
Njësia për Monitorimin e të Drejtave të Fëmijëve ne qarkun Diber (CRU DIBER) 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 10 347, date 4.11.2010
“Per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijes” Neni 38 

Detyrat e NjMDF-se sipas ketij ligji :

-Te monitoroje dhe te vleresoje menyren e zbatimit te ligjeve dhe te politikave qe lidhen me 
mbrojtjen e te drejtave te femijeve ne territorin e qarkut;

-Te identifikoje dhe te koordinoje referimin e rasteve te shkeljeve apo te abuzimit, te 
keqperdorimit te te drejtave te femijeve ne territorin e qarkut;

-Te koordinoje funksionimin e grupit multidisiplinar per identifikimin, analizen dhe referimin e 
rasteve te dhunes ne familje dhe ne territorin e qarkut;

- Te bashkepunoje dhe te shkembeje informacionin per trajtimin e te drejtave te femijes me cdo 
strukture pergjegjese shendetesore, arsimore, policore, te qeverisjes vendore, ne bashki dhe 
komuna, apo te shoqerise civile;

-Te organizoje takime informuese, edukuese dhe trajnuese per per te drejtat e femijes ne qark;

- T`i raportoje Keshillit te Qarkut per ecurine e respektimit te te drejtave te femijes ne territorin e 
qarkut;

- T`i raportoje rregullisht ASHMDF te dhenat statistikore qe ka perpunuar, per gjendjen e te 
drejtave te femijes ne qark;

- T`i paraqese rregullisht ASHMDF informacione per situaten e zbatimit te te drejtave te femijes 
ne qark;

- Prane Keshillit te Qarkut krijohen grupet multidisiplinare per mbrojtjen, referimin dhe analizen 
e rasteve te femijeve ne rrezik ne territorin e qarkut. 

Sipas VKM-se Nr.265, date 12.4.2012 

“Per krijimin dhe funksionimin e mekanizmit te bashkerendimit te punes ndermjet autoriteteve 
shteterore, pergjegjese per referimin e rasteve te femijeve ne rrezik, si dhe menyren e procedimit 
te tij”, ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te pikes 3, te nenit 35, te ligjit nr. 10 347, 
date 4.11.2010, “Per mbrojtjen e te drejave te femijes”, me propozim te ministrit te Punes, 
Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Keshilli I Ministrave ka vendosur: 



Mekanizmi bashkerendimit te punes per referimin e rasteve te femijeve ne rrezik. Perbehet 
nga: 

1. Komiteti drejtues per bashkerendimin e punes ndermjet autoriteteve shteterore 
pergjegjese, ne nivel vendor, per referimin e rasteve te femijeve ne rrezik;

2. Grupi teknik multidisiplinar;
3. Njesia per te drejtat e femijes, ne nivel qarku;
4. Njesia per mbrojtjen e femijes, ne nivel bashkie/komune.
5. Komiteti drejtues per bashkerendimin e punes ndermjet autoriteteve shteterore 

pergjegjese, ne nivel vendor, per referimin e rasteve te femijeve ne rrezik, funksionon 
prane çdo keshilli te qarkut. 

Komiteti Drejtues kryesohet nga kryetari i keshillit te qarkut dhe ne perberje te tij ka keta 
anetare:

-Drejtorin e Drejtorise Rajonale te Policise;

-Drejtuesin e tryezes teknike te komitetit rajonal antitrafik;

-Drejtorin e Drejtorise Arsimore Rajonale;

-Drejtorin e Drejtorise se Rrethit te Shendetit Publik;

-Drejtorin e Drejtorise Rajonale te Sherbimit Social Shteteror;

-Kryetare te bashkive dhe komunave te qarkut;

-Drejtorin e struktures per shërbimet sociale prane bashkive/komunave;

-Drejtorin e njesise per te drejtat e femijeve ne qark;

-Punonjesin per te drejtat e femijes ne qark;

-Punonjesit per mbrojtjen e femijes ne bashki/komune;

- Drejtorin e Zyres Rajonale te Punësimit;

-Perfaqesuesin e shërbimit te proves;

-Perfaqesues te organizatave jofitimprurëse, qe ne veprimtarine e tyre merren me ceshtje te te 
drejtave te femijeve;

-Ofrues publik e privat te shërbimeve sociale.

Detyrat e Komitetit drejtues: 

 Miraton marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet institucioneve shtetërore apo personave 
juridikë, privatë, për realizimin e detyrave në funksion të zbatimit të ligjit nr.10 347, datë 
4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”;



 Mbështet menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, të referuar nga njësia për mbrojtjen 
e fëmijës, në bashki/komunë, kur nevojat e rastit nuk adresohen plotësisht nga shërbimet 
ekzistuese në bashkinë/komunën përkatëse, ose të fëmijëve në rrezik, të referuar nga 
bashkia/komuna që ende nuk kanë ngritur njësinë e mbrojtjes së fëmijës. Në mbledhjen e 
komitetit drejtues thirren të marrin pjesë anëtarët e nevojshëm për menaxhimin e rastit të 
fëmijës në rrezik. Në këto rrethana, komiteti drejtues vepron si një komitet koordinues 
“ad hoc”, i cili mblidhet çdo herë, sipas rastit që trajtohet;

 Mblidhet e diskuton problematikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrezik çdo 6 (gjashtë) 
muaj;
-Harton çdo 6 (gjashtë) muaj një raport për aktivitetin e tij, për të dhënat për rastet e 
trajtuara të fëmijëve dhe problematikën e mbrojtjes së fëmijëve në rrezik, në territorin ku 
ai shtrin juridiksionin dhe një kopje të këtij raporti ia dërgon Agjencisë Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës;
-Paraqet propozime dhe strategji konkrete për mbështetjen e zhvillimin e shërbimeve dhe 
të politikave në mbrojtje të fëmijëve, në nivel qarku, të cilat ua përcjell institucioneve 
shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor.


