazhdimësi

-Ngritja e kapaciteteve në Institutin Gjyqëror të
Kosovës lidhur me çështjet e drejtësisë për të
mitur;

-Emërimi i prokurorëve që merren vetëm me
lëndet e të miturve;

2010

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

2010

-Masa e punës në dobi të përgjithshme si masë
e diversitetit, të dallohet nga puna në dobi të
përgjithshme si denim (neni 28 i KPM-së, të
caktohen limitet maksimale dhe minimale);
2010

2010

-Dispozitat procedurale me të cilat rregullohet
aplikimi i masave të diversitetit neni 50 i KPMsë të ndryshohet tërësisht;

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

2010

-Ndryshimi i neni 40 par.1 i KPM-së;

KASH
Donatorët

ZKM/ZQM
UNICEF
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Donatorët
MPMS, KGJK.
ZKM/ZQM

KASH
MPB,

Donatorët

UNICEF

BKK

KASH

ZKM/ZQM

MD

BKK

MD

100.000

75.000

75.000

BKK

MD

-Bashkëpunimi me OJQ-të dhe shtetet që
e kanë të zhvilluar Shërbimin Sprovues
lidhur me masat e dënimet alternative për
zvogëlimin e delikuencës së të miturve;

-Zvogëlimi i rasteve të delikuencës së të
miturve;

-Garantim i trajtimit të përshtatshëm
social, psikologjik, riedukim i fëmijëve dhe
riintegrimin në shoqëri;

-Struktura të posaçme që merren me
fëmijët të cilët përfshihen në aktivitete të
paligjshme;

-Numër i shtuar i personelit që merren
vetëm me lëndët e të miturve;

-Ngritja e vetëdijes në mesin e zyrtarëve
të institucioneve publike për trajtimin e
delikuencës së të miturve;
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6.5. Përmirësimi
i mbikëqyrjes së
sistemit të drejtësisë
për të mitur;

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

2009

2010

2012

2010

Në vazhdimësi

2010

-Garantimi i të drejtës së të miturit për të
heshtur dhe t’i ofrohet ndihmë nga një avokat
mbrojtës gjatë marrjes në pyetje për herë të
parë;

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

-Zgjerimi i listës së institucioneve për zbatimin
e punës në dobi të përgjithshme përveç atyre
publike dhe private

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

-Krijimi i kapaciteteve për ri-integrimin
afatgjatë për të miturit që kanë përfunduar
masën “puna në dobi të përgjithshme’’.

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

Në vazhdimësi

-Koordinimi dhe zyrtarizimi i takimeve të
rregullta të akteve të drejtësisë për të mitur në
nivel qendror dhe lokal.

2010

2010

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

-Themelimi i Komisionit të Pavarur për
monitorimin e implementimit të KPM;

2010

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

2010

2011

-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);

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

2010

2011

-Ndërtimi i Institucioneve për Kujdes të
Posaçëm (neni 26, KPM);

-Hartimi i politikave për parandalimin e
delikuencës;

2011

-Ndërtimi i Institucioneve Edukative (neni 24,
KPM);

KPM);

KASH
Donatorët

MPB,
MPMS, KGJK.

KASH
Donatorët

MPB
MPMS

ZKM/ZQM

KGJK

BKK

MD

ZKM/ZQM

BKK

MD

-Regjistrimi, mbledhja dhe sistemimi i të
dhënave për krimet e të miturve i rregulluar
me poitikat dhe legjislacion adekuat;

-Përafrimi i kushteve dhe jetës në burg
përafërsisht me jetën në komunitet;

-Zbatimi i programeve të aktiviteteve
rekreativo-sportive për të miturit në
Qendrat korrektuese;

-Sigurimi i një sërë shërbimesh dhe
kushtesh të posaçme për të miturit që kanë
të bëjnë me drejtësinë;

-Komisioni i Pavarur për të mitur i krijuar
dhe funksional;

-Këshilli Drejtues për të mitur i krijuar dhe
funksional;

-QPS dhe ShS këmbejnë në baza të
rregullta informatat dhe rekomandimet e
nevojshme;

