
KESHILLI I QARKUT DIBER

PLANII VEPRIMIT PËR FËMIJËT 2011-2013

Objektivat Masat Afatetkoh
ore

Instituciont
zbatuese

Mbulimifina
nciar Treguesit e monitorimit

NGRITJA E STRUKTURAVE PËRGJEGJESE PËR MONITORIMIN DHE RAPORTIMIN E TE DREJTAVE TË FËMIJËVE

1. Rritja e 
kapaciteteve të 
pushtetit lokal 
në 
zbatueshmërinë 
dhe raportimin e 
të drejtave të 
fëmijëve, ngritja 
e kapaciteteve 
profesionale.

1.1. Rritja e kapaciteteve të bashkive 
dhe të komunave për të 
monitoruar dhe për të raportuar 
për zbatueshmërinë e të gjitha 
të drejtave të fëmijëve sipas të 
drejtës për arsim, të drejtës së 
kujdesit shëndetësor, të drejtës 
për mbrotje shoqërore dhe të 
drejtës për pjesëmarrje.

Ngritja e kapaciteve 
profesionale, sigurimi i buxhetit 
përkates

2012 dhe 
ne 
vazhdim

UNICEF  
dhe NJV
MPÇSSHB

Pa kosto
shtesë
buxhetore
Trajnimet
nga OJF dhe
donatorë

Ngritja strukturave 
bashkërenduese në
Komuna/bashki.
Numri i punonjësve të profilizuar 
për çështjet
e fëmijëve.
Buxheti perkates.

1.2. Krijimi i një rrjeti Monitoruesish 
dhe forcimi i bashkëpunimit mes 
aktorëve përkatës publikë dhe 
jopublikë të përfshirë në ketë 
fushë, në nivel qarku.

2012 e në
Vazhdim

Këshilli i 
Qarkut,
NjQV , 
drejtoritë
rajonale,
OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Numri i marrëveshjeve të 
nënshkruara.
Nr I marrëveshjeve te zbatuara.

1.3. Krijimin e një database 
funksionale në rang qarku, që 
evidenton rastet dhe 
problematikat e minorenëve të 
të gjitha kategorive, në 
vështirësi dhe në nevojë.

2012 e në
Vazhdim

NJDF, KQD

Zbatimi I 
projektit te 
Devinfo-s

Trajnimi i
specialistëve
nga UNICEF

Krijimi i databasës.
Monitorim i të dhënave të nxjerra 
nga institucionet.
Raportim pranë ASHMDF-se, për 
zbatimin e të drejtave të fëmijëve 
dhe sipas mekanizmave te reja, në
kuader të ligjit për fëmijet.



1.4. Monitorimi i zbatimit të 
strategjisë kombëtare e rajonale 
të fëmijëve.

2012 e në
Vazhdim NJDF, KQD

Pa kosto 
shtese
Keshilli i 
Qarkut Diber

Numri i raportimeve periodike.
% e rekomandimeve të zbatuara.
% e buxhetit që do të shpenzohet 
për tëzbatuar rekomandimet 
përkatëse.

1.5. Raportim pranë ASHMDF-se, për 
zbatimin e të drejtave të 
fëmijëve dhe sipas mekanizmave 
te reja, në kuader të ligjit 
integral për fëmijet.

2012 e në
Vazhdim NJDF, KQD

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Raportim çdo 3 muaj.
Numri i raporteve të paraqitura.

1.6. Fushatë promovuese për 
zbatimin e të drejtave të 
fëmijëve në nivel rajonal. 
Ndërgjegjësim dhe mbështetje 
për fuqizimin e strukturave 
lokale për mbrojtjen e fëmijëve.

2012 e në
vazhdim

NJDF, KQD,
ShSSh, 
donatorë,
OJF

Buxheti I
parashikuar
nga OJF/
donatorë

Numri i fushatave promovuese.
Takime dhe trajnime periodike në 
lidhje mezbatimin e strategjisë 
rajonale të fëmijëve nërang qarku.
Numri i përvojave më të mira të 
shkëmbyerandërmjet NjQV, 
institucioneve publike, OJF.
Numri i përfituesve.
% e buxhetit të shpenzuar.

1.7. Krijimi I bazës së të dhënave ne 
zbatim te projektit te Devinfos

2012 e në
vazhdim

Njësia për 
të
drejtat e 
fëmijëve,
KQ Diber,
Ekspertet

Buxheti i
parashikuar
nga UNICEF

Sistem I instaluar.
Raport I situates bazuar ne te 
dhenat.

