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Strategjia per te drejtat e femijeve, qarku Diber

I - PERMBLEDHJA EKZEKUTIVE
Konteksti politik në të cilin përgatitet plani rajonal i veprimit (SKZHI, SAP, MDG, Strategjia Kombëtare për 
Fëmijë dhe PKV)
Konteksti institucional (decentralizimi)
Konventa mbi të drejtat e fëmijëve 
Përmbajtja në përgjithësi e dokumentit dhe e kapitujve të veçantë 
Strategjia e Zhvillimit Rajonal 

II – HYRJE 

- Popullsia, vendndodhja gjeografike
Qarku i Dibres eshte njeri nder 12 qarqet e vendit. Ai ndodhet ne pjesen veri-lindore te vendit. Ka nje 
siperfaqe totale prej 2 586 km². Perfshin 3 rrethe, rrethin e Bulqizes, Dibres dhe Matit.

Qarku i Dibres kufizohet ne lindje me 
Maqedonine, ne veri me Kukesin, ne perendim 
me qarkun e Tiranes dhe Durresit, ne veri-
perendim me qarkun e Lezhes dhe ne jug me 
qarkun e Elbasanit.

Gjithsej ushtrojne aktivitetin e tyre 35 njesi 
administrative nga te cilat 4 jane bashki (Bulqize, 
Burrel, Klos dhe Peshkopi) dhe 31 komuna 
perkatesisht rrethi Bulqize 7 komuna, rrethi Diber 
14 komuna dhe rrethi Mat 10 komuna.
Qendra administrative e qarkut eshte Dibra, qyteti i 
Peshkopise Harta e qarkut Diber, pergatitur nga Observatori 

Diber
Qarku i Dibres shtrihet ne nje terren kodrinor-malor. Malet zene nje siperfaqe prej rreth 32 %, terreni 
kodrinor rreth 45 % dhe pjesa fushore rreth 25 %. Lartesia minimale mbi nivelin e detit eshte 88 m (Shkopeti), 
ndersa lartesia maksimale eshte 2751 m (lartesi e malit te Korabit).
Per shkak te pozicionit gjeografik dhe relievit, qarku karakterizohet nga nje klime shume te ndryshueshme. 
Vera eshte e thate dhe e nxehte ndersa dimri i ftohte dhe i gjate. Pjesa e territorit qe i takon rrethit te Matit 
ka klime te me bute se rrethet Bulqize dhe Diber.
Terreni i veshtire dhe i thyer si dhe klima e ashper ne dimer dhe e thate ne vere kane nje ndikim te madh ne 
zhvillimin e zones dhe ne jetesen e banoreve te saj.

Si rrjedhoje e pozicionit gjeografik dhe specifikave te rajonit, qarku Diber ka popullsi autoktone. Gjate viteve 
’90 pati nje levizje te madhe te banoreve drejt zonave urbane. Levizja behej per shkak te jeteses se veshtire 
dhe mundesive jo te mjaftueshme qe rajoni mund te ofronte per banoret e tij. Familjet qe levizen jane 
vendosur kryesisht ne rrethinat e Tiranes dhe Durresit dhe me pak ne zonat e tjera te vendit. Vitet e fundit ka 
njefare stabiliteti ne reduktimin e levizjes demografike. Ne jo pak raste familjet jane rikthyer ne vendorigjinen 
e tyre. Gjithashtu vitet e fundit verehet kthimi i emigranteve dhe investimi i tyre per te patur banese ne 
Diber, duke e menduar kthimin e perhershem si vendimin e tyre final.
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Rrethi Popullsia
2008 2009 2010

Bulqize 43435 42467 42725
Diber 83630 80864 81384
Mat 65084 64109 64960
Qarku 192149 187440 189069

Tabele 1.  Popullsia e qarkut Diber 2008 - 2010

Grafik 1.  Tendenca e levizjes se popullsise ne 
qarkun e Dibres ne vitet 2008 - 2010

Nga Tabela 1 vihet re qe gjate vitit 2010 ka nje rritje te popullsise krahasuar me vitin 2009 me 0,9 %. Ne vitin 
2009 popullsia e qarkut eshte ne masen 97,5 % te popullsise se vitit 2008, ndersa ne vitin 2010 numri i 
banoreve krahasuar po me vitin 2008 shkon ne masen 98,4 %. 
E shprehur ne menyre grafike levizja e popullsise paraqitet ne Grafik 1. Praktikisht kjo tendence verehet edhe 
ne shtimin e ndertimeve te reja sidomos ne zonat urbane te qarkut.
Rritja e numrit te banoreve gjate vitit te fundit eshte nje tregues pozitiv i cili padyshim duhet marre ne 
considerate gjate hartimit te politikave locale dhe rajonale.

Ne te shkuaren qarku Diber kishte nje familje te madhe me nje numer anetaresh qe shkonte edhe mbi 10 
persona. Numri i femijeve per familje ishte 4-10 e ndonjehere edhe me shume. Vitet e fundit vihet re nje 
reduktim i numrit mesatar te anetareve /familje. Te dhenat mbi numrin e familjeve ne rrethet e qarkut gjate 
3 viteve te fundit dhe numri mesatar i anetareve te famijes  eshte si me posht:

Vitet Popullsia
Numri i 
familjeve

Banore/
familje

2008 192149 47349 4.1
2009 187440 46807 4.0
2010 189069 47622 4.0

Tabele 2.  Numri i familjeve dhe numri mesatar i 
banoreve/familje ne qarkun e Dibres 2008 - 2010

Ndikim ne reduktimin e numrit mesatar te anetareve 
te familjes kane nga njera ane levizjet e popullsise dhe 
marrja e modeleve te familjes ne vendet e tjera dhe 
nga ana tjeter puna e bere nga strukturat 
shendetesore dhe OJF e ndryshme qe kane punuar per
permiresimin e shendetit te nenes dhe femijes dhe qe 
kane promovuar metodat e planifikimit familjar.