-Udhëzime të nevojshme të krijuara;

-Bashkëpunimi me OJQ-të dhe shtetet që
e kanë të zhvilluar Shërbimin Sprovues
lidhur me masat e dënimet alternative për
zvogëlimin e delikuencës së të miturve;

-Zvogëlimi i rasteve të delikuencës së të
miturve;
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2010

Në vazhdimësi
2010

Në vazhdimësi

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

-Trajnimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor në
përputhje me standardet Europiane;

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

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

Objektiva

-Avancimi/përmirësimi i legjislacionit

Aktivitetet

2010

Afati kohor

2011

-Të ketë psikolog dhe psikiatër në shërbim 24
orë;

2011

-Hartimi i politikave për regjistrimin, mbledhjen
dhe sistemimin e të dhënave për krimin e të
miturëve dhe zbatimin e sistemit të drejtësisë;

2009

2010

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

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

Në vazhdimësi

-Krijimi i kapaciteteve për ri-integrimin
afatgjatë për të miturit që kanë përfunduar
masën “puna në dobi të përgjithshme’’.

2009

2010

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

- Zbatimi i ligjit për arsimin fillor dhe të mesëm;

2012

-Zgjerimi i listës së institucioneve për zbatimin
e punës në dobi të përgjithshme përveç atyre
publike dhe private

Çështje ndërsektorale të rëndësishme

7.1.Regjistrimi i faktit të

7.

6.6. Ofrimi i kujdesit
cilësor shëndetësor
dhe arsimor
në institucione
korrektuese

2010

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

Donatorët

MASHT

MPB

BKK

Buxheti

KASH

MSH,

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

BKK

MD,

-Legjislacion përkrahës për

Treguesit

-Protokollet të bazuara në standardet
ndërkombëtare për shëndetësi;

-Rritja e cilësisë dhe shërbimeve
shëndetësore në institucionet korrektuese;

- Arritja e përfundimit të shkollimit të
të miturve duke mos dalluar se është
përfunduar shkollimi në burg;

-Ngritja e nivelit të kushteve higjienike
sanitare të institucioneve korrektuese;

-Regjistrimi, mbledhja dhe sistemimi i të
dhënave për krimet e të miturve i rregulluar
me poitikat dhe legjislacion adekuat;

-Përafrimi i kushteve dhe jetës në burg
përafërsisht me jetën në komunitet;

-Zbatimi i programeve të aktiviteteve
rekreativo-sportive për të miturit në
Qendrat korrektuese;

të bëjnë me drejtësinë;
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2010

2010

2012

2010

2010

2010

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2010

2010

Aktivitetet

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

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

-Sigurimi i programeve softuerike për
mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave të
regjistrimit të lindjes në të gjitha zyret e
regjistrimit të statusit civil;

-Thjeshtëzimi i procedurave të regjistrimit
të lindjes;

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

-Krijimi i parakushteve të përshtatshme
për regjistrimin e fëmijëve Romë, Ashkali,
Egjiptianë;

-Organizimi i pesë kampanjave lidhur me
rëndësinë e faktit të lindjes;

-Shpërndarja e materialeve informative
në institucionet shëndetësore dhe shkolla
lidhur me pasojat e mos regjistrimit të
lindjes;

-Ofrimi i procedurave lehtësuese dhe
nxitja e qytetarëve për regjistrim të
mëvonshëm;

-Zbatimi i masave ndëshkuese për mos

7.1.Regjistrimi i faktit të
lindjes të të gjithë fëmijëve;

Afati kohor
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Donatorët

ZKM/ZQM

BKK
KASH

20.000

100.000

KASH

MAPL

Komunat

BKK

Buxheti

MPB

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

7. Çështje ndërsektorale të rëndësishme

Çështje ndërsektorale të rëndësishme

Në vazhdimësi

Objektiva

7.