1.8. Forcim dhe zbatim i politikave 
ekzistuese sociale (standardeve) 
që kanë në qendër fëmijët, 
përmes një buxhetimi të 
përshtashëm.

2012 e në
vazhdim MÇSShB

Buxheti I
parashikuar
nga NjQV 
dhe
institucionet
pergjegjese

Zbatim i rekomandimeve 
përkatëse.
% e buxhetit të shpenzuar për zë.

1.9. Krijimi i kushteve për 
vazhdimësinë e shërbimeve të 
ofruara në institucionet 

2012 e në
vazhdim

MÇSShB, 
NjQV,
KQ Diber

Buxheti i
shtetit, NjQV,
ShSSh

Vazhdim i përkrahjes kryesisht 
ekonomike të shërbimeve 
ekzistuese në territor.



publike/jopublike ekzistuese të 
specializuara në dhënien e 
shërbimeve specifike për fëmijë, 
nga ana e shtetit.

% e buxhetit të shpenzuar.

1.10. Ndërgjegjësimi dhe 
informimi përmes medias, me 
qëllim njohjen dhe respektimin e 
të drejtave të fëmijëve, për 
prindërit, mësuesit dhe 
nëpunësit e administrates 
shtetërore.

2012 e në
vazhdim

OJF, Filiali 
Universiteti
t te
Peshkopise, 
media

Buxheti i
parashikuar
nga OJF

Spote publicitare në lidhje me të 
drejtat e fëmijëve.
Emisione televizive ne lidhje me 
çështjet që
prekin fëmijët

1.11. Mbështetja e programeve 
dhe projekteve në nivel 
shkollash që fuqizojnë 
pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të 
komunitetit.

2012 e në
Vazhdim

Drejtoria 
rajonale 
arsimit, 
drejtoritë e 
shkollave, 
NjQV OJF, 
MASh,
MPÇSSHB.K
QD

Buxheti i
parashikuar
nga DAR,
SHSSH, 
OJF,KQD

Nr. projekteve për shkolle dhe 
fëmijë përftues.
Nr. marrëveshjeve mes OJF dhe 
shkollave apo
DAR si dhe ne kuader te projektit 
te KQD.

1.12. Nxitja e pjesëmarrjes së 
biznesit social në financimin dhe 
ofrimin e shërbimeve sociale 2013

NJDF Diber
NJQV, 
SHSSH

Buxheti i 
parashikuar 
nga Keshilli i 
Qarkut Diber

Nr. projekteve për fëmijë përftues. 
Nr. marrëveshjeve mes NJQV, OJF dhe 
shkollave apo DAR

1.13. Percaktimi I punonjesve 
social ne cdo njesi vendore.

2012 ne 
vazhdim

ASHMDF 
dhe NJDF 
Diber

Pa kosto 
shtese 
buxhetore

Nr I punonjesve social qe do te 
angazhohen ne NJMF e NJV te qarkut 
Diber.



E drejta e mbijetesës dhe kujdesit shëndetsor

1. Reduktimi i 
nivelit te 
vdekshmerise se 
femijeve nen 5 
vjec ne 10/1000 
lindje te gjalla 
deri ne 2015

1.1. Plotesimi i nevojave per staf 
mjekesor te kualifikuar dhe te 
qendrueshem ne te gjitha zonat

2013 MSH
Sipas 
buxhetit te 
planifikuar

Rritja e rasteve te trajtuara ne 
spitalin rajonal Diber.

1.2. Pune  e fokusuar ne komunitete 
me nenat e reja per informimin 
dhe ndergjegjesimin e tyre 
lidhur me aspekte te ndryshme 
kritike gjate shtatzanise.

2012 e ne 
vazhdim

DSHP dhe 
personeli I 
qendrave 
shendeteso
re, OJF, 
MASH

Buxheti I 
parashikuar 
per keto 
struktura

% e buxhetit të shpenzuar.
Zvogelimi I vdekshmerise foshnjore 
me 3% ne vitin 2014 nga niveli baze 
i vitit 2012.