Duhet permendur qe nuk ka te dhena te unifikuara persa i perket popullsise, numrit te familjeve apo te 
dhenave te tjera. Kjo e ben disi te veshtire vleresimin e situates dhe problematikave specifike qe lidhen me 
femijet, por jo vetem me to.

- Historia dhe zhvillimi kulturor
Aty nga shekulli i XI-te eres se re hasim per here te pare emrin Diber ne trajtat: Debor-os dhe Diboros, te cilin 
gjeografi aleksandrian Klud Ptolemeu e vendos ne koordinatat gjeografike 46º40‘gjatesi dhe 40º45‘gjeresi.

Sipas ketyre koordinatave Dibra ndodhej ne verilindje te Skampinit (Elbasanit) dhe ne veriperendim te 
Lyhnidit (Oherit). Thukididi kryeqendren e quan Dobiros, Straboni i vendos ne rrjedhen e siperme te lumit 
Struma. Shkrimtari romak Plini Sekundi i vendos doberet se bashku me disa fise te tjere pajaone rreze maleve 
te Rodonit, Skopit dhe Orbelit. Ne shkrimet bizantine u shnderrua nga trajta Diboros ne Debri. Njekohesisht 
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me penestet kohevendes qene dhe Doberet, por meqe te paret qene me te fuqishem, emri i tyre i njohur 
harroi doberet qe me vone do te shtriheshin ne gjithe Penestine duke i dhene treves emrin e tyre.
Dibra etnike shtrihet nga bjeshket e Nalta te Sharrit, prej ku fillon te buroje Vardari, 40 km pertej Korabit dhe 
pastaj ulet drejt jugut paralel me Drinin e zi e Jabllanices, duke bere nje ngjitje drejt veriut. Dibra nga ana 
topografike mbyllet nga pese qafa ose porta duke i dhene kesaj treve trajtat e nje kalaje natyrale: Qafe-Buell, 
Qafe Murre, Guri i Kuq ne Lure, Portat e Korabit, ne Duf te Rekes, ne Bizhure te Manastirit dhe mbyllet ne 
Qafe Studen.
Administrativisht Dibra ndahej ne dy pjese Topallti dhe Malesi.
Ne te paren benin pjese fshatrat qe kishin njohur dhe pranuar sundimin turk dhe paguanin ne te rralle taksa e 
xhelep, por asnjehere nuk kishin dhene ushtare. Ketu hynin fshatrat qe shtriheshin poshte rruges 
automobilistike Qafe- Studen Sllove. Ne Malesi hynin fshatrat qe sundoheshin mbi rregullat e kanunit te 
maleve, me bajraktar e pleq, qe kurre nuk i ishin nenshtruar sundimit turk, d.m.th nuk jepnin taksa e xhelep 
dhe as ushtare. 
Malesia e Dibres ndryshe quhej dhe Nente Malet e Dibres e njohur me kete emer qe me shpalljen e.Hatt-I 
Sherifin. (Manifestin Perandorak) me 1839, ose sic u quajt ky rregull, reformat e Tanzimatit.
Ne kuptimin e mirefillte Nente Malet  e Dibres qene nje organizim ushtarak i ndertuar mbi bazen e tradites, si 
domosdoshmeri mbrojtje kunder vershimeve osmane , qe nxirrnin nje sasi te caktuar ushtaresh .
Nente Malet e Dibres ishin: Reci, Dardha, Cidhna, Muhurri, Luznia ne Diber te Poshtme; Gryka e Vogel, Gryka 
e Madhe, Bulqiza dhe Selishta ne Diber te Eperme.
Karakteristike e vecante e kuvendit te Maleve ka qene: lenia e hasmerive, falja e gjaqeve dhe lidhja e beses 

