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Nr.

Objektivat strategjike
dhe specifike, treguesit
dhe veprimet

I.

Objektivi strategjik: Përmirësimi i qeverisjes së mirë për realizimin e të drejtave të fëmijëve;

1

2

I.1
1

Treguesi: % e fëmijëve
nën moshën 5 vjeçare
lindjet e të cilëve janë
raportuar si të
regjistruara; (SDG 16.9.1)
Treguesi: Shkalla e
varfërisë tek fëmijët
(mosha 0-18 vjeç); (SDG
1.2.1)

Vlera bazë

88.1% (MICS 201314)

20.7% (KAS 2015)

Objektivi i
përkohshëm [2019]

90%

Synimi i vitit
të fundit
[2021]

92%

16%

13%

Rezultati

Fëmijët janë vendosur në agjendën e
prioriteteve të Qeverisë

Fëmijëve pa dallim iu ofrohen shanset e
barabarta në jetë

Objektivi specifik: Harmonizimi i kornizës ligjore për të drejtat e fëmijëve me standarde ndërkombëtare dhe përmirësimi i zbatimit
Treguesi: Nr. i ligjeve të
plotësuara dhe
përafruara sipas
standardeve
ndërkombëtare të dala
nga analiza e rishqyrtimit
të legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve;

80%

90%

100%

2

Korniza ligjore për të drejtat e fëmijëve në linjë
me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe
standardet ndërkombëtare
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2

Treguesi: Numri i
raporteve të monitorimit
të ligjeve në fushën e të
drejtave të fëmijëve nga
Komisionet
Parlamentare;

0

1

3

Buxheti
Nr.

Veprimi

I.1.1

Analizë e zbatimit të
rekomandimeve të
rishqyrtimit të
legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve (2014);

I.1.2

Plotësim/ndryshimi i
kornizës ligjore për të
drejtat e fëmijëve
konform standardeve
ndërkombëtare të dala
nga analiza e rishqyrtimit
të legjislacionit

Afati i
fundit

2019

2020

2021

2019

1, 660

-

-

UNICEF
Donatorët

1,815

1,815

Buxheti dhe
donatorët

2020 2021

3

Burimi i
financimit

Prioritizimi i të drejtave të fëmijëve në
agjendën e Komisioneve Parlamentare

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
ZQM/ZKM,
Ministritë e
linjës,
UNICEF

Produkti
(Output)

Raporti për
zbatimin e
rekomandimev
e të rishqyrtimit
të legjislacionit
për të drejtat e
fëmijëve (2014)
i publikuar
Ministrit
Miratimi i
sponzorizu kornizës ligjore
ese,
për të drejtat e
Ministritë e fëmijëve në
linjës,
përputhje me
Institucione standardet
te
ndërkombëtare
pavarura,
UNICEF,

Referenca në
dokumente
Korniza ligjore
për të Drejtat
e Fëmijëve në
Kosovë

Raport mbi
analizën e
rishqyrtimit të
legjislacionit
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Save the
Children
I.1.3

Hartimi i akteve
nënligjore që dalin nga
Ligji për Mbrojtjen e
Fëmijës

I.1.4

Ngritja e kapaciteteve të
institucioneve në
përkrahjen e proceseve
për përfshirjen e
fëmijëve në
vendimmarrje

I.1.5

Ngritja e kapaciteteve të
institucioneve
përgjegjëse për raportim
rreth statusit të zbatimit

2019

12,000

-

2021

20192020

6.30

-

Buxheti dhe
donatorët

800

Buxheti dhe
donatorët
(Save the
Children)

10,000

Buxheti dhe
donatorët

4

ZQM/ZKM,
Ministritë e
linjës,
Institucione
te
pavarura,
Partnerët
zhvillimor,
UNICEF,
Save the
Children
ZKM,
Ministritë
e linjës,
UNICEF,
Save the
Children,
SOS,
GIZ,
TDH
Ministrit e
linjës (KDF),
UNICEF

Aktet nënligjore
që derivojnë
nga Ligji për
Mbrojtjen e
fëmijës të
aprovuara

Ligji për
Mbrojtjen e
Fëmijës

Përfaqësuesit
institucional
kanë njohuritë
e duhura për
përfshirjen e
fëmijëve në
vendimmarrje

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës

Institucionet
përgjegjëse
kanë njohuritë
e duhura për
hartim të
raportit

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës
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të Konventës për të
Drejtat e Fëmijëve (KDF);
I.1.6

I.2
1

Hartimi i UA që rregullon
punën, kriteret dhe
përgjegjësitë e akterëve
në vendosjen e fëmijëve
në strehim rezidencial,
shtëpi me bazë në
komunitet 24 orë, për
fëmijët me aftësi të
kufizuara pa përkujdesje
familjare

shtetëror mbi
zbatimin e KDF
2021

550

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
I.1:

14,290

11,815

3,165

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

14,290

11,815

3,165

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
Ministritë e
linjës

UA i hartuar
dhe aprovuar

Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare

Objektivi specifik: Funksionalizimi i mekanizmave për të drejtat e fëmijëve në nivel qendror
Treguesi: Nr. i takimeve
të realizuara gjatë një viti
të Komitetit
Ndërministror për të
Drejtat e Fëmijës;

1

2

2

5

Komiteti Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës
i fuqizuar
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2

Treguesi: Nr. i takimeve
të realizuara gjatë vitit të
Këshillit për të Drejtat e
Fëmijës;

4

4

4

Buxheti
Nr.

Veprimi

I.2.1

Themelimi dhe
funksionalizimi i
mekanizmave sipas
legjislacionit në fuqi

I.2.2

Hartimi i rregullores për
procedurat e monitorimit
dhe koordinimit të
sistemit të mbrojtjes së
Fëmijës dhe
procedurave të veprimit
për mekanizmat në nivel
qendror për të drejtat e
fëmijëve

I.2.3

Ngritja e kapaciteteve të
mekanizmave për të
drejtat e fëmijëve

Afati i
fundit

2019

2019

3,000

Buxheti dhe
donatorët

2019

3,000

Buxheti dhe
donatorët

20202021

2020

1,200

2021

1,200

6

Burimi i
financimit

Buxheti dhe
donatorët
(Save the
Children)

Mekanizmat për të Drejtat e Fëmijës
funksional

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
ZQM/ZKM
(KNDF dhe
KDF),
Ministrit e
linjës
ZQM/ZKM
(KNDF dhe
KDF),
Ministrit e
linjës, SOS

ZQM/ZKM
(KNDF dhe
KDF),
Ministrit e
linjës, SOS,

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Mekanizmat
funksional

Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës

Rregullorja dhe
procedurat
standarde të
veprimit për
mekanizmat në
nivel qendror
për të drejtat e
fëmijëve e
miratuar

Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës

Janë fuqizuar
mekanizmat për
të drejtat e
fëmijës

Strategjia për
të drejtat e
fëmijës dhe
legjislacioni në
fuqi
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Save the
Children

I.3
1

2
3

Nr.

I.3.1

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
I.2:

6,200

1,200

1,200

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

6,200

1,200

1,200

Objektivi specifik: Fuqizimi i sistemit të ankesave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
Treguesi: Nr. i ankesave
të parashtruara nga
fëmijët në IAP

5 raste nga fëmijët
44 raste (te ndara
sipas kategorisë
ligjore DF- dhjetor
2018)

Treguesi: Nr. i rasteve të
shqyrtuara në IAP
Treguesi: % e rasteve të
zgjidhura brenda vitit

33 raste (2018)
15 (2018)

Veprimi

Afati i
fundit

Ngritja e kapaciteteve të
zyrtarëve
përgjegjëstëIAPpër

Fëmijët kanë njohurit e duhura për të drejtën e
tyre të ankimimit

IAP trajton me prioritet ankesat e fëmijëve

2019

Buxheti
2019

2020

Burimi i
financimit

2021

5,000

Buxheti dhe
donatorët

7

Institucionet trajtojnë me prioritet rastet e
pranuara për të drejtat e fëmijëve
Institucioni
udhëheqës
Produkti
Referenca në
dhe
(Output)
dokumente
mbështetë
s
IAP, TDH
Mekanizmat në Ligji për
kuadër të IAP
Avokatin e
kanë njohurit e Popullit
duhura për
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shqyrtim/hetim,
monitorim e raportim të
shkeljeve dhe realizimit
të të drejtave të
fëmijëve.