2. Fuqizimi i 
shërbimit publik 
dentar dhe 
përmirësimi i 
aksesit dhe i 
cilësisë ndaj 
këtij shërbimi

2.1. Ofrimi i sherbimeve per 
kujdesin oral ne bashkepunim 
me shkollat dhe ne zonat ku 
femijet banojne.

2012 e ne 
vazhdim MSh,DShP 

Sipas 
buxheteve te 
parashikuara

Zvogelimi i vdekshmerise amtare 
me 2% ne vitin 2014 nga niveli 
actual I 2012.

2.2. Vemendje e posacme ndaj 
kujdesit per femijet 0-1 vjec 
dhe sherbimet perkatese.

2012 e ne 
vazhdim

DSHP dhe 
personeli I 
qendrave 
shendeteso
re

Buxheti I 
parashikuar 
per keto 
struktura

Ulja e numrit te femijeve te kesaj 
moshe ne marrjen e sherbimit 
shendetesor.

2.3. Njohja e situates lidhur me 
perdorimin e substancave 
narkotike

2012 e ne 
vazhdim

DSHP, 
Policia

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Informacion mbi perdorimin e 
ketyre substancave.



2.4. Ndergjegjesimi i moshave te 
reja lidhur me pasojat e 
perdorimit te lendeve narkotike

2012 e ne 
vazhdim DSHP, DAR

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Rritja e shkalles se ndergjegjesimit 
te kesaj grupmoshe.

2.5. Shtatezanite e hershme dhe 
puna me familjen dhe 
komunitetit duhen mbajtur ne 
vemendje sic eshte e 
rendesishme.

2012 e ne 
vazhdim DSHP,ISKSH

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Ulja e nr te rasteve te shtatezanive 
te hershme. Ndergjegjesimi I 
komunitetit per keto ceshtje.

2.6. Krijimi i nje ambjenti te 
shendetshem per femijet neper 
komunitete, sidomos 
menaxhimi me i mire i ujrave te 
zeza dhe mbetjeve urbane.

2012 e ne 
vazhdim DSHP,NJV

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Nr I KUZ dhe landfilleve te 
rikonstruktuara ose te ngritura

3. Përmirësim i 
infrastrukturës 
shëndetësore

3.1. Vleresimi i fondeve te 
perdorura per perkujdesje 
shendetesore per femijet, eshte 
mjaft I rendesishem dhe duhet 
synuar te matet ne periudhen 
ne vazhdim.

2012 e ne 
vazhdim DSHP, NJV

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Raportet e vleresimit
% e buxheteve te shpenzuara

3.2. Permiresimi i infrastruktures 
shendetesore sidomos ne zonat 
periferike te rretheve te qarkut  

2012 e ne 
vazhdim MSh, DShP

Sipas 
buxheteve te 
planifikuara

% e buxhetit të shpenzuar për të 
përmirësuar kushtet fizike. 



3.3. Pajisja me mjete dhe baze 
materiale te strukturave te 
sistemit shendetesor

2012 e ne 
vazhdim MSH, DSHP Buxheti I 

shtetit, OJF

Rritje profesionale mjekëve. 
Vlërësim i cilësisë dhe 
efektshmërisë së shërbimit
% e shkollave që marrin këtë lloj 
shërbimi. 
Ofrim sherbimi i permiresuar.
Trajtim i plote i rasteve.



E drejta e arsimit dhe zhvillimit
1. Reformimi dhe 

fuqizimi i 
kapaciteteve 
menaxhuese te 
sistemit arsimor

1.1. Permiresimi i metodologjise se 
unifikimit te prodhimit te 
treguesve mbi arsimin.

2012 e ne 
vazhdim DAR.ZA

Pa kosto 
shtese 
buxhetore

Te dhena qe perputhen me te 
gjitha burimet.

2. Permiresimi i 
cilesise se 
procesit 
mesimor
(mesimdhenie 
dhe 
mesimnxenie).

2.1. Trajnim i stafit mësimor në 
nivel shkolle

2012 e ne 
vazhdim

MASh,DAR
Pa kosto 
shtese 
buxhetore

Nr. i trajnimeve të organizuara.
Nr. i pjemarrësve në trajnime.
Cilësia dhe efektiviteti i tyre.
% e buxhetit të shpenzuar çdo vit 
për trajnime.

2.2. Rishikimi dhe rinovimi i 
kurrikulës së trajnimit të 
mësueseve në përgjithësi dhe 
të mësuesve paarsim përkatës

2012 e ne 
vazhdim MASH,DAR

Sipas
buxhetit të
parashikuar,
donatorë

Studime me të dhëna të 
detajuara.