per ti bere balle agresionit kur Dibra sulmohej.  Dibranet kane perballuar luftra te shumta kunder turqve 
osman, serbeve e deri kunder nazifashizmit.
Nga 24 beteja qe zhvilloi Skenderbeu gjithesej, 19 te tilla numerohen ne Diber,Fushat e Pollogut, te Ohrit, te 
Domosdoves, grykat e luginat te Drinit, Matit, Shkumbinit qe nga viti 1444-1448,1450-56; 1462-65 fushat e 
Ujit te Bardhe(1457), te livdhit prane Ohrit, te Vajkalit(1465)etj u bene
sheshi i disfatave te ushtrive osmane..¹ Nente vjet luftuan kunder serbeve(1912-1921).
Dibranet dhane kontribut ne disa kuvende locale e kombetare si ne Lidhjen 1878, Kuvendin e Ornanices, 
1879, Kuvendin e Dibres 1899, Kongresin e Dibres 1909, Vlores 1912 e tj.
Origjinën e fjalës Mat (Matja, Emathia) e kanë studiuar shumë studiues e shkencëtarë, por ende mbetet e 
papërcaktuar qartë prejardhja e saj. Disa besojnë se ky emër ka prejardhje biblike, kurse albanologu i njohur 
N. Jokli shpjegon se emri i krahinës vjen nga gjuha shqipe e ka lidhje me fjalën mat`anë (mat`anë lumit, 
mat`anë bregut). Në një dokument të vitit 1304, në një listë anzhuine me emrat e 13 fiseve, përmendet edhe 
ai i Matit në formën e Matesos.
Duke u nisur nga pozita e mbyllur gjeografike, e fortifikuar me male te larta ne te gjitha anet, persa i perket 
krahines se Matit, dijetari gjerman George Shtatmyler ka arritur ne keteperfundim:îKrahina e Matit, kjo 
krahine malesore, e cila asht e rrethueme prej malesh te nalta, mund te kudrohet si nje vend i shkeputun, pse
i ka te gjitha kushtet natyrore per te ngele me nje ane. Dhe me tedrejte kjo ka qene qysh ne kohet e vjetra e 
deri sot qendra popullore e vertete e Shqipnise, qe i ka kundershtumun ndikimit 
hapsina jetsore shqiptare e hershme ka qene krahina e Matit.
Historikisht rrethi i Bulqizës përbëhet nga një popullsi autoktone e vendosur në gjashtë krahina: 
Bulqiza,Gryka e Madhe, Gryka e Vogël, Okshtuni, Martaneshi dhe Golloborda. Ky popull e ka patur në gjak 
ndjenjën e lirisë dhe të pavarësisë.Megjithë reprezaljet e panumërta të pushtuesve, populli i krahinave të 
këtij rrethi, nuk e pushoi kurrë luftën për mbrojtjen e trojeve të veta. Është e njohur qëndresa në betejat e 
Fushës Vajkalit (Prill 1465),e Gjoricës (1844),e Xixullës (1860), e Zallit të Mures (1921) etj.

- Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror
Qarku i Dibrës është disi i vecuar nga pjesa tjetër e vendit, referuar pozicionit gjeografik. Mentaliteti ka një 
ndikim të dukshëm në mjaft çeshtje sociale si të drejtat e grave dhe fëmijëve, etj. Megjithatë popullsia 
shquhet për mikpritje dhe tolerance. Gjakmarrja nuk ndeshet në këtë qark dhe fëmijët nuk vuajnë për shkak 
të kësaj plage sociale.
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Për shkak të mentalitetit, historikut të familjes dhe problemeve të mbijetesës, të drejtat e fëmijëve nuk janë 
në qendër të vëmendjes në familje dhe komunitet. Të gjitha njësitë vendore kanë strategji të zhvillimit local, 
por në asnjërën prej tyre nuk trajtohen çeshtje të fëmijëve.
Qarku i Dibres eshte nder qarqet me zhvillim te paket ekonomik. Pjesa e tij qe kufizohet me kukesit eshte 
nder zonat me te varfra te vendit. Nje percaktim i tille eshte bere nga UNDP ne 2003 dhe eshte rikonfirmuar 
nga INSTAT ne 2009. 
Zhvillimi i paket ekonomik dhe aneksimi nga zonat urbane kane bere qe pavaresisht permiresimeve, 
problemet sociale te mbeten evidente.Gjithsesi levizjet demografike dhe emigracioni jane dy faktoret 
kryesore qe kane ndikuar ne permiresimet ne aspektin shoqeror sidomos ato qe lidhen me marrdheniet 
brenda familjes.
Pavaresisht sa u tha me siper, Qarku i Dibres ka mjaft resurse te cilat jane padyshim te rendesishme ne 
zhvillimin strategjik te qarkut.

- Bujqesia dhe blegtoria
Bujqesia dhe blegtoria jane deget base te zhvillimit te qarkut. Kultivohen kryesisht dritherat, foragjeret, 
patatet, perimet, rrushi, etj. Dibra permendet per zhvillimin e pemetarise sidomos ne te shkuaren. Rajoni ka 
nje tradite mjaft te pasur ne kete drejtim. Pavaresisht demtimeve ne periudhat e para pas viteve ’90, tani kjo 
dege e zhvillimit te rajonit ka marre nje vemendje mjaft te madhe.
Vend kryesor ze molla dhe me pas qershia, kumburra, dardha, pjeshka, etj. Vreshtaria eshte gjithashtu e 
perhapur. Jane te degjuara disa zona te Matit per kultivimin e vreshtave.
Bazuar ne traditen ekzistuese dhe ne transmetimin nder breza, verehet nje ndjeshmeri dhe interés i madh ne 
qark lidhur me punimin e tokes dhe shtimin e prodhimeve prej saj.
Si rezultat i prodhimit te madh dhe kerkesave ne rritje per prodhime nga rajonet e qarkut, vihet re tendenca e 
krijimit te tregjeve te reja ne rajone te tjera te vendit per produktet e trevave te tij.
Edhe blegtoria eshte e zhvilluar. Per shka te kushteve klimatike prodhimet blegtorale jane te nje cilesie mjaft 
te larte. Mishi dhe djathi jane shume te kerkuara ne tregun kombetar.

- Tregëtia
Nuk ze akoma nje peshe te konsiderueshme ne zhvillimin ekonomik te zones. Gjithsesi kjo dege e ekonomise 
do marre prioritet ne vitet ne vazhdim. Rregullimi i rruges qe lidh Dibren me Kukesin si dhe ndertimi i rruges 
se Arbrit do i japin nje zhvillim te ri tregetise dhe nivelit ekonomik te rajonit.