I.3.2

Organizimi i fushatave
vetëdijësuese për fëmijë
dhe prindër për të
drejtën e tyre të ankesës
në të gjitha institucionet
shtetërore

I.3.3

Lehtësimi i qasjes së
fëmijëve në mekanizmin
e ankimimit në kuadër të
IAP

I.3.4

Avancimi dhe promovimi
i modelit të mekanizmit
të ankimimit të qasshëm
dhe miqësor për fëmijë
në kuadër të

2020

11,100

Buxheti dhe
donatorët

7,000

2020

Buxheti dhe
donatorët

1,200

Buxheti dhe
donatorët
(Save the
Children)

8

ZQM/ZKM,
MAShT,
Ministritë e
linjës,
Komunat,
SOS,
donatorë,
OSHCT,
Save the
Children
IAP, TDH,
Save the
Children

Ministritë e
linjës,
Save the
Children

shqyrtim/hetim
, monitorim e
raportim të
shkeljeve dhe
realizimit të të
drejtave të
fëmijëve.
Janë rritur
njohuritë e
prindërve dhe
fëmijëve për të
drejtën e tyre
të ankesës

Mekanizmat e
ankimimit të
qasshëm dhe
miqësor për
fëmijë
Institucionet
mandatore për
mbrojtjen e
fëmijës, të kenë
mekanizëm të
ankimimit të

Legjislacioni
përkatës në
fuqi

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës,
Standard
ndërkombëtar
ë
Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës,
Standard
ndërkombëtar
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institucioneve për të
drejtave të fëmijëve
I.3.5

I.4
1

2

Themelimi i linjës
telefonike falas për
fëmijë

2021

50,000

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
I.3:

12,000

12,300

50,000

Nga të cilat kapitale:

0

0

20,000

Nga të cilat rrjedhëse:

12,000

12,300

30,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
UNICEF,
KOMF, FIT,
PRAK

qasshëm dhe
miqësor për
fëmijë
Linja
funksionale

Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës

Objektivi specifik: Prioritizimi në ndarjen dhe alokimin e buxhetit për realizimin e të drejtave të fëmijëve
Treguesi: Shpenzimet në
arsimin parauniversitar
sipas niveleve si
përqindje e BPV

Treguesi: Krijimi i grantit
specifik për shërbime
sociale dhe familjare

Parauniversitar: 3.6%
Parashkollor: 0.1%
Parafillor 0.2%
Fillor: 1.2%
I mesëm i ulët: 1.2%
I mesëm i lartë: 0.9%
(MASHT: Raport
vjetor statistikor me
tregues arsimor
2016/17)
Jo
Po

Parauniversit ar:
3.8%
Parashkollor:
0.3%
Parafillor 0.4%
Fillor: 1.5%
I mesëm i ulët:
1.4%
I mesëm i lartë:
1.2%
Po

9

Rritja e shpenzimeve publike në arsim

Buxhetimi dhe alokimi i fondeve për
shërbimet sociale dhe familjare
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Nr.

Veprimi

I.4.1

Realizimi i analizës
buxhetore për investime
në fëmijë

I.4.2

Zhvillimi dhe miratimi i
një formule të
qëndrueshme për
financimin adekuat të
shërbimeve sociale dhe
familjare;

I.4.3

Ngritja e kapaciteteve
institucionale për
analizën e trendëve
buxhetore, planifikim dhe
buxhetim sektorial dhe riprioritizim drejt
rezultateve më të mira
për fëmijë;
Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
I.4:

Afati i
fundit

Buxheti
2019

2020

Burimi i
financimit

2021

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MF, KOMF,
Save the
Children

2020

-

2,500

-

Buxheti dhe
donatorët

2019

10,000

-

-

Donatorët

MF, MPMS,
Save the
Children,
UNICEF

2020

-

2, 940

-

Buxheti dhe
donatorët

MF

10,000

5,440

0

10

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Raporti i
analizës
buxhetore i
publikuar

Ligji për
Buxhet dhe
Strategjia
Nacionale për
Zhvillim
Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare

Formula për
financimin
adekuat të
shërbimeve
sociale dhe
familjare, e
miratuar
Planifikim dhe
buxhetim
sektorialë dhe
ri-prioritizim
drejt
rezultateve më
të mira për
fëmijë

Strategjia
Nacionale për
Zhvillim
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Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

I.5
1

2

Nr.

I.5.1

0

0

0

10,000

5,440

0

Objektivi specifik: Avancimi i monitorimit të të drejtave të fëmijës
Treguesi: Korniza e
miratuar për Treguesit e
të drejtave të fëmijëve

Korniza e treguesve
të drejtësisë për
fëmijë, arsimit,
shëndetit të nënës
dhe fëmijës

Korniza e miratuar

Baza e të
dhënave
funksionale

Integrimi i sistemit të monitorimit të të
drejtave të fëmijëve

Treguesi: Raporti i
monitorimit të kornizës
së treguesve për të
drejtat e fëmijëve i
publikuar

Raporti vjetor

Raporti vjetor

Raporti
vjetor

Vlerësimi progresit të zbatimit të të drejtave të
fëmijëve

Veprimi

Plotësimi i kornizës së
treguesve për të drejtat e
fëmijës

Afati i
fundit
2020

Buxheti
2019

2020

Burimi i
financimit

2021

600

Buxheti dhe
donatorët

11

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
ZQM/ZKM,
Ministrit e
linjës,
UNICEF,
Save the
Children

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Korniza e
treguesve e
aprovuar

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës
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I.5.2

Zhvillimi i bazës së të
dhënave për
grumbullimin dhe
monitorimin e treguesve
për të drejtat e fëmijës

I.5.3

Ngritja e kapaciteteve të
institucioneve për të
siguruar mbledhjen,
përdorimin dhe analizën
e të dhënave cilësore;

I.5.4

Raportimi vjetor mbi
situatën dhe progresin e
të drejtave të fëmijëve
“Karta Raportuese”

I.5.5

Përfshirja e të drejtave të
fëmijëve në instrumentet
e inspektimit të
shërbimeve të ofruara

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
I.5:

2021

2,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
Ministrit e
linjës,
UNICEF

Baza e të
dhënave
funksionale

Korniza e
treguesve për
të drejtat e
fëmijës

2021

1,200

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
Ministrit e
linjës,
UNICEF,
Save the
Children

Korniza e
treguesve për
të drejtat e
fëmijës

1,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
UNICEF

2000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
MAShT,
MSh, MD,
MPMS,
MBPZhR, ,
UNICEF

Zyrtarët
institucional
kanë njohuritë
e duhura për
mbledhjen,
përdorimin dhe
analizën e të
dhënave
Raporti vjetor
mbi situatën e
të drejtave të
fëmijëve i
publikuar
Instrumentet e
inspektimit
kanë përfshirë
të drejtat e
fëmijëve sipas
fushës
relevante

20192021

1,000

1,000

2021

1,000

1,600

6,200

12

Të dhënat
sektoriale të
disponueshme

Konventa për
të drejtat e
fëmijës
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Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

1,000

1,600

6,200

Buxheti i përgjithshëm
për Planin e Veprimit:

43,490

32,355

60,565

Nga të cilat kapitale:

0

0

20,000

Nga të cilat rrjedhëse:

43,490

32,355

40,565

Nr.