2.3. Ulja e numrit te klasave 
kolektive.

2012 e ne 
vazhdim DAR, NJQV

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr. i fëmijëvë të pëfshirë.
% e fëmijëve përkundrejt totalit.
% e buxhetit të shpenzuar

2.4. Tajnime profesionale për stafin 
e kopshteve dhe të çerdheve.

2012 ne 
vazhdim MASH,DAR

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr. i trajnimeve të organizuara.
Nr. i pjemarrësve në trajnime.
Cilësia dhe efektiviteti i tyre.
% e buxhetit të shpenzuar çdo vit 
për trajnime.

3. Përmirësimii 
politikaveintegr
uese tëgrupeve 
tëmarxhinalizua
ra

3.1. Percaktimi i problematikave 
specifike te femijeve me AK ne 
procesin e shkollimit.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR,
KQ, OJF
të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Listimi I problematikave specifike 
per femijet me AK.

3.2. Hartimi i planit te masave 
perkatese per femijet me AK.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR, 
KQ, OJF
të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr I NJV qe kane hartuar nje plan 
masash per femijet me AK.
Nr I NJV qe kane vene ne zbatim 
masat e planifikuara per 
permiresimin e gjendjes se 
femijeve me AK.



3.3. Identifikim i fëmijëve romë 
dheegiptianë që nuk ndjekin 
shkollën.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR,
drejtoria e
policisë, KQ, 
OJF
të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr I femijeve rome e egjyptian qe 
nuk ndjekin shkoolen

3.4. Identifikim i fëmijëve me aftësi 
të kufizuara që nuk ndjekin 
shkollën.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR, 
KQ, OJF
të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr I femijeve me aftesi te 
kufizuara qe nuk ndjekin shkollen.

3.5. Sigurimi i transportit falas për
fëmijët nga zonat e thella 
malore 
drejt shkollave qendër komune, 
për të mos lënë asnjë fëmijë 
jashtë shkollës

2012 e ne 
vazhdim DAR,NJQV

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Mareveshjet me DAR, NJV per 
sigurimin e transportit falas per 
femijet.

3.6. Rritja e frekuentimit të shkollës, 
po nga këto  shtresa të 
margjinalizuara dhe në nevojë 
për të ulur braktisjenshkollore

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR,
KQ, OJF

të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr I femijeve qketyre shtresave 
qe iu jane kthyer bankave te 
shokolles.

3.7. Rritja e numrit të psikologëve 
dhe e shërbimeve ekstra 
kurrikulare  për fëmijë.

2012 e ne 
vazhdim

MASH, DAR Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Nr I shkollave qe kane psikolog.

3.8. Shpërndarja e librave falas 
përfëmijët në nevojë.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, DAR, 
KQ, OJF
të 
interesuara

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Ulja e nr te femijeve qe nuk kane 
libra.



3.9. Ndergjegjesimi i komunitetit 
per aksesin ne sherbimet ligjore 
falas per femijet dhe grate e 
dhunuara.

2012 e ne 
vazhdim OJF dhe NJDF

Sipas 
buxhetit te 
parashikuar

Takimet me grupet e interest per 
te trajtuar keto tema.

4. Fuqizim 
iveprimtarivejas
htëshkolloredhe 
argëtuesepër 
fëmijë.

4.1. Zhvillim i veprimtarive  
jashtëshkollore mbi të drejtat e 
fëmijëve

2012 e ne 
vazhdim DAR. MASH. 

ZA

Pa kosto 
shtese 
buxhetore

% me e ulet e nxenesve qe 
mesojne ne keto klasa

4.2. Organizimi i shkollave verore, 
kampingjeve për edukimin me 
të drejtat e fëmijëve.

2012 e ne 
vazhdim

DAR. MASH. 
ZA. 
OJF/Partner 
per femijet

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Evidentimi I problematikave dhe 
hartimi I planit te masave.

4.3. Organizimi i kampionateve të 
ndryshme sportive ndërmjet 
shkollave nëntë-vjecare dhe të 
mesme.

2012 e ne 
vazhdim

DAR, OJF, 
KQD

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Rritja e numrit te pjesëmarrjes se 
fëmijëve dhe të rinjve në sportin 
cilësor

4.4. Pasurimi i bibliotekave të 
fëmijëve dhe organizimi i 
panaireve për librin për fëmijë.

2012 e ne 
vazhdim

DAR, OJF, 
KQD

Pa kosto 
shtesë 
buxhetore

Rritja e nr te nxenesve qe lexojne 
libra jashteshkollore

5. Përmirësimin e
Infrastrukturësdhe 
tëshërbimeveshkoll
ore nëpërgjithësi 
dhenë vençanti 
nëzonat rurale

5.1. Studim demografik i gjendjes 
dhe nevojave të shkollave dhe 
të kopshteve në nivel qarku.

2012 e ne 
vazhdim DAR, MASH

Sipas 
buxhetit te 
miratuar

Studime me të dhëna të 
detajuara.