- Ndertimi dhe prodhimi i materialeve te ndertimit
Per shkak te reduktimit te numrit te banoreve ne vitet e shkuara, ndertimet e reja neper qytete kane qene te 
kufizuara, ndersa ne zonat rurale ritmi i ndetimeve te reja ka vijuara disi konstant. Me ndertimin e rrugeve 
dhe rritjen e aksesit te banoreve ndaj zonave urbane te vendit, vihet re shtim i ndertimeve te reja neper 
qytete. Keto ndertime jane tregues i qarte i rritjes se popullsise dhe interesit te banoreve per te jetuar ne 
vendbanimet e tyre aktuale. Krahas ndertimeve te reja, eshte zhvilluar keshtu edhe prodhimi i materialeve te 
ndertimit, kryesisht inetreve.

- Transporti
Transporti eshte nder sherbimet aktive ne qark. Per shkak te pozicionit te rajonit, transporti i brendshem (me 
zonat tjera te vendit) eshte nder aktivitetet base. 
Me ndertimin e rruges se Arbrit transporti do marre padyshim nje zhvillim te shpejte. Ky segment rrugor do 
lidhe ne nje distance mjaft te shkurter Tiranen me Bulqizen e Dibren, si dhe do orjentoje transportin nga 
zonat qendrore te vendit drejt Maqedonise.

- Industria 
Rajoni i Dibres eshte i njohur per pasirite e tij minerare.Miniera e kromit ne Bulqize dhe ajo e ferrokromit ne 
Burrel jane burime te rendesishme te ardhurash per banoret e zonave perkatese. Pavaresisht problemeve, 



5

miniera e Bulqizes vazhdon te jete aktive dhe te kete nje ndikim pozitiv ne punesimin e banoreve te ketij 
rrethi. E njejta gje mund te thuhet edhe per ate te ferrokromit.
Dibra eshte e pasur edhe me masive gipsi te cilat gipsi ti cilat shtrihen ne vargmalin siper komunes Kastriot ne 
kufi me Maqedonine. Mermeri gjithashtu gjendet ne Diber ne pjesen Muhurr-Selishte. 
Per vete natyren e rajonit, qarku Diber eshte i pasar me burime hidrike.Ne territotin e tij gjenden 2 HEC-e 
perkatesisht ne Ulez dhe Shkopet si dhe disa te vegjel ne Diber e Bulqize. Gjithashtu ka disa studime dhe 
iniciativa qe synojne perdorimin e burimeve hidrike ne drejtim te prodhimit te energjise elektrike.
Lidhur me industrine ushqimore, ajo eshte pak e zhvilluar. Me shpesh hasim njesi te prodhimit te bukes, pije
alkoolike si dhe fillesa te prodhimit te nenprodukteve te qumeshtit e perpunimit te frutave.

- Turizmi
Turizmi eshte nder drejtimet e reja qe po kontribon ne zhvillimin e rajonit. Si rezultat i natyres se larmishme 
dhe te virgjer, rajoni eshte terheqes sidomon per turizmin malor, ate familjar dhe agroturizmin. Megjithese 
pak i zhvilluar, turizmi shihet si nje potencial i rendesishem per zhvillimin rajonal. Per rrjedhoje ka nje 
vemendje te shtuar te aktoreve ne qark per ti future burimet turistike ne perdorim eficent.
Lumenjet Drini i Zi e Mat jane tashme zona qe frekuentohen nga banoret e rretheve Diber e Mat gjate 
periudhes se veres. 
Peisazhi eshte treguar mjaft bujar me qarkun. Ketu gjendet mali me i larte i vendit, Korabi, lumi me i gjate i 
vendit Drini i Zi si dhe kanionet e lugines se Matit, nder me te bukurat ne vend, qe jane pelqyer shume nga 
vizitoret vendas dhe te huaj.
Vlere e shtuar e potencialeve turistike jane gjithashtu mjaft monumente historike dhe te kultit. Keshtu ne 
secilin rreth gjenden muzete histrike, gjithashtu ne Sine te Dibres ndodhet muzeu i Skenderbeut, nje muze 
unik ne llojin e tij ne Shqiperi. 
Ne trevat e qarkut gjenden nje sere monumentesh të hershme si xhami, teqe e kisha, kulla e kala, te cilat 
deshmojne historine e lashte te rajonit dhe qe padyshim janë ne interesin e turisteve vendas dhe te huaj.
Rrethi ka një trashëgimi të pasur gojore e transmetuar brez pas brezi në këngë, valle,rite e lojra te cilat janë 
shumë interesante për t’u dëgjuar e për t’u parë. 
Zhvillimi i turizmit si nje burim per zhvillimin ekonoik te zones duhet te mbeshtetet nga politika dhe plane te 
qarta veprimi nga njesite e qeverisjes vendore ne qarkun e Dibres.

- Kultura
Megjithese nder rajonet me te varfra te vendit, Dibra shquhet per kulturen e saj te trasheguar nder breza dhe 
te zhvilluar mire edhe ne ditet e sotme. Per shkak te komunikimeve dhe marrdhenieve tregetare me Shehrin, 
Tetoven dhe Manastirin (rajonet te sotme te Maqedonise) si dhe lidhjeve te ngushta me Turqine, Dibra 
trashegon nje kulture te ngjashme me keto rajone. Kan je popull te qete, njerez miqesor dhe bashkepunues. 
Ne zonat e qarkut gjakmarrja nuk haset si nje institución i mbartur fort deri ne ditet e sotme dhe qe eshte 
poa q funksional si me pare.
Njerezit mundohen ta pasurojne jeten e tyre me festa dhe aktivitete te ndryshme.