Objektivat strategjike
dhe specifike, treguesit
dhe veprimet

II.

Objektivi strategjik: Përmirësimi i qeverisjes lokale për realizimin e të drejtave të fëmijëve;

1

II.1
1

Vlera bazë

Objektivi i
përkohshëm [2019]

Synimi i vitit
të fundit
[2021]

Rezultati

Treguesi: Nr. i komunave
që kanë të zhvilluar
Fëmijët janë vendosur në agjendën e
kornizën e politikave
1
12
20
prioriteteve në qeverisjen lokale
lokale për të drejtat e
fëmijës
Objektivi specifik: Harmonizimi i politikave, ristrukturimi dhe funksionalizimi i mekanizmave për zbatimin dhe monitorimin e të drejtave të
fëmijës në nivel lokal;
Treguesi: Nr. i komunave
Planet lokale të veprimit për të Drejtat e
që kanë aprovuar dhe
Fëmijës të harmonizuara me Strategjinë dhe
buxhetuar planet e
1 (2017)
5
38
Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e
veprimit për të drejtat e
Fëmijës
fëmijës;

13
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2

3

Treguesi: Nr. i komunave
që kanë aprovuar
rregulloret për të drejtat
e fëmijës;

1 (2017)

7

38

Rregulloret komunale në linjë me politikat,
strategjitë dhe legjislacionin në fuqi për të
Drejtat e Fëmijës

Treguesi: Nr. i komunave
që kanë funksionalizuar
mekanizmat për të
drejtat e fëmijës;

1 (2018)

7

38

Mekanizmat për të Drejtat e Fëmijës në nivel
lokal, funksionale

Buxheti
Nr.

II.1.1

II.1.2

Veprimi

Hartimi i planeve të
veprimit për të drejtat e
fëmijëve në nivel
komunal në harmoni me
politikat në nivel qendror
dhe specifikat e
komunës;

Themelimi dhe
funksionalizimi i
mekanizmave për të
drejtat e fëmijës në nivel

Afati i
fundit

Burimi i
financimit

2019

2020

2021

20192021

30,000

30,000

30,000

Buxheti dhe
donatorët

2019 2021

2,500

2,500

2,500

Buxheti dhe
donatorët
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Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MAPL,
Komuna,
KOMF,
UNICEF,
Save the
Children

MAPL,
ZQM/ZKM,
Komuna,
Save the
Children

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Komunat kanë
miratuar Planet
e Veprimit për
të Drejtat e
Fëmijës

Strategjia dhe
Plani i
Veprimit për
të Drejtat e
Fëmijës dhe
politikat në
nivel qendror
në fuqi

Mekanizmat
për të drejtat e
fëmijës në
komunë janë
funksionale

Ligji për
Mbrojtjen e
Fëmijës
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lokal sipas legjislacionit
në fuqi
II.1.3

Zhvillimi i pakos së
trajnimeve për të drejtat
e fëmijëve dhe ofrimi i
tyre për mekanizmat në
nivel lokal

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
II.1:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:
II.2
1

2

20202021

2,210

2,210

32,500

34,710

34,710

0

0

0

32,500

34,710

34,710

Buxheti dhe
donatorët

MAPL,
Komuna,
Save the
Children

Mekanizmat
për të drejtat e
fëmijës në
komuna kanë
njohuritë e
duhura sipas
pakos së
trajnimeve për
të Drejtat e
Fëmijës

Konventa për
të drejtat e
fëmijës,
Strategjia për
të Drejtat e
Fëmijës

Objektivi specifik: Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë në ofrimin e shërbimeve për fëmijë;
Treguesi: Nr. i rasteve të
referuar nga ekipet
shëndetësore në kuadër
të programit të vizitave
në shtëpi;
Treguesi: Nr. i fëmijëve
në kuadër të familjeve në

Identifikimi dhe parandalimi i hershëm i
rreziqeve që rrezikojnë mirëqenien dhe
zhvillimin e fëmijës

2% 244

Ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë
fëmijët
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3

asistencë sociale që
referohen për të marrë
shërbimet tjera;
Treguesi: Numri i
familjeve të reja
strehuese për fëmijët pa
kujdes prindëror

45

50

55

Buxheti
Nr.

Veprimi

II.2.1

Realizimi i vizitave në
shtëpi për fëmijë dhe
nëna në mënyrë të
koordinuar
ndërsektoriale

II.2.2

II.2.3

Ngritja e kapaciteteve
për ofrim të shërbimeve
sipas standardeve
minimale ndaj fëmijëve
në nevojë për mbrojtje

Organizimi i konferencës
dhe punëtorive për

Afati i
fundit

Burimi i
financimit

2019

2020

2021

20192021

25, 000

25, 000

25,000

Buxheti dhe
donatorët

20192021

550

550

550

Buxheti dhe
donatorët

2019

850

Buxheti dhe
donatorët

16

Fëmijëve iu ofrohen shërbime me bazë në
familje
Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MSH,
Ministritë e
linjës,
UNICEF

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Në të gjitha
komunat
realizohen
vizitat në shtëpi
për fëmijën dhe
nënën

Strategjia
Sektoriale e
shëndetësisë
PVPQ,
PKMSA

MPMS,
MSh,
UNICEF,
OFAP

Raporti mbi
trajnimet e
realizuara

Standardet
minimale për
fëmijët në
nevojë për
mbrojtje

MPMS,
ZQM/ZKM,

Konferenca dhe
punëtori të
organizuara

Ligji për
shërbime
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fuqizimin e shërbimeve
të kujdesit alternativ
II.2.4

Promovimi i shërbimeve
cilësore të kujdesit
alternativ për fëmijë

II.2.5

Zhvillimi i katalogut të
ofruesve të shërbimeve
dhe listimi i llojeve të
shërbimeve sociale

II.2.6

Ngritja e kapaciteteve në
programe për përkrahjen
e të miturve pas lirimit të
tyre nga burgu ose
Qendra edukuese
Korrektuese
Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
II.2:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

UNICEF,
OFAP
2020

15,000

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
UNICEF,
OFAP

2020

1.500

Buxheti dhe
donatorët

MPMS
OFAP

Buxheti
Donatorët

Shërbimi
Sprovues,
UNICEF,
Projekti i
Binjakëzimi
t

20192021

3,000

3,000

3,000

29,400

45,050

28,550

0

0

0

29,400

45,050

28,550
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sociale dhe
familjare
Ngritja e cilësisë
së shërbimeve
të kujdesit
alternativ për
fëmijë
Ngritja e cilësisë
së shërbimeve
të kujdesit
alternativ për
fëmijë
Raporte mbi
trajnimet për
programet për
përkrahjen e të
miturve

Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare
Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare
Kodi i
Drejtësisë për
të Mitur
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Buxheti i përgjithshëm
për Planin e Veprimit:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

61,900

79,760

63,260

0

0

0

61,900

79,760

63,260

Nr.

Objektivat strategjike
dhe specifike, treguesit
dhe veprimet

III.

Objektivi strategjik: Përfshirja dhe fuqizimi i fëmijëve në vendimmarrje;

1

2

III.1
1

Treguesi: Nr. i fëmijëve
që kanë marrë pjesë në
hartimin e politikave për
të drejtat e fëmijëve;
Treguesi: Numri i
politikave për të drejtat e
fëmijëve të hartuara me
pjesëmarrje të fëmijëve;

Vlera bazë

Objektivi i
përkohshëm [2019]

Synimi i vitit
të fundit
[2021]

Rezultati

70

140

500

Fëmijët gëzojnë të drejtën e tyre për
pjesëmarrje

3

7

15

Prioritetet e qeverise të hartuara me dhe për
fëmijë

Objektivi specifik: Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimmarrje në nivel qendror dhe lokal sigurohet përmes mekanizmave të qëndrueshëm
Treguesi: U.A. për
rregullimin e
pjesëmarrjes së fëmijëve
në nivel lokal dhe
qendror;

0

Legjislacioni vendor garanton të drejtën e
fëmijës për pjesëmarrje

Miratuar
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2

3

Treguesi: Nr. i komunave
që kanë funksionalizuar
mekanizmat për
pjesëmarrjen e fëmijëve
Treguesi: Mekanizmi për
pjesëmarrjen e fëmijëve
në nivel qendror
funksional

0

7

38

Zëri i fëmijëve dëgjohet nga qeverisja lokale

Jo

Po

Po

Zëri i fëmijëve dëgjohet nga Qeveria e
Republikës së Kosovës

Buxheti
Nr.