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

-Procedura të përshtatshme për
regjistrimin e fëmijëve Romë, Ashkali,
Egjiptianë;

-Krijim i programeve të përshtatshme
për mbledhjen dhe ruajtjen e të
dhënave në zyret e regjistrimit të
statusit civil;

-Rritja e vetëdijes për rëndësin e faktit
të lindjes;

-Lehtësim i procedurave për
regjistrimin e fëmijëve;

-Legjislacion përkrahës për
regjistrimin e të gjitë fëmijëve;

Treguesit

PLANI NACIONAL I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2009-2013

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

2010

2010

2010

2010
2010

-Zbatimi i masave ndëshkuese për mos
regjistrimin e faktit të lindjes;

-Ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijës
të kenë të specifikuar qartësisht që
pikëpamjet e fëmijës të mirren parasysh
në procesin e vendimmarrjes;

-Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit për
fuqizim dhe pjesëmarrje të të rinjëve;

-Miratimi i Planit të Veprimit për Rini;

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

2010

2010

-Ofrimi i procedurave lehtësuese dhe
nxitja e qytetarëve për regjistrim të
mëvonshëm;

-Ngritja dhe funksionalizimi i bordeve
shkollore të nxënësve për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve;

Në vazhdimësi

-Shpërndarja e materialeve informative
në institucionet shëndetësore dhe shkolla
lidhur me pasojat e mos regjistrimit të
lindjes;

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

-Organizimi i pesë kampanjave lidhur me
rëndësinë e faktit të lindjes;

-Ofrimi i hapësirës për fëmijët dhe zërin
e tyre në planifikimet strategjike dhe
politikat e Qeverisë;

2010

-Krijimi i parakushteve të përshtatshme
për regjistrimin e fëmijëve Romë, Ashkali,
Egjiptianë;

Donatorët

MAPL

OJQ

UNICEF

Shoqëria Civile

Shoqatat e Prindërve

DKA
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Donatorët

KASH

BKK

100.000

KASH

MASHT

ZKM/ZQM

BKK

MKRS

BKK
KASH

20.000

100.000

-Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
proceset e vendim-marrjes në shoqëri;

-Miratimi dhe zbatimi i një programi të
posaçëm për rininë e Kosovës;

-Sistem i komunikimit i përshtatshëm
ndërmjet fëmijëve dhe institucioneve
qeverisëse;

-Krijimi i strukturave dhe
mekanizmave përfaqësues të zërit të
fëmijëve;
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7.2. Pjesëmarrja e
fëmijëve në procesin
e vendimmarrjes dhe
vetëdijësimi i shoqërisë
civile për të drejtat e
fëmijëve;

Në vazhdimësi

2010

2010

2010

2010

2010
2010

Në vazhdimësi

2010

2011

-Ofrimi i procedurave lehtësuese dhe
nxitja e qytetarëve për regjistrim të
mëvonshëm;

-Zbatimi i masave ndëshkuese për mos
regjistrimin e faktit të lindjes;

-Ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijës
të kenë të specifikuar qartësisht që
pikëpamjet e fëmijës të mirren parasysh
në procesin e vendimmarrjes;

-Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit për
fuqizim dhe pjesëmarrje të të rinjëve;

-Miratimi i Planit të Veprimit për Rini;

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

-Ofrimi i hapësirës për fëmijët dhe zërin
e tyre në planifikimet strategjike dhe
politikat e Qeverisë;

-Ngritja dhe funksionalizimi i bordeve
shkollore të nxënësve për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve;

-Funksionalizimi i strukturave
organizative të fëmijëve në shkolla, në
bazën e të cilave rregullohet procesi i

Në vazhdimësi

-Shpërndarja e materialeve informative
në institucionet shëndetësore dhe shkolla
lidhur me pasojat e mos regjistrimit të
lindjes;

-Organizimi i pesë kampanjave lidhur me
rëndësinë e faktit të lindjes;
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Donatorët

MAPL

OJQ

UNICEF

Shoqëria Civile

Shoqatat e Prindërve

DKA

Donatorët

KASH

BKK

100.000

KASH

MASHT

ZKM/ZQM

BKK

MKRS

BKK
KASH

20.000

100.000

-Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
proceset e vendim-marrjes në shoqëri;