 Oda Dibrane ne gjuhen popullore simbolizon dhomen e pritjes se mikut. Ajo eshte symbol i vatres 
dhe bujarise, qendreses dhe trimerise shqiptare, ku beheshin kuvende, ceremoni ne raste gezimesh e 
fatkeqesish, ku shpalosej mencuria dhe urtesia e ketij populli. Oda ka sherbyer nderkohe edhe si vendi ku 
thurreshin e merrnin udhe kenget e bukura epike e lirike, ku festohej e gezohej.Festivali “Oda Dibrane” ka 
nisur aktivitetin e tij ne vitin 1994, i konceptuar ne fillim si takim i rapsodeve popullore. Ne te marrin pjese 
kryesisht grupe dhe shoqata kulturore nga Shqiperia dhe Maqedonia si dhe artiste qe bejne jete te pavarur 
artistike. Ne vitin 1995 ky festival pati te njejten fizionomi, u konceptua si takim i rapsodeve popullore por 
duke futur ne te elemente te tjere si valle  rite te ndryshme kenge  etj
Dhe qe nga viti 1997 ky festival eshte zhvilluar pa nderprerje, gje e cila tregon qendrueshmerine e tij, dhe per 
vlerat qe sjell, tregon domosdoshmerine e zhvillimit te nje festivali te tille. Kete e argumenton edhe kerkesa 
ne rritje e grupeve te ndryshme jo vetem nga te gjitha trevat shqipetare brenda dhe jashte vendit por edhe 
me kerkesen e shume studiuesve dhe specialisteve te folklorit nga Shqiperia, Kosova, Maqedonia dhe nga 
vise te tjera Ballkanike. Festivali zgjat tri nete duke i dhene Peshkopise mjaft ngjyra gazmore dhe gjalleri.
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 Shoqata e Gjuetarëve në rrethin e Matit zhvillon prej vitesh kampionatin e gjuetarit më të mirë në 
pjatel. Ky aktivitet sportive ndoiqet me interes edhe nga mjaft qytetarë të apsionuar pas këtij profesioni mjaft 
tërheqës.

 Festa e Drinit
Nje tjeter aktivitet qe synohet te kthehet ne tradite dhe te behet pjese e cultures ne rajon eshte dhe Festa e 
Drinit. Ajo zhvillohet cdo vit ne prag te celjes se sezonit turistik pergjate lumit Drin. Aktiviteti eshte zhvilluar 
ne komunen Muhurr, por ka nje pjesemarrje te madhe nga banoret e komunave perreth dhe qytetit te 
Peshkopise. Festa e Drinit eshte tashme nje aktivitet kulturor argetues mjaft terheqes per banoret e Dibres.

 Festa e te Vjelave
Pavaresisht shkalles se zhvillimit, qarku eshte nje rajon i begate, me mjaft prodhime tipike tradicionale 
bujqesore dhe blegtorale.
Duke qene se fermeret shpenzojne shume kohe dhe energji per prodhimin e ketyre prodhimeve, prej vitesh 

ka filluar organizimi i “Festes se te vjelave”, nje panair i konceptuar si nje feste rajonale per fermeret dhe 
konsumatoret nga te tre rrethet e qarkut Diber. Aktiviteti zhvillohet ne Peshkopi me nje pjesemarrje te gjere.
i shoqeruar me muzike, ky aktivitet eshte tamam festa e te vjelave dhe gezimi i banoreve per prodhimet e 
tyre bulqesore dhe blegtorale.
Nje vend te rendesishem ne kete aktivitet zene produktet tipike tradicionale te prodhuara nga grate dhe 
vajzat dibrane, te cilat sjellin traditen te ruajtur ne menyre mjaft positive deri ne ditet e sotme.

- Universiteti
Ne qarkun e Dibres prej disa vitesh ushtrojne veprimtarine e tyre disa dege te universiteteve te ndryshme te 
vendit. Ne Peshkopi qe nga viti shkollor 2009-2010 zhvillon veprimtarine e saj nje dege e Universitetit te 
Durresit me 14 programe studimi. Nga viti arsimor 2011-2012 e ne vazhdim kjo dege do marre statusin e 
Fakultetit.
Gjithashtu ne rrethet Mat dhe Bulqize ofron mundesi per studime universitare Universiteti “ Nena 
Mbretereshe”.

Megjithese kjo eshte nje strategji e fokusuar ne te drejtat e femijeve, shkallen e respektimit te tyre dhe 
planifikimet per permiresime ne te ardhmen, ajo nuk mund te realizoje qellimin e saj nese femijet merren te 
shkepunut nga konteksti ekonomik dhe social i rajonit. Kjo sepse ndikimi i tyre nga ky kontekst eshte me i 
madh se grupet e tjera brenda komunitetit ku ato jetojne.
Kjo strategji do synoje krijimin e nje base te rendesishme ne nivel rajonal ne drejtim te nje analise sektoriale 
dhe te integruar te ceshtjeve qe lidhen me te drejtave e femijeve, e perkthyer dhe ne bexhetet perkatese, nje 
proces tashme ne vijimesi ne nivel kombetar, ne perputhje me Strategjine Kombetare per Zhvillim dhe 
Integrim 2007-2011.
Nga ana tjeter Shqiperia po ben perpjekje dhe po monitorohet ne kuader te realizimit te Objektivave te 
Mijevjecarti. Pare ne kete drejtim, hartimi i strategjive dhe planeve te monitorimit e veprimit si dhe ngritja e 
strukturave perkatese eshte nje detyrim ne kuader te zhvillimit rajonal e kombetar.
Keto kerkesa behen me emergjente ne fazen ne te cilen ndodhet vendi yne, ne procesin e perpjekjeve te 
vazhdueshme per integrimin ne BE.