Veprimi

III.1.1

Rishikimi dhe vlerësimi i
mekanizmave ekzistues
për pjesëmarrjen e
fëmijëve në nivel qendror
dhe lokal;

III.1.2

Hartimi dhe miratimi i
U.A. për rregullimin e
pjesëmarrjes së fëmijëve
në nivel lokal dhe
qendror

III.1.3

Sigurimi i pjesëmarrjes së
Këshillit të Nxënësve të
Kosovës dhe ROR në

Afati i
fundit

2019

2020

2021

Burimi i
financimit
Buxheti dhe
donatorët

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
ZQM/ZKM
MAShT,
Save the
Children
KYC

2019

10,000

20192021

1,166.666

1,166.66

1,166.66

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM
MAShT,
KYC,
Save the
Children

20192021

300

300

300

Buxheti dhe
donatorët

ZKM/ZQM,
Ministrit e
linjës, KYC,

19

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Raporti për
mekanizmat
ekzistues të
fëmijëve i
finalizuar

Ligji për
arsimin
parauniversita
r

UA i miratuar
për rregullimin
e pjesëmarrjes
së fëmijëve në
nivel lokal dhe
qendror

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës dhe
ligji për
arsimin
parauniversita
r
Fëmijët janë
Konventa për
konsultuar gjatë të Drejtat e
hartimit të
Fëmijës
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procesin e hartimit të
politikave dhe
legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve
20192021

5,000

5,000

5,000

Donatorët
(Save the
Children)

20192021

50,000

50,000

50,000

Donatorët
(Save the
Children)

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
III.1:

66,466.66

56,466.66

56,466.66

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

66,466.66

56,466.66

56,466.66

III.1.4

Informimi dhe fuqizimi
fëmijëve për të drejtën e
tyre për pjesëmarrje në
procese vendimmarrëse

III.1.5

Organizimi i sesioneve
edukative për familjet,
prindërit, edukatorët,
mësimdhënësit rreth të
drejtave dhe
përgjegjësive të fëmijëve;

Nga të cilat rrjedhëse:

20

Save the
Children

politikave dhe
legjislacioni për
të drejtat e tyre

MAShT,
ZQM/ZKM,
SOS,
KYC,
Save the
Children,
GIZ
MAShT,
ZQM/ZKM,
SOS,
KEC,
Save the
Children

Rritja e
njohurive të
fëmijëve për të
drejtën e tyre
për pjesëmarrje

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës

Raport mbi
realizimin e
sesioneve në
MAShT dhe
ZQM/ZKM

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës dhe
Legjislacioni
në fuqi
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III.2
1

2

Objektivi specifik: Fuqizimi i sistemit të arsimit në zhvillimin e kompetencave të fëmijëve për pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje;
Treguesi: Raporti nga
analiza për nivelin e
pjesëmarrjes së fëmijëve
në vendimmarrje;
Treguesi: Nr. i
mësimdhënësve dhe
stafit drejtues të
trajnuar;

0

1

1

Fuqizimi i pjesëmarrjes së fëmijëve në
vendimmarrje në dhe përmes shkollave

500

1000

3000

Mësimdhënësit njohin të drejtën e fëmijës për
pjesëmarrje

Buxheti
Nr.

Veprimi

III.2.1

Analizimi i gjendjes
aktuale të pjesëmarrjes
së fëmijëve në
vendimmarrje në shkollë

III.2.2

Shtrirja e zbatimit të
INDEX për gjithpërfshirje
në shkolla

Afati i
fundit

2019

2020

20192020

5,000

5,000

20192021

5,100

5,100

2021

Burimi i
financimit
Donatorët

5,100

21

Buxheti dhe
donatorët

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MASHT,
KEC, Save
the
Children
MASHT,
Save the
Children

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Raporti i
analizës i
finalizuar

Ligji për
arsimin
parauniversita
r

Raporti i
monitorimit,
raportet vjetore
të punës

Ligji për
arsimin
parauniversita
r
PSAK 20172021;
Plani i veprimit
për
gjithëpërfshirj
en e nxënësve
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III.2.3

Organizimi i sesioneve
informuese me fëmijë,
mësimdhënës dhe stafin
drejtues në shkolla për
rëndësinë dhe rritjen e
pjesëmarrjes të fëmijëve
në procese
vendimmarrëse

20192021

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
III.2:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

15,000

15,000

15,000

25,100

25,100

20,100

0

0

0

25,100

25,100

20,100

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
GIZ,
Save the
Children

Rritja e numrit
të fëmijëve të
përfshirë në
procese
vendimmarrëse

III.3

Objektivi specifik: Fuqizimi i fëmijëve për zhvillimin e njohurive për monitorim dhe raportim për të drejtat e fëmijëve;

1

Treguesi: Nr. i fëmijëve
të trajnuar për monitorim
0
dhe raportim të të
drejtave të tyre

0

150

22

në arsimin
parauniversita
r 2016-2020.
Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës, Ligji
për arsimin
parauniversita
r

Fëmijët shprehin lirshëm pikëpamjet e tyre për
të drejtat e tyre
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Buxheti
Nr.

Veprimi

III.3.1

Zhvillimi i versionit
miqësor të treguesve të
përzgjedhur për fëmijë

III.3.2

Ngritja e kapaciteteve të
përfaqësueseve të
fëmijëve për monitorim
dhe raportim

III.3.3

Hartimi dhe publikimi i
raportit nga fëmijët

Afati i
fundit

2019

2020

2021

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

2020

1,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
UNICEF,
Save the
Children

Versioni
miqësor i
treguesve të
përzgjedhur për
të Drejtat e
Fëmijës i
publikuar

Korniza e
treguesve për
të Drejtat e
Fëmijës

2020

5,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM
MAShT,
SOS,
Save the
Children

Trajnimi i
organizuar për
monitorim dhe
raportim të të
drejtave të tyre

UA i miratuar
për rregullimin
e pjesëmarrjes
së fëmijëve në
nivel lokal dhe
qendror

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
MAShT,
Save the
Children

Raporti i
monitorimit për
të drejtat e
fëmijëve i
hartuar nga
përfaqësuesit e
fëmijëve

UA i miratuar
për rregullimin
e pjesëmarrjes
së fëmijëve në
nivel lokal dhe
qendror

2021

5,000
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Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
III.3:

0

6,000

5,000

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

0

6,000

5,000

91,566.66

87,566.66

81,566.66

0

0

0

91,566.66

87,566.66

81,566.66

Nga të cilat rrjedhëse:
Buxheti i përgjithshëm
për Planin e Veprimit:

Nga të cilat kapitale:

Nga të cilat rrjedhëse:

Nr.

Objektivat strategjike
dhe specifike, treguesit
dhe veprimet

IV.