-Miratimi dhe zbatimi i një programi të
posaçëm për rininë e Kosovës;

-Sistem i komunikimit i përshtatshëm
ndërmjet fëmijëve dhe institucioneve
qeverisëse;

-Krijimi i strukturave dhe
mekanizmave përfaqësues të zërit të
fëmijëve;
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7.4. Krijimi dhe sigurimi
i mjediseve pa armë për
fëmijët

7.3. Krijimi i sistemit
efektiv për mbledhjen e
të dhënave që mbulojnë
çështjen e të drejtave të
fëmijëve;

KASH
Donatorët

MPB
MKRS

2011

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2011

2013

-Sigurimi i pjesëmarrjes të të gjithë
fëmijëve në strukturat e Parlamentit
Kosovar të Fëmijëve;

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

-Organizimi i fushatave mediale dhe të
shkruara me qëllim të informimit mbi
ç’ështjet e trajtimit të drejtë të nevojave
dhe të drejtave të fëmijëve;

-Krijimi i mekanizmave për grumbullimin
dhe monitorimin e të dhënave që
mbulojnë sferën e të drejtave të fëmijëve
në nivelin qëndror dhe lokal;

-Sigurimi i programeve softuerike për
mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave
që do të mundësonin një pasqyrë të
kjartë mbi identifikimin dhe vlerësimin e
gjendjes aktuale;
2010

BKK

MAPL

2011

-Funksionalizimi i strukturave
organizative të fëmijëve në shkolla, në
bazën e të cilave rregullohet procesi i
pjesëmarrjes së fëmijëve në nivel lokal
dhe qëndror;

-Zhvillimi i një metodologjie të veçantë
(që merrë parasyshë moshën e fëmijës)
për inspektimin e armëve tek të rinjët;

25.000

2010

-Ngritja dhe funksionalizimi i bordeve
shkollore të nxënësve për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve;
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KASH
Donatorët

MD
Ministritë
Komunat

BKK
MPB

100.000

Donatorët

KASH

BKK

Në vazhdimësi

-Ofrimi i hapësirës për fëmijët dhe zërin
e tyre në planifikimet strategjike dhe
politikat e Qeverisë;

OJQ

-Legjislacion që mbronë fëmijët nga
rreziku i armëve;

-Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
proceset e vendim-marrjes në shoqëri;
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100

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

7.4. Krijimi dhe sigurimi
i mjediseve pa armë për
fëmijët

fëmijëve;

2011

2011

-Ndërtimi i fushave sportive dhe
këndeve për lojë në bazë të standardeve

Në vazhdimësi

-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;

-Ndërtimi i hapësirave për argëtim;

2010

-Specializimi i policisë në komunitet për
qasje të përshtatshme ndaj fëmijëve;

2011

Në vazhdimësi

-Zbatimi i dy hulumtimeve mbi situatën
e posedimit të armëve të vogla dhe
ndërlidhja me fëmijët;

-Funksionalizimi i institucioneve kulturore
dhe argëtuese për fëmijë;

2010

2013

-Zhvillimi i një metodologjie të veçantë
(që merrë parasyshë moshën e fëmijës)
për inspektimin e armëve tek të rinjët;

-Sigurimi i programeve softuerike për
mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave
që do të mundësonin një pasqyrë të
kjartë mbi identifikimin dhe vlerësimin e
gjendjes aktuale;

Donatorët

Ministritë

KASH
Donatorët

MASHT
MMPH

Komunat

ZKM/ZQM

MTPT

BKK

Donatorët

KASH

BKK

MKRS

UNDP

Shoqëria Civile
60.000

KASH

MD

Komunat

BKK

Donatorët

MPB

MKRS

-Numër më i madh i fushave sportive
dhe këndeve për lojë;

-Ambiente më të mira për argëtim për
fëmijët;

-Rritje e vetëdijësimit të publikut të
gjërë, përfshirë fëmijët për rrezikun
nga armët dhe rëndësinë e ambientit
të sigurtë;