Per sa u tha me siper kjo strategji do jape nje kontribut te rendesishem ne monitorimin e respektimit te te 
drejtave te femijeve ne qarkun e Dibres per periudhen ne vazhdim.



7

III – METODOLOGJIA DHE PROCESI 

Qarku i Dibres ka hartuar Strategjine e zhvillimit rajonal e konceptuar si Nxitja e zhvillimit local nepermjet 
OZHM, me mbeshtetjen e UNDP ne vitin 2003-2004.
Pjese e kesaj strategjie kane qene edhe tregues qe lidhen me femijet sic jane arsimi dhe shendetesia. Por 
duke qene e fokusuar ne planifikimin e zhvillimit local, analiza lidhur me femijet ka zene nje pjese te vogel ne 
kete strategji.
Nga ana tjeter te gjitha bashkite dhe komunat ne qarkun tone, kryesisht me mbeshtetjen e SNV kane planet e 
tyre strategjike per zhvillimin e njesive vendore perkatese. Por ne keto plane mungojne analizat e fokusuar ne 
ceshtje qe lidhen me te drejtat e femijeve, per rrjedhoje mungojne edhe planet e veprimit ne kete aspect.
Por kjo nuk do te thote qe ceshtjet e femijeve nuk jane pjese e punes se njesive vendore.
Bazuar ne situaten e mesiperme, qellimi i hartimit te strategjise rajonale per te Drejtat e femijeve ne Diber 
eshte hartimi i politikave rajonale per realizimin e te drejtave te femijeve ne qark, bazuar ne vleresimin 
analitik te situates. Nga ana tjeter bazuar ne keto politika, strategjia synon hartimin e planeve te veprimit 
rajonal ne mbeshtetje te realizimit te politikave te hartuara.
Ky document eshte i pari ne kete fushe i hartuar ne qarkun e Dibres, megjithate ai nuk vjen rastesisht. Ishte 
interesi i keshillit te qarkut Diber dhe iniciativa e perbashket e ketij institucioni dhe UNICEF qe bene te 
mundur ndermarrjen e hapave konkrete per realizimin e strategjise. Strategjia realizohet fale bashkepunimit 
dhe punes se kapaciteteve locale dhe ne saje te mbeshtetjes financiare dhe ne kapacitete te UNICEF.

Pra strategjia do jete ne fund te fundit nje plan konkret veprimi ne nivel rajonal dhe sipas rretheve ne qark. 
Per rrjedhoje nepermjet strategjise synohet te arrihen keto objektiva:

1- Analiza pershkruese e situatës ekonomike dhe shoqerore me focus femijet ne qarkun e Dibres.
Sic u permend edhe me siper ky document eshte i pari i fokusuar ne realizimine te drejtave te femijeve ne 
qark. Deri tani, pavaresisht perpjekjeve dhe nderhyrjeve nga aktore dhe struktura locale e kombetare, nuk ka 
patur nje vleresim te situates lidhur me te drejtat e femijeve. Te gjitha strukturat shteterore ne te tria rrethet, 
ne qark dhe perfektura kane ne fokusin e punes se tyre ofrimin e mbeshtetjes per femije, por nuk vihet re 
bashkepunim dhe koordinim mes tyre per ti ndare problematikat e kesaj grupmoshe nga ceshtjes e populates 
ne pergjithesi.
Nga ana tjeter nuk ka sisteme monitorimi qe masin progresin e nderhyrjeve qe adresojne problematika qe 
lidhen me femijet. Mungesa e sistemeve te monitorimit ka bere qe te mungojne te dhena statistikore te 
koordinuara dhe integruara, te cilat te mund te sherbejne si baze krahasimi dhe si tregues progresi.
Per shkak te situates dhe problemeve me te cilat perballet qarku (problem qe lidhen kryesisht me aspektin 
ekonomik, infrastrukturen, etj) si dhe te mungeses se kapaciteteve, ngritja e strukturave dhe mekanizmave 
qe monitorojne shkallen e respektimit te te drejtave te femijeve ne qarkun e Dibres eshte pare si nje problem
i dores se dyte.
Strategjia ne fjale do jape nje tablo te qarte te situates lidhur me te drejtat e femijeve ne qark, por 
njekohesisht do prezantoje edhe tregues statistikore te marre nga strukturat rajonale. Pra situate do 
pershkruhet edhe nepermjet treguesve dhe nderkohe treguesit e prezantuar do sherbejne si baze krahasimi 
dhe vleresimin gjate zbatimit te strategjise dhe ne procesin e monitorimit dhe vleresimit te saj ne procesin e 
rishikimit pas disa vitesh.

2- Vleresimi analitik i situates, identifikimi i problematikave dhe faktoreve perkates
Padyshim kjo strategji nuk do mbetet ne nivelin pershkrues, por do finalizohet me rekomandime per hatrimin 
e politikave dhe planeve rajonale e lokale te veprimit. Bazuar ne kete synim, vleresimi i situates do behet ne 
aspektin analitik, duke “perkthyer” treguesit ne problematika dhe duke i vleresuar ato ne kontekstin rajonal. 
Gjate vleresimit analiza e problematikave do behet si ne sensin horizontal ( duke vleresuar rrethanat dhe 
faktoret brenda komuniteteve ku ato identifikohen), ashtu dhe ne ate vertikal (duke analizuar strukturat 
pergjegjese vendimarrese ne te gjitha nivelet).
Perkthimi i treguesve ne ceshtje konkrete jep mundesine e planifikimit per permiresimin e situates.
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3- Hartimi i politikave te integruara e konkrete rajonale per permiresimin e situates, si dhe 
institucionet lokale, rajonale dhe kombetare pale ne realizimin e ketyre politikave.