Objektivi strategjik: Gjithëpërfshirja e fëmijëve në shërbime të integruara për edukim dhe zhvillim në fëmijërinë e hershme;

1

Treguesi: Shkalla Bruto e
Regjistrimit në arsimin
parashkollor dhe

Vlera bazë

34% (MASHT
2016/17)

Objektivi i
përkohshëm [2019]

40%

Synimi i vitit
të fundit
[2021]

50%

24

Rezultati

Sigurimi i qasjes dhe gjithëpërfshirjes së
fëmijëve në arsim parashkollor dhe parafillor
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parafillor (mosha 3-<6
vjeç); (SDG 4.2.2)
2

IV.1
1

2

Përqindja e fëmijëve të
moshës 36-59 muajsh që
në aspektin zhvillimor
janë në hap me së paku
tre nga katër kriteret
vijuese: shkrim-lexim dhe
numërim, aspekti fizik,
social-emocional dhe të
mësuarit (SDG 4.2.1)

83.4%

86%

90%

Objektivi specifik: Prioritizimi i Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme nga Këshilli për të Drejtat e Fëmijës;
Treguesi: Edukimi
parafillor ligjërisht i
detyrueshëm;
Treguesi: Plani i integruar
financiar për Zhvillimin
në Fëmijëri të Hershme

Jo

Miratuar

Legjislacioni vendor në përputhje me
standardet ndërkombëtare

Jo

Miratuar

Janë buxhetuar dhe alokuar fondet për
Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme

Buxheti
Nr.

Zhvillimi i potencialit të plotë, aftësive mendore
e fizike të fëmijës

Veprimi

Afati i
fundit

2019

2020

2021

25

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente
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IV.1.1 Hartimi i planit dinamik
për rishikimin dhe
mbikëqyrjen e politikave
të ZHFH

IV.1.2

Analiza financiare për
zbatimin e arsimit
parafillor obligativ sipas
dispozitës kalimtare të
ligjit për arsimin
parauniversitar (04/L032)

IV.1.3 Rishikimi i Ligjit nr. 02/L52 për arsimin
parashkollor-për kriteret
e themelimit dhe
licencimit të çerdheve
private
IV.1.5 Hartimi i planit të
integruar financiar për
Zhvillimin në Fëmijërinë e
Hershme

2019

2019

500

Buxheti

ZQM/ZKM,
MAShT,
Ministrit e
linjës,
Save the
Children

Plani dinamik i
hartuar

10, 000

Buxheti dhe
donatorët

MAShT,
DKA, Save
the
Children

Analiza e
realizuar sipas
dispozitës
kalimtare të
ligjit për arsimin
parauniversitar
(04/L-032)

Buxheti dhe
donatorët

MAShT

Licencimi i
çerdheve
private sipas
kritereve të
përcaktuara

Buxheti dhe
donatorët

Këshilli/Gru
pi
ndërinstitu
cional,
Partnerët
zhvillimorë

Plani i integruar
financiar i
hartuar

20192020

1,500

1,500

20192020

5, 000

5,000

-
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Ligji për
arsimin
parashkollor;
Standardet e
zhvillimit dhe
të mësuarit në
fëmijërinë e
hershme 0-6
Ligjit për
arsimin
parauniversita
r (04/L-032)
dhe Ligji për
arsimin
parashkollor;
Ligjit nr. 02/L52 për arsimin
parashkollor
dhe Ligji nr.
06/L -016 për
shoqëritë
tregtare
Ligji për
Mbrojtjen e
Fëmijëve, Ligjit
nr. 02/L-52 për
arsimin
parashkollor,
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Standardet
ZHMFH

IV.2
1

2

3

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
IV.1:

17,000

6,500

0

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

17,000

6,500

0

Objektivi specifik: Rritja e investimit dhe sigurimi i përfshirjes të fëmijëve në arsim parashkollor, parafillor duke përfshirë edhe programet
alternative;
Treguesi: Nr. i qendrave
15
20
Rritja e numrit të qendrave me bazë në
me bazë në komunitet
komunitet
(SDG 4.5.1)
Treguesi: Nr. i fëmijëve
me aftësi të kufizuara të
përfshirë në qendrat
burimore sipas nivelit
arsimor
(SDG 4.5.1)

Treguesi: Nr. i fëmijëve
nga komunitetet Romë,
Ashkali dhe Egjiptasë të
përfshirë në arsim
parashkollor; (SDG 4.5.1)

Gjithsej: 315
Parashkollor: 9
Parafillor: 11
Fillor:: 97
Mesëm i ulet: 100
Mesëm i larte: 101
(MASHT – SMIA
2017/18)
1 në parashkollor
587 në parafillor
(MASHT 2016/17)

Të zvogëlohet për 2%
nga vlera fillestare

Të
zvogëlohet
për 5% nga
vlera
fillestare

Rritja e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të
kufizuara në arsim parashkollor

Rritja e përfshirjes së fëmijëve nga komunitetet
Romë, Ashkali dhe Egjiptasë në arsimin
parashkollor
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Buxheti
Nr.

Veprimi

IV.2.1 Hartimi i planit dhe
vlerësimi i kostos për
profilizimin dhe sistemin
e mësimdhënësve,
mentorëve, inspektorëve,
në shërbim të arsimit
parashkollor
IV.2.2 Rishikimi i formulës së
Grandi Specifik i Arsimit,
duke konsideruar
specifikat e nivelit të
edukimit parashkollor

IV.2.3 Fushatë vetëdijësuese
për rritjen e përfshirjes së
fëmijëve me aftësi të
kufizuara në arsim
parashkollor

IV.2.4 Fushatë vetëdijësuese
për rritjen e përfshirjes së

Afati i
fundit

2019

2020

2019

2020

2021

Burimi i
financimit

2,000

2,000

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MASHT

MASHT,
Save the
Children

2020

4,000

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
UNICEF,
Save the
Children

2020

4,000

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
UNICEF,
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Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Plani për
vlerësimin e
kostos i hartuar

Plani Strategjik
i Arsimit në
Kosovë 20172021

Formula e
rishikuar në
përputhje me
specifikat e
nivelit të
edukimit
parashkollor
Rritja e numrit
të përfshirjes së
fëmijëve me
aftësi të
kufizuara në
arsim
parashkollor
Rritja e numrit
të përfshirjes së

Ligji për
arsimin
parauniversita
r

Ligji për
arsimin
parauniversita
r

Ligji për
arsimin
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fëmijëve të komuniteteve
Romë, Ashkali dhe
Egjiptasë në arsim
parashkollor

IV.3
1

2

Save the
Children

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
IV.2:

2,000

10,000

0

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

2,000

10,000

0

parauniversita
r

Objektivi specifik: Përmirësimi i sistemit të sigurimit të cilësisë së shërbimeve në ZHFH;
Treguesi: Korniza
kombëtare për
vlerësimin e fëmijëve
sipas SZHMFH
Treguesi: Nr. i stafit të
trajnuar për edukimin
parashkollor; (SDG 4.c.1)

0

Jo

Miratuar

400

450

550

2020

Burimi i
financimit

Buxheti
Nr.

fëmijëve nga
Komuniteti
Romë, Ashkali
dhe Egjiptasë
në arsim
parashkollor

Veprimi

Afati i
fundit

2019

2021
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Zhvillimi dhe avancimi i edukimit të fëmijëve
nga fëmijëria e hershme sipas standardeve në
fuqi
Stafi edukativo-arsimor ka njohuritë e duhura
për zhvillimin e plan programeve sipas
legjislacionit dhe standardeve në fuqi
Institucioni
udhëheqës
Produkti
Referenca në
dhe
(Output)
dokumente
mbështetë
s
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IV.3.1 Ngritjen e kapaciteteve
të inspektorëve të arsimit
për mbikëqyrjen e
shërbimeve për arsim në
fëmijërinë e hershme

IV.3.2 Ngritja e kapaciteteve të
stafit edukativ për punë
me fëmijë me aftësi të
kufizuar sipas
legjislacionit, politikave
dhe standardeve të
aplikueshme
IV.3.3 Hartimi i kornizës
kombëtare për
vlerësimin e fëmijëve,
sipas SZHMFH

IV.3.4 Rishikimi i sistemit të
licencimit, raportimit dhe
monitorimit të
institucioneve
parashkollore private