5.2. Shmangia e ndërresave, duke 
zgjeruar hapësirat

2012 e ne 
vazhdim DAR,MASH

Sipas 
buxhetit te 
miratuar

% e buxhetit të shpenzuar për 
përmirësimin e kushteve fizike.



5.3. Rregullimi i sistemit të ngrohjes 
për çdo shkollë

2012 e ne 
vazhdim DAR,MASH

Sipas 
buxhetit te 
miratuar

% e buxhetit të shpenzuar.
Nr. i shkollave me sistem të 
përgjithshëm ngrohjeje.

5.4. Pajisja me kampe sportive dhe 
mjedise të gjelbërta.

2012 e ne 
vazhdim

DAR, MASH, 
NJV

Sipas 
buxhetit te 
miratuar

% e buxhetit të shpenzuar.
Nr. i shkollave me mjedise të 
gjelbërta dhe kampe sportive.



E drejta e mbrojtjes sociale

1. Ngritja e nje 
rrjeti te 
qendrueshem 
te 
sherbimeve 
komunitare 
per femijet

1.1. Ngritja e strehëzave për 
viktimat e dhunës në familje.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, OJF, 
ShSSh,
KQ

Buxheti i
MPÇSShB,
NJQV, 
K.Q.,
OJF

Një strehëz e ngritur në nivel rajoni.
Staf i kualifikuar në trajtimin e 
viktimave të dhunës.
Nr. i fëmijëve që marrin shërbime 
sociale dhe riintegruese.
Standarde të zbatura gjatë procesit.

1.2. Ndërgjegjësim për 
bashkërendimin 
ndërinstitucional rreth ligjit 
kundër dhunës në familje-
bashkërendimi i rasteve.

2012 - 2014

Njësia për
mbrojtjen e
fëmijëve, 
pranë
KQ-së, zyra
kundër 
dhunës në
familje-
bashkia,
komisariati,
njëesitë e
qeverisjes
vendore-KQ,
gjykata, 
shëndeti
publik, OJF të
interesuara.

Buxheti I 
parashikuar

Nr. i fushatave ndëgjegjësuese.
Nr. i trajnimeve përkatëse.
Nr. i rasteve të bashkërenduara.



1.3. Të përcaktohet statusi i 
punonjësitsocial dhe të 
psikologut, të përcaktohet dhe 
të promovohet roli i tyre në 
mbrojtjen e fëmijës nga 
abuzimi, dhuna dhe keqtrajtimi 
brenda strukturave që merren 
me trajtimin e fëmijëve.

2012 e ne 
vazhdim

Zyra kundër
dhunës në
familje, 
bashkia,
komisariati,
njësitë e
qeverisjes
vendore, KQ,
gjykata, 
shëndeti
publik,OJF të
interesuara,
MPÇSShB, 
OJF

Buxheti I 
parashiku
ar

Nr. i fushatave ndëgjegjësuese.
Nr. i trajnimeve përkatëse.
Nr. i rasteve të koordinuara.

1.4. Identifikimi, vlerësimi dhe 
ngritja e shërbimeve të reja 
komunitare ditore në përputhje 
me nevojat e identifikuara nga 
komiteti vlerësues dhe i 
planifikimit komunitar

2012 e ne 
vazhdim KQ, NJV,OJF Buxheti I 

parashiku
ar

Numri i shërbimeve të ngritura. 
Numri ipërfituesve. 
Numri i NJV me sherbime.
Nr. i trajnimeve të organizuara. 
Nr. i njësive dhe i punonjësve që 
kanë marrë pjesë.  
Materialet e pergatitura dhe të 
shpërndara.
Numri i qendrave në varësi të 
pushtetit vendor.
Numri i qendrave të reja të krijuara.
Numri i njësive vendore të përfshira 
në progarmet e kualifikimit. 
Numri i qendrave në të cilat 
zbatohen standardet e miratuara. 
Rritja e nivelit profesional si rezultat 
I trajnimeve të realizuara.