Si pjese e rendesishme integrale e strategjise eshte edhe hartimi i politikave rajonale dhe lokale ne perputhje 
me situaten lidhur me te drejtat e femijeve.
Duke qene se hartimi i strategjise ka ardhur si rezultat i interesit te drejtperdrenjte te qarkut si dhe faktit qe 
qarku eshte struktura me e larte vendimarrese ne nivel rajonal, hartimi i politikave rajonale eshte nje hap i 
rendesishme qe do orjentoje njesite vendore dhe strukturat e aktoret e tjere drejt planifikimeve dhe 
nderhyrjeve te koordinuara dhe integruara ne interesin me te larte te femijeve dhe realizimin maksimal te 
mundshem te te drejtave te tyre ne gjithe njesite vendore te qarkut.
Njekohesisht strategjia do orjentoje hartimin e politikave dhe planeve rajonale e lokale drejt politikave dhe 
planeve kombetare te veprimit per te drejtat e femijeve ne Diber.
Pare ne kete kendveshtrim, te drejtat e femijeve ne Diber do jene pjese integrale e zhvillimit rajonal dhe atij 
kombetar, jo vetem ne dokumenta kombetare, por dhe ne plan rajonale veprimi.

4- Hartimi i planeve te veprimit dhe percaktimi i treguesve te monitorimit,planifikimi i nevojave për 
burime financiare dhe njerëzore per arritjen e pritshmerive.

Faza finale e strategjise per te drejtat e femijeve ne Diber eshte plani i veprimit, i cili finalizon analizen 
vleresuese dhe konverton politikat ne nderhyrje konkrete, burime njerezore dhe financiare.
Njekohesisht plani i veprimit planifikon strukturat qe duhet te kontribojne sipas drejtimeve, burimet 
njerezore si dhe kostot financiare te detajuara sipas problematikave.
Ne te njejten kohe, plani i veprimit ofron treguesit e monitorimit te progresit po sipas problematikave. 
Treguesit e monitorimit nga njera ane do matin impaktin ne procesin e zbatimit te strategjise, nga ana do 
sherbejne si te dhena baze per rishikimin e strategjise ne te ardhmen.

 Pershkrimi i metodologjise dhe procesit
Pavaresisht se dokumenti strategjik eshte hartuar nga grup ekspertesh, pjesemarres ne proces kane qene nje 
numer i konsiderueshem aktoresh, strukturash dhe personash ne nivel lokal dhe rajonal. Pra metoda e 
pjesemarrjes se gjere ka qene baza e hartimit te strategjise.
Vleresimi i situates dhe hartimi i politikave, planeve te veprimit dhe indikatoreve eshte bere na bashkepunim
me specialiste te njesive vendore dhe strukturave te ndryshme ne qark sipas fushave te tyre te veprimit.
Strategjia vlereson situaten nepermjet vezhgimit te ecurise se disa treguesve baze statistikore. Ne 
pamundesi per te marre te gjithe treguesit e mundshem, analiza behet per ato tregues qe ne njefare menyre 
kane ndikim te rendesishem ne fushen peraktese dhe te drejten qe i korespondon asaj.

Strategjia bazohet gjithashtu ne perfshirjen e grupeve te interesit. Gjate procesit jane kontaktuar dhe marre 
mendimet e tyre nga grupe femijesh, drejtues shkollash, mesues, prinder dhe drejtuesi lokal.
Krahas ideimit te procesit te hatrimit te strategjise,studimit te dokumentave strategjike dhe ligjore qe 
duheshin marre ne konsiderate ne kete proces, u percaktuan grupet tematike te cilet ishin pjese e 
diskutimeve te draftit deri ne pergatitjen e versionit final.

- Bashkepunimi me aktoret lokale, grumbullimi i informacioneve mbi problematikat dhe treguesit 
statistikore

Duke qene se strategjia analizon dhe vlereson situaten konkrete ne qarkun e Dibres, perfshirja ne kete proces 
e aktoreve lokale ishte nder prioritetet ne proces. Te dhenat e marra nga ky bashkepunim perbejne bazen e 
ketij dokumenti. Duke patur parasysh fokusin e punes se secilit aktor dhe grupimin e te drejtave te femijeve, 
secilit aktor kontriboi ne te dhena dhe informacione ne fushen perkatese. Keto te dhena jane pjese e analizes 
krahasuese dhe e vleresimit te tendences se tyre ne sherbim te respektimit te te drejtave te femijeve ne 
qarkun e Dibres.
Krahas strukturave ne qark pjese e ofrimit te informacionin kane qene edhe drejtues te njesive vendore, duke 
patur parasysh faktin qe roli i tyre ndikon ne nje mase te konsiderueshme ne krijimin e kushteve per 
planifikimin dhe respektimin e te drejtave te femijeve.



9

Gjithashtu problematikat pare ne sherbim te femijeve jane marre edhe nga prinder dhe mesues, si nje pjese e 
rendesishme e kendveshtrimit te realitetit qe lidhet me te drejtat e femijeve.