20192021

840

840

840

Donatorët

MASHT,
Save the
Children,
GIZ

20192021

1,050

1,050

1,050

Buxheti

MAShT,
Komunat,
Save the
Children

2021

20192021

10, 000

10, 000

15,000

MAShT,
Komunat,
UNICEF,
Save the
Children

10, 000

MAShT,
UNICEF
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Inspektorët e
arsimit kanë
ndjekur
trajnimet e
nevojshme për
zhvillimin e
arsimit në
fëmijërinë e
hershme
Stafi edukativ
ka ndjekur
trajnimet e
nevojshme për
zbatimin e
legjislacionit,
politikave dhe
standardeve
Korniza
kombëtare për
vlerësimin e
fëmijëve, sipas
SZHMFH e
hartuar
Formula e
rishikuar në
përputhje me
specifikat e
nivelit të

Ligji Nr. 06/L 046 për
inspektoratin
e arsimit dhe
KDF

Legjislacioni,
politikat dhe
standardet e
aplikueshme

Standardet për
zhvillim dhe të
mësuar në
fëmijërinë e
hershme
Ligji për
arsimin
parauniversita
r
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IV.3.5 Vlerësimi i modeleve të
reja me bazë në
komunitet dhe krijimi i
një politike për zgjerimin
e tyre (Partneriteti mes
komunitetit dhe
komunës, Partneriteti në
mes të institucioneve
private dhe komunës).
IV.3.6 Hartimi dhe aprovimi i
UA për të ushqyerit e
shëndetshëm të fëmijëve

IV.3.7 Përcaktimi i menysë dhe
rekomandimeve për të
ushqyerit e shëndetshëm
të fëmijëve në
institucione
parashkollore dhe
shkollore
Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
IV.3:

2019

10,000

MASHT,
Save the
Children

2019

2019

1,000

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
UNICEF,
Save the
Children

10, 000

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
UNICEF,
Save the
Children

32,890

11,890

26,890
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edukimit
parashkollor
Politika për
zgjerimin e
modeleve të
reja me bazë
në komunitet

UA për të
ushqyerit e
shëndetshëm të
fëmijëve i
aprovuar
Menyja për të
ushqyerit e
shëndetshëm të
fëmijëve në
institucione
parashkollore
dhe shkollore e
përcaktuar

Ligji për
arsimin
parauniversita
r

Ligji për
arsimin
parauniversita
r
Ligji për
arsimin
parauniversita
r dhe Ligji Nr.
04/L-125 për
shëndetësi
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0

0

0

32,890

11,890

26,890

Buxheti i përgjithshëm
për Planin e Veprimit:

51,890

28,390

26,890

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

51,890

28,390

26,890

Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

Nr.

Objektivat strategjike
dhe specifike, treguesit
dhe veprimet

V.

Objektivi strategjik: Përmirësimi i shëndetit, mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve për arritjen e potencialit të tyre të plotë;

1

2

V.1

Treguesi: Përqindja e
fëmijëve të moshës 5-17
vjec të përfshirë në punë
(SDG 8.7.1)
Treguesi: Përqindja e
fëmijëve të moshës 1-14
vjeç që kanë përjetuar
dhunë psikologjike apo
fizike gjatë muajit të
fundit (SDG 16.2.1)

Vlera bazë

10.7% (MICS 201314)

61.4% (MICS 201314)

Objektivi i
përkohshëm [2019]

Synimi i vitit
të fundit
[2021]

Rezultati

8%

2%

Mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik

50%

30%

Fëmijët gëzojnë të drejtën e tyre për të qenë të
lirë nga dhuna

Objektivi specifik: Parandalimi, mbrojtja dhe riintegrimi i fëmijëve të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme;
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1

2

Treguesi: Nr. i fëmijëve
të identifikuar në punë të
rënda dhe të rrezikshme;
Treguesi: Nr. i fëmijëve
përfitues të shërbimeve
të riintegruar;

Parandalimi dhe ndalimi i përfshirjes së
fëmijëve në punë të rënda dhe të rrezikshme
Fëmijët kanë marrë shërbimet e nevojshme dhe
janë riintegruar në shoqëri
Buxheti

Nr.

Veprimi

V.1.1

Fushatë mediale për
raportimin e fëmijëve të
përfshirë në punë të
rënda dhe të rrezikshme

V.1.2

Ngritja e kapaciteteve të
zyrtarëve institucional
për Procedurat
Standarde të Veprimit
për Monitorimin e Punës
së Fëmijëve në Komunë

V.1.3

Modifikimi dhe
përditësimi i bazës së të
dhënave të shërbimeve

Afati i
fundit

2019

2019

15,000

2019

2019

2020

2021

Burimi i
financimit
Buxheti dhe
donatorët

3,000

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MPMS,
TDH

MPMS,
TDH

5,000

Buxheti dhe
donatorët
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MPMS,
TDH

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Rritja e numrit
të raportimit të
fëmijëve të
përfshirë në
punë të rënda
dhe të
rrezikshme
Zyrtarët
institucional
kanë ndjekur
trajnimet e
nevojshme për
“Procedurat
Standarde të
Veprimit”
Baza e të
dhënave
funksionale

Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës

Procedurat
Standarde të
Veprimit për
Monitorimin e
Punës së
Fëmijëve në
Komunë
Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare
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sociale për fëmijët e
përfshirë në punë të
rënda dhe të rrezikshme
V.1.4

Ngritja e kapaciteteve
për identifikimin e
rasteve dhe plotësimin e
bazës së të dhënave për
shërbime sociale në QPS

V.1.5

Krijimi i qendrave ditore
për trajtimin dhe
riintegrimin e fëmijëve të
përfshirë në punë të
rënda dhe të rrezikshme
(Prishtinë, Prizren)

V.1.6

Përfshirja e familjeve të
fëmijëve të identifikuar

2019

2020

20202021

12,000

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
TDH

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
TDH

15,000

5,000

5,000
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Nëpunësit
social në QPS,
kanë ndjekur
trajnimet e
nevojshme për
identifikimin
dhe plotësimin
e bazës së të
dhënave për
fëmijët e
përfshirë në
punë të rënda
dhe të
rrezikshme
Qendrat ditore
për trajtimin
dhe riintegrimin
e fëmijëve të
përfshirë në
punë të rënda
dhe të
rrezikshme,
funksionale
Rritja e numrit
të familjarëve
të fëmijëve të

Ligji për
shërbime
sociale dhe
familjare dhe
Ligji për
Mbrojtjen e
fëmijës

Konventa e
ILO 182, Ligji
për mbrojtjen
e fëmijës

Ligji për
familjen
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në punë të rënda dhe të
rrezikshme në programe
me masa aktive të tregut
të punës

V.1.7

Fuqizimi i Këshillave të
Nxënëseve për
identifikimin dhe
raportimin e fëmijëve në
punë të rënda dhe të
rrezikshme

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
V.1:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:

20202021

5,000

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
UNDP, TDH

Donatoret

MASHT,
ZQM/ZKM,
KYC

5,000

35,000

25,000

10,000

0

15,000

0

35,000

10,000

10,000

35

identifikuar në
punë të rënda
dhe të
rrezikshme që
kanë përfituar
nga programet
me masa aktive
të tregut të
punës
Këshillat e
Nxënëseve
kanë njohurit e
duhura për
identifikimin
dhe raportimin
e fëmijëve në
punë të rënda
dhe të
rrezikshme

Ligji për
arsimin
parauniversita
r
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V.2
1

2

Objektivi specifik specifik: Fuqizimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të integruara për fëmijë me aftësi të kufizuara;
Treguesi: Nr. i fëmijëve
të identifikuar me aftësi
të kufizuara përmes
vizitave në shtëpi;
Treguesi: Nr. i qendrave
të rehabilitimit me bazë
3
në komunitet që zbatojnë
modelin bio-psiko-social;

Identifikimi dhe parandalimi i hershëm i
rreziqeve që rrezikojnë mirëqenien dhe
zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuara

11

14

Buxheti
Nr.