-Zvogëlim i numrit të lëndimeve
(vdekjeve) të fëmijëve si pasojë e
përdorimit të armëve;

-Zvogëlim i numrit të fëmijëve që janë
në kontakt me armën;

-Legjislacion që mbronë fëmijët nga
rreziku i armëve;
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7.5. Të krijohet
infrastrukturë, hapësira të
sigurta dhe kënde për lojë
për fëmijë

2011

Në vazhdimësi

-Ndërtimi i fushave sportive dhe
këndeve për lojë në bazë të standardeve
ndërkombëtare;

-Organizimi i pesë fushatave me qëllim
të nxitjes së fëmijëve për pjesëmarrje të
plotë në jetën kulturore dhe artistike;
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-Organizimi i Lojrava të Para Olimpike për
të rinjët me nevoja të veçanta;

-Përkrahja e aktiviteteve vullnetare
për mbrojtje dhe pastrim të mjedisit
hapësinorë;

-Integrimi i çështjeve mjedisore në
programet edukative në të gjitha nivelet
shkollore;

-Organizimi i aktiviteteve të edukimit joformal për çështje mjedisore;

2010

Në vazhdimësi

2011

-Ndërtimi i hapësirave për argëtim;

-Promovimi i vlerave dhe aktiviteteve
kulturore të të rinjëve;

2011

-Funksionalizimi i institucioneve kulturore
dhe argëtuese për fëmijë;

me standardet e të drejtave të njeriut,
parimet e përgjegjësisë ndaj qytetarit
si dhe në pajtim me parimet e policimit
demokratik;

Donatorët

MMPH

Shoqëria Civile

OJQ-të Rinore

Komunat

ZKM/ZQM

50.000

Donatorët

KASH

BKK

100.000

KASH

MASHT

MTPT

BKK

MKRS

-Ngritja e pikave për vendosjen dhe
përpunimin e mbeturinave në vende
adekuate, ku nuk rrezikohet shëndeti i
popullatës;

-Menaxhim cilësor i mbeturinave
konform standardeve;

-Rritja e numrit të parqeve dhe
hapësirave të gjelbëra;

-Kultura e paqës dhe tolerancës
prezente në qëndrimet e fëmijëve;

-Forcim i bashkëpunimit ndëretnik
dhe ndërkulturorë ndërmjet fëmijëve;

-Rritje e fondeve të alokuara për
rekreacion dhe sport;

-Aktivitete të rregullta kulturore dhe
rinore;

-Numër më i madh i fushave sportive
dhe këndeve për lojë;

-Ambiente më të mira për argëtim për
fëmijët;
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2013

-Çdo komunë të ketë së paku një
kompleks sportiv funksional për fëmijët
dhe falas;

-Zbatimi i projekteve për promovimin
e vlerave, krijimtarinë dhe aktiviteteve
kulturore të të rinjëve;

-Zbatimi i projekteve për rritjen e
bashkëpunimit ndëretnik ndërmjet të
rinjëve;

Në vazhdimësi

2011

-Sigurimi i qasjes në objekte sportivekulturore rinore, që janë të okupuara dhe
përdoren për destinime të tjera;

-Përkrahja e aktiviteteve kulturore rinore
në kuadër të Muajit të Rinisë;

2010

-Organizimi i Lojrava të Para Olimpike për
të rinjët me nevoja të veçanta;

-Përkrahja e aktiviteteve vullnetare
për mbrojtje dhe pastrim të mjedisit
hapësinorë;

-Integrimi i çështjeve mjedisore në
programet edukative në të gjitha nivelet
shkollore;

Donatorët

KASH

BKK

50.000

-Ngritja e pikave për vendosjen dhe
përpunimin e mbeturinave në vende
adekuate, ku nuk rrezikohet shëndeti i
popullatës;

konform standardeve;
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Rruga "Nena Tereze", Ndertesa e Qeverise se Republikes se Kosoves
Tel. +381-38-200.140.70/149.23
Fax. +381-38-200.146.43
Email. habit.hajredini@ks-gov.net
Email. humanrightskosovo@gmail.com