1.5. Hartimi i politikave te ndryshme 
lokale duhet te behet duke 
vleresuar edhe ndikimin qe ato 
duhet te kene tek femijet.

2012 e ne 
vazhdim

KQD, NJV. Pa kosto 
buxhetore

Nr I NJV qe kane hartuar dokumente 
me politika per femijet.
Nr I NJV qe kane bere vleresimin e 
zbatimit te ketyre politikave.

1.6. Nje bashkepunim dhe 
koordinim me i mire mes OJF 
dhe pushtetit lokal ne 
mbeshtetje te femijeve me AK

Cdo vit NJDF,OJF,NJV Pa kosto 
buxhetore Marreveshjet e bera mes tyre.

1.7. Bashkepunimi me prinderit ne 
hartimin e planeve te veprimit.

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
OJF,NJV

Pa kosto 
buxhetore Nr I prinderve te perfshire

2. Mbrojtja e 
femijeve nga 
varferia dhe 
perjashtimi/
mbrojtja 
sociale e 
mbijetesa e 
femijeve.

2.1. Hartimi i planeve konkrete te 
veprimit ne mbeshtetje te 
nevojave te femijeve me AK.

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
OJF,NJV, 
SHSSH

Pa kosto 
buxhetore Nr I NJV qe kane nje plan veprimi.

2.2. Evidentimi i femijeve me AK 
eshte nje domosdoshmeri ne 
qarkun e Dibres

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
OJF,NJV, 
SHSSH

Pa kosto 
buxhetore Informacion mbi kete ceshtje

2.3. Hartimi i politikave te vecanta 
per familjet qe drejtohen nga 
kryefamiljare gra eshte i 
domosdoshem per te krijuar 

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
OJF,NJV, 
SHSSH

Pa kosto 
buxhetore

Nr I NJV qe kane hartuar dokumente 
me politika per femijet.
Nr I NJV qe kane bere vleresimin e 
zbatimit te ketyre politikave.



akses per keta femije per nje 
jetese sa me normale.

2.4. Mbeshtetja e vetpunesimit dhe 
hartimi i politikave sociale per 
zhvillimin ekonomik te zones 
eshte i domosdoshem per 
rritjen e shendetshme dhe 
normale te femijeve.

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
OJF,NJV, 
SHSSH

Pa kosto 
buxhetore

Nr I NJV qe kane hartuar dokumente 
me politika.
Nr I NJV qe kane bere vleresimin e 
zbatimit te ketyre politikave.

2.5. Ngritja e shërbimeve 
tëpërshtashme 
psikosocialerikuperuese për 
fëmijët jetimë,që kanë humbur 
njërin ose të dyprindërit.

2012 e ne 
vazhdim

NjQV, KQ, OJF 
dhe
donatorë

Buxheti i
MPÇSShB,
NjQV, KQ, 
OJF

Nr. i përfituesve.
Llojet e shërbimeve të ofruara.
Cilësia e shërbimeve.
Nr. i kualifikimeve.
Punësimi i stafit.
% e buxhetit të ofruar nga fonde 
publike dhe jopublike.

2.6. Ngritja e programeve të 
trajtimittë jetimëve dhe të 
ndjekjessë tyre në jeten sociale 
dhe akademike, kryesisht pas 
moshës së adoleshëncës dhe 
pas daljes ngainstitucioni.

2012 e ne
vazhdim

ShSSHh NjQV, 
KQ,
Universiteti, 
OJF

Pa kosto 
buxhetore

Nr. i programeve specifike që 
ndërtohen në rang qarku për të 
përmirësuar situatën e
tyre.
% e buxhetit të shpenzuar për të 
siguruar standardet e një integrimi 
të mirë në jetën e qytetit pas daljes 
nga institucioni.

E drejta e zhvillimit/pjesëmarrjes

1. Rritja e 
pjesemarrjes 
aktive te 
femijeve ne 
procesin e 
vendimarrjes

1.1. Perfshirja e ceshtjeve te femijeve 
ne planet strategjike te NJV.

2012 e ne 
vazhdim

NJDF, 
NJMF,NJV

Pa kosto 
buxhetore

NR I NJV qe I kane perfshire keto 
ceshtje ne PS.