Veprimi

V.2.1

Fuqizimi i mekanizmave
për identifikimin e
hershëm të fëmijëve më
aftësi të kufizuara
përmes vizitave në shtëpi
për nëna dhe fëmijë, dhe
referimin e rasteve sipas
nevojave

Afati i
fundit
20192021

2019

2020

2021

3,333.33

3,333.33

3,333.33
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Burimi i
financimit
Buxheti dhe
donatorët

Rehabilitimi dhe riintegrimi i fëmijëve me aftësi
të kufizuara në komunitet
Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MSH,
UNICEF,
Save the
Children

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Mekanizmat
kanë njohurit e
duhura për
identifikimin e
hershëm të
fëmijëve më
aftësi të
kufizuara
përmes vizitave
në shtëpi për
nëna dhe
fëmijë;

Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës dhe
Programi për
vizita në shtëpi
“kujdesi për
nëna dhe
fëmijë”
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V.2.2

Organizimi i punëtorive
në nivel lokal dhe
qendror për të
promovuar modelin dhe
nevojën për përkrahje të
qëndrueshme financiare
të Qendrave të
rehabilitimit bazuar në
komunitet (QRBB)

V.2.3

Zhvillimi i modelit të
qendrave ditore për
fëmijë me aftësi të
kufizuara me bazë në
komunitet për trajtimin
dhe rehabilitimin e
fëmijëve me aftësi të
kufizuara

V.2.4

Zbatimi i instrumentit për
vlerësimin e fëmijëve me
aftësi të kufizuara,
bazuar në Klasifikimin
Ndërkombëtar të
Funksionalitetit (Pilotimi
në 7 komuna)

20192021

3,333.33

2020

20192021

3,333.33

3,333.33

15,000

30,000

3,000

3,000
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Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
ZQM/ZKM,
UNICEF,
HANDIKOS,
Save the
Children

Punëtorit në
nivel qendror
dhe lokal për
promovim të
qendrave për
rehabilitimi me
bazë në
komunitet të
organizuara

Modeli për
përkrahje të
qëndrueshme
financiare të
Qendrave të
rehabilitimit
bazuar në
komunitet
(QRBB)

Buxheti dhe
donatorët

MPMS,
DSHNS,
QPS,
HANDIKOS,
PEMA,
Save the
Children

Modeli për
qendra ditore
për fëmijë me
aftësi të
kufizuara i
përcaktuar

Konventa për
persona me
aftësi të
kufizuara

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
MSh,
MPMS,
QPS, Save
the
Children,
UNICEF

Analiza për
vlerësimin e
zbatimit të
instrumentit
për PAK bazuar
në KNF, e
hartuar

Ligji i arsimit
parauniversita
r; Plani
nacional për të
drejtat e
personave me
aftësi të
kufizuara
2018-2020;
Plani i veprimit
për
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gjithëpërfshirj
en e nxënësve
me nevoja të
veçanta në
arsimin
parauniversita
r 2016-2020;
V.2.6

Krijimi i modelit të
mbledhjes së
informatave dhe bazës
qendrore të të dhënave
për fëmijët me aftësi të
kufizuara

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
V.2:
Nga të cilat kapitale:
Nga të cilat rrjedhëse:
V.3

2019

40,000

Buxheti dhe
donatorët

76,666.66

24,666.66

9,666.66

0

15,000

0

76,666.66

9,666.66

9,666.66

Objektivi specifik: Parandalimi dhe mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe dukuritë negative;

38

ZQM/ZKM,
MAShT,
Save the
Children,
UNICEF

Modeli i
përcaktuar

Konventa për
persona me
aftësi të
kufizuara

PLANI I VEPRIMIT 2019-2021
për zbatimin e Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve 2019-2023
1

2

Treguesi: Numri i rasteve
42 raste të
të dhunës të
raportuara
identifikuara nga shkollat
(2016/17)
Treguesi: Numri i rasteve
të reja abuzues të
narkotikëve nën moshën
18 vjeç

Zhvillimi i shoqërisë ku respektohen dhe
mbrohen të drejtat e fëmijës

Parandalimi dhe trajtimi i rasteve të fëmijëve
përdorues të narkotikëve

0
Buxheti

Nr.

Veprimi

V.3.1

Organizimi i konferencës
për shkollat promovuese
të shëndetit

V.3.2

Organizimi i fushatës
vetëdijësuese për
mbrojtjen e fëmijëve nga
përdorimi i duhanit dhe
alkoolit

Afati i
fundit

2019

2019

3,000

2020

2020

2021

Burimi i
financimit
Buxheti dhe
donatorët

30,000

Buxheti dhe
donatorët
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Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MASHT

MSh, MTI,
MAShT,
MPB

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Konferenca për
“Shkollat
promovuese të
shëndetit” e
organizuar

Programi për
shkollat
promovuese
të shëndetit,
sipas konceptit
të OBSh
Ligji Nr. 04/L156 për
kontrollin e
duhanit, Ligji
për mbrojtjen
e fëmijës

Fëmijëve nën
moshën 18 vjeç
nuk iu shitet
duhani dhe
alkooli
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V.3.3

Organizimi i fushatës
vetëdijësuese për
parandalimin e dhunës
ndaj fëmijëve

V.3.4

Organizimi i trajnimeve,
sesioneve informuese
për të promovuar
ndërmjetësimin në mes
të moshatarëve si qasje
për të adresuar
problemet, konfliktet,
ngacmimet e dhunën në
shkollë dhe lagje

V.3.5

Rishikimi i politikave
lidhur me abuzimin dhe
eksploatimin seksual të
fëmijëve

20192021

30, 000

30,000

30,000

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
Save the
Children,
GIZ

Opinioni i gjerë
ka njohuri rreth
rëndësisë dhe
trajtimit të
fëmijëve pa
dhunë

20202021

3,000

3,000

Buxheti dhe
donatorët

MAShT,
ZQM/ZKM,
OFAP,
KEC

Fëmijët
përdorin mirë
komunikimin
për të zgjidhur
konfliktet

2020

3,000

MD, MPB,
ZQM/ZKM,

Raporti mbi
analizën e
politikave për
abuzim dhe
eksploatim
seksual të
fëmijëve, i
hartuar
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Ligji për
mbrojtjen e
fëmijës;
QKR(21/2013)
Protokolli për
parandalimin e
dhunës në
institucionet e
arsimit
parauniversitar
QKR(21/2013)
Protokolli për
parandalimin e
dhunës në
institucionet e
arsimit
parauniversitar

Politikat lidhur
me abuzimin
dhe
eksploatimin
seksual të
fëmijëve në
fuqi
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V.3.6

Ngritja e kapaciteteve të
zyrtarëve institucional
për zbatim të protokollit
për parandalimin,
referimin dhe trajtimin e
dhunës në institucionet e
arsimit para universitar,
me fokus dhunën në mes
të bashkëmoshatarëve
dhe dhunën digjitale/me
mjete TIK

V.3.7

Krijimi i qendrës
rehabilituese dhe
riintegruese për të rijnë
përdorues të
substancave narkotike

V.3.8

Krijimi i grupeve të
specializuara të
përkrahjes për fëmijët
përdorues të
substancave narkotike,
duhan dhe alkool

20192021

5,000

5,000

5,000

Donatorët

ZQM/ZKM,
MASHT,
MPMS, PK,
Save the
Children

Zyrtarët
institucional
përfaqësues të
institucioneve
përgjegjëse
kanë njohuritë
e duhura për
zbatim të
QKR(21/2013)

QKR(21/2013)
Protokolli për
parandalimin e
dhunës në
institucionet e
arsimit
parauniversita
r

2019

30,000

10,000

10,000

Buxheti dhe
donatorët

MSh,
IKSHPK

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës; Ligji
për
shëndetësinë;

10,000

10,000

Buxheti dhe
donatorët

MSh,
IKSHPK

Qendrës
rehabilituese e
krijuar
Numri i të rinjve
përdorues të
substancave
narkotike të
trajtuar
Grupet e
specializuara të
krijuara për
fëmijët
përdorues të
substancave
narkotike,
duhan dhe
alkool.

2020 2021
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Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës; Ligji
për
shëndetësinë
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V.3.9

Krijimi i grupeve të
mbështetëse në mes të
të rinjve për promovimin
e stilit të shëndetshëm të
jetës

20202021

6,500

6,500

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
V.3:

68,000

97,500

64,500

Nga të cilat kapitale:

30,000

13,000

13,000

Nga të cilat rrjedhëse:

38,000

84,500

51,500

Buxheti dhe
donatorët

V.4

Objektivi specifik: Sigurimi i qasjes në drejtësi për fëmijë dhe parandalimi i delikuencës

1

Treguesi: Miratimi i
deklaratës për reformën
“Qasje në Drejtësi për të
gjithë fëmijët”;

2

Jo

Jo

Miratuar

Treguesi: Numri i
fëmijëve që kanë pranuar
shërbime ligjore falas;

MSh,
IKSHPK
MAShT,
SOS

Grupet
mbështetëse të
krijuara në mes
të të rinjve për
promovimin e
stilit të
shëndetshëm të
jetës.

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës; Ligji
për
shëndetësinë

Sistemi i drejtësisë miqësor për fëmijë

Sistemi i drejtësisë i qasshëm për fëmijë
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Buxheti
Nr.

Veprimi

V.4.1

Organizimi i punëtorive
dhe konferencës
qendrore për reformën e
nevojshme për kalimin
nga sistemi i drejtësisë
për të mitur në një
sistem që është i bazuar
në barazinë dhe qasjen e
të gjithë fëmijëve në
drejtësi

V.4.2

Organizimi i aktiviteteve
vetëdijësuese për të
fuqizuar fëmijët për të
kërkuar dhe realizuar të
drejtat e tyre dhe
sigurimin e shërbimeve
ligjore falas

Afati i
fundit

2019

2020

2021

2021

5,000

5,000

10,000

Buxheti dhe
donatorët

2021

10,000

10,000

10,000

Buxheti dhe
donatorët
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Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
ZQM/ZKM,
MD,
UNICEF

ANJF,
IAP,
OAK,
MD,
UNICEF

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Hartimi i
deklaratës dhe
dokumentit
politik për
fuqizimin e
mëtutjeshëm të
sistemit “Qasje
në Drejtësi për
të gjithë
fëmijët”

Dokumentet
dhe
udhëzuesit
politik të
zhvilluar nga
BE/KE dhe
UNICEF

Fëmijët
përfitojnë
shërbime dhe
ndihmë ligjore
falas

Ligi për
Agjencionin
për Ndihmë
Juridike Falas
dhe Ligji Nr.
05/L -019 për
Avokatin e
Popullit
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V.4.3

Ngritja e kapaciteteve të
mekanizmit në nivel lokal
për identifikimin e
hershëm, parandalimin
dhe reagimin ndaj
sjelljeve asociale dhe
delikuente të fëmijëve

V.4.4

Ngritja e kapaciteteve të
profesionistëve për
zbatimin e konceptit të
drejtësisë dhe
shërbimeve miqësore për
fëmijë

V.4.5

Ngritja e kapaciteteve të
profesionistëve të
drejtësisë restorative si
dhe zbatimi i programeve
risocializuese dhe
riintegruese

2021

20,000

20,000

30,000

Buxheti dhe
donatorët

DKA,
QPS,
PK,
OJQ,
Grupet
rinore,
Mediat,
UNICEF

Mekanizmi në
nivel lokal është
funksional

2020

10,000

10,000

10,000

Buxheti dhe
donatorët

MD,
Akademia e
Drejtësisë,
PK,
UNICEF

Udhëzuesi për
Drejtësinë
Miqësore është
aprovuar

2021

20,000

20,000

30,000

Buxheti dhe
donatorët

MD, PSK,
CSK, QPS,
UNICEF

Programet e
rifreskuara,
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Kodi i
Drejtësisë për
të Mitur; Ligji
për Mbrojtjen
e fëmijës;
QKR(21/2013)
Protokolli për
parandalimin e
dhunës në
institucionet e
arsimit
parauniversita
r
Kodi i
Drejtësisë për
të Mitur,
Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës,
Udhëzuesi i KE
për Drejtësinë
Miqësore
Kodi i
Drejtësisë për
të Mitur, Ligji
për
Ekzekutimin e
Sanksioneve
Penale,
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Programi i
Përkujdesjes
pas lirimit
Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
V.4:
Nga të cilat kapitale:

Nga të cilat rrjedhëse:

V.5
1

65,000

65,000

90,000

0

0

0

65,000

65,000

90,000

Objektivi specifik: Vetëdijësimi i popullatës për prindërim më të mirë;
Treguesi: Nr. i prindërve
që kanë pranuar
Këshillim për prindërim
të mirë

Fëmijët rriten në një atmosferë lumturie,
dashurie dhe mirëkuptimi që nxit zhvillimin e
potencialit të plotë të fëmijës

2
Treguesi: % e baballarëve
që janë përfshirë në
aktivitetet me fëmijët e
tyre 24 – 59 muaj

6% (ASK 2014)

10%

20%
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Popullata ka njohuritë e duhura për
përgjegjësitë prindërore dhe nevojat e fëmijës
për zhvillim dhe edukim
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Buxheti
Nr.

Veprimi

V.5.1

Fushatë vetëdijësuese
për mbrojtjen e fëmijëve
nga duhanpirja pasive
dhe rreziqet e
duhanpirjes nga
shtatzëna

V.5.2

Zhvillimi dhe zbatimi i
programeve për
prindërim të mirë

V.5.3

Vetëdijësimi i baballarëve
për rolin e tyre në rritjen
dhe zhvillimin e fëmijëve

Afati i
fundit

2019

2020

2021

20192021

5,000

5,000

5,000

20192020

15,000

15,000

2019

5,000

46

Burimi i
financimit
Buxheti dhe
donatorët

Institucioni
udhëheqës
dhe
mbështetë
s
MSH, Save
the
Children,
UNICEF

Produkti
(Output)

Referenca në
dokumente

Opinioni i gjerë
ka njohuri rreth
mbrojtjes së
fëmijëve nga
duhanpirja
pasive

Ligji nr. 04/L125 për
shëndetësi

Buxheti dhe
donatorët

MASHT,
MSH, Save
the
Children,
UNICEF

Programet për
prindërim të
mirë, të
zhvilluara

Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës

Buxheti dhe
donatorët

ZQM/ZKM,
SOS, Save
the
Children,
UNICEF

Baballarët kanë
njohuritë e
duhura për
përgjegjësitë e
tyre në rritjen
dhe zhvillimin e
fëmijëve

Ligji për
familjen;
Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës
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V.5.4

5,000

5,000

5,000

Buxheti i përgjithshëm
për Objektivin Specifik
V.5:

30,000

25,000

10,000

Nga të cilat kapitale:

0

0

0

Nga të cilat rrjedhëse:

30,000

25,000

10,000

Buxheti i përgjithshëm
për Planin e Veprimit:

274,667

274,667

274,667

Nga të cilat kapitale:

30,000

43,000

13,000

Nga të cilat rrjedhëse:

274,667

274,667

274,667

Këshillimi i prindërve për
prindërim të mirë

20192021

47

Buxheti dhe
donatorët

MSH,
OFAP, SOS,
Save the
Children,
UNICEF

Prindërve iu
ofrohen
këshillat e
duhura për
prindërim të
mirë

Ligji nr. 04/L125 për
shëndetësi ,
Konventa për
të Drejtat e
Fëmijës