1.2. Organizimi i fushatave 
tëndërgjegjësimit të prindërve për 
tëdrejtat e fëmijëve në familje.

2012 e ne 
vazhdim

KSHF, UNICEF, 
OJF

Sipas 
buxhetit 
te caktuar 
nga 
donatoret

Nr. i fushatave ndërgjegjësuese të
organizuara në lidhje me të drejtat 
e
fëmijëve në familje, në shkollë, në 
komunitet
dhe në sektorët publikë.



Nr. i broshurave dhe i 
fletëpalosjeve të
shpërndara

1.3. Fëmijët e të rinjtë njihen si pjesëe 
monitorimit të zbatimit 
tëstrategjive dhe të politikave 
rinorenë nivel vendor.

2012 e ne 
vazhdim

KShF,DAR,UNIC
EF,
OJF, media

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. i të rinjve pjesëmarrës në 
procesin e
monitorimit të zbatimit të 
strategjive dhe të
politikave rinore në nivel vendor

1.4. Përfshirja e të rinjve në procesete 
hartimit të politikave lokaletë 
mjedisit (krijimi I 
qyteteve“miqësore” për fëmijë )

2012 e ne 
vazhdim

KShF,DAR,UNIC
EF,
OJF, media

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. i të rinjve pjesëmarrës në 
proceset
e hartimit të politikave lokale të 
mjedisit
(krijimi I qyteteve “miqësore” për 
fëmijë).
Foto, video.

1.5. Përfshirja e nxënësve në 
bordedrejtuese, këshilla, 
komisione nëshkolla të mesme; 
universitete;bashki; qark me një 
kuotë jomë pak se 20%, duke 
siguruarpjesëmarrjen në të gjitha 
procesetvendimmarrëse

2012 e ne 
vazhdim

KShF,DAR,UNIC
EF,
OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. apo % e nxënësve të përfshirë 
në borde
drejtuese, në komisione, në 
shkollat e
mesme, në bashki, në komunë apo 
në qark

1.6. Trainim me mësuesit, punonjësit 
eadministratës vendore, 
punonjësite rendit, për njohjen e 
të drejtavetë fëmijës, me fokus të 
veçantëfëmijët nën moshën 10 
vjeç.

2012 e ne 
vazhdim

KShF,DAR,UNIC
EF,
OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. i trajnimeve të realizuara.
Nr. i mësuesve, punonjësve të 
administratës, të rendit etj., të 
trajnuar për çështje të të drejtave 
të fëmijëve
Nr. i broshurave dhe i  
fletëpalosjeve të shpërndara.

1.7. Lehtësimi I krijimit te grupeve të 
edukimit dhe të këshillimit me 
bashkëmoshatarë (grupe të 
edukatorëve me fëmijë 
bashkëmoshatarë), në shkollë apo 

2012 e ne
vazhdim

KShF, DAR,
UNICEF, OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. i grupeve të edukatorëve me
bashkëmoshatarë në shkolla apo 
komunitet.
Nr. i trajnimeve të realizuara.
Nr. i nisiativave/projekteve të 



komunitet. ndermarra, të
shkruara apo të implementuara 
nga grupe të
edukatorëve me fëmijë bashkë 
moshatarë

1.8. Ndergjegjesimi ne familje dhe 
komunitet lidhur rritjen e shkalles 
se pjesemarrjes se femijeve.

2012 e ne 
vazhdim

KShF,DAR,
UNICEF, OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr I familjeve te njohura me rolin e 
pjesemarrjen e femijeve.

1.9. Permiresim I kuadrit ligjor lidhur 
me ngritjen dhe funksionimin e 
Qeverive te nxenesve

2012 e ne 
vazhdim

MASH,DAR,NJV Pa kosto
shtesë
buxhetore

Ndergjegjesimi iinstitucioneve
Rritja e nr te qeverive te nxenesve 
ne shkalle qarku.

1.10. Ndergjegjesimi i Qeverive te 
nxenesve per te luajtur rolin e tyre 
ne shkolle dhe jashte saj.

2012 e ne 
vazhdim

KSHF, DAR,
UNICEF, OJF

Pa kosto
shtesë
buxhetore

Nr. i qeverive të nxënësve të 
fuqizuara mbi të drejtat që i 
atribuohen bazuar sipas 
dispozitave normative.
Nr. i shkollave ku këto strruktura 
janë fuqizuar.
Nr. i trajnimeve të realizuara.
Nr. i broshurave dhe fletëpalosjeve 
të shpërndara.