- Konsultime me aktoret lokale
Duke qene se hartimi i strategjise ka qene proces, kontributi i aktoreve lokale ka qene i vazhdueshem.
Procesi ka kaluar ne 2 raunde konsultimesh ne te cilat aktoret lokale kane dhene kontributin e tyre ne 
permiresimin e draftit. Takimet konsultative jane organizuar ne te tria rrethet e qarkut per t’ju dhene 
mundesi te gjithe aktoreve te jene pjese e procesit. Nga ana tjeter kjo perfshirje ke bere te mundur 
integrimin e kontributeve te sektoreve te ndryshem ne kete dokument strategjik.

- Perfshirja e femijeve
Gjate hartimit te strategjise, femijet kane qene nje partner i rendesishem.Perfshirja e tyre siguron vleresimin 
e situates dhe trajtimin e problematikave pare nga kendveshtrimi i tyre. 
Roli drejtues i qarkut dhe perfshirja e kontributeve te aktoreve lokale/rajonal e bejne kete strategji nje 
dokument te rendesishem per rrijen e ndjeshmerise dhe vemendjes ndaj te drejtave te femijeve ne nivel 
qarku si dhe jane garanci per zbatimin e saj ne nivel qarku dhe nga secili aktor.

KAPITULLI 1

Situata ekonomike dhe sociale në qark
Analiza e situates ekonomike dhe sociale per qarkun Diber behet duke patur parasysh KDF dhe OZHM, si 
dokumenta baze qe orjentojne zhvillimet kombetare dhe rajonale ne kete drejtim. Ne keto dokumenta 
specifikohet si me poshte:

KDF Neni 3: Në të gjitha veprimet dhe
ndërhyrjet që lidhen me fëmijën, “duhet të
na udhëheqë interesi më i mirë për fëmijët”.

OZHM 1: Çrrënjosja e varfërisë ekstreme,
urisë dhe çdo lloj shfaqje të varfërisë.

Qarku i Dibres (sic eshte permendur edhe me siper) eshte nder qarqet me te varfra te vendit. Me nje 
ekonomi pak te zhvilluar, familjet jetojne kryesisht me te ardhura nga emigracioni dhe pak nga punesimi. 
Sektori kryesor i punesimit eshte ai shteteror. Si rezultat i zhvillimit te paket te biznesve lokale, niveli i 
punesimit ne to eshte i ulet dhe te ardhurat jane te paketa.
Aktiviteti baze ne familje eshte bujqesia dhe blegtoria nepermjet te cilave sigurohet kryesisht ushqim per 
familjen dhe pak te ardhura. Nderkohe qe investimet e medha  ne kohe dhe pune te gjalle ne keto sektore 
bejne qe prodhimet e zones te kene pak akses ne treg per shkak te cmimeve dhe cilesise jokonkuruese. 
Emigracioni eshte nje tjeter burim te ardhurash, por te ardhurat nga ky burim jane te pasigurta per faktin qe 
nje pjese e emigranteve jane sezonale dhe pa dokumenta.
Mungesa e bizneseve te zhvilluara locale ben qe njesite vendore te kene burime te kufizuara te ardhurash 
prej tyre, duke bere qe buxhetet e NJV, sidomos ne komuna, te jene kryesisht fonde nga buxheti i shtetit.
Nderkohe qe shtohen nevojat per investime, levizja demografike ka bere qe prioritetet te jene relative, duke 
marre ne considerate faktin qe disa zona kane nje numer te paket banoresh dhe keto zona jane ne distance 
te madhe nga zonat urbane e ne terrene mjaft te veshtira.
Levizja e popullsise ka patur gjithashtu nje ndikim te madh ne reduktimin e kapaciteteve ne njesite vendore.
Ne kushtet kur problemet e jeteses se perditshme jane te medha, problematikat e femijeve jane jo shume te 
evidentuara nga njesite vendore dhe brenda komuniteteve.

Ne Diber verejme qe pavaresisht punes se njesive vendore dhe strukturave ne nivel qarku, mungojne te 
dhena te sakta dhe te vazhdueshme per tregues qe lidhen me grupe te vecanta te popullsise.
Nga te dhenat e marra prane Observatorit Diber, rezulton qe gati 1/3 e popullsise ne qark jane femije. Por 
keto te dhena jane vetem per vitin 2009, megjithese prane cdo njesie vendore eshte nje zyre e gjendjes civile, 
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numri i femijeve sipas viteve dhe grupmoshave nuk disponohet nga bashkite dhe komunat. Nga te dhenat 
rezulton qe femijet sipas grupmoshave jane si me poshte:

                                                                                                                                      
Observatori Diber

Rrethi Popullsia
Nr 
femijeve 0-6 vjec

6-15 
vjec

15-18 
vjec % e femijeve

Bulqizë 40267 13282 2798 7618 2866 33.0
Dibër 78797 27611 6443 15615 5553 35.0
Mat 61033 19272 4053 11293 3926 31.6

Tabele 3. Numri i femijeve sipas grupmoshave ne rrethet e qarkut Diber, 2009

Nga tabela vihet re qe femijet zene nje pjese te popullsise qe shkon nga 31,6 % ne rrethin e Matit deri ne 35 
% ne rrethin e Dibres. Gjithsesi me rendesi eshte edhe numri i femijeve sipas grupmoshave duke qene se 
secila prej tyre ka specifikat e veta lidhur me kujdesin dhe aksesin ndaj sherbimeve. Grupmoshta ne %, te 
paraqitura ne menyre grafike sipas rretheve ne qark jane:

Grafik 2. Femijet ne % sipas grupmoshave ne rrethet e qarkut Diber per vitin 2009.

Numri dhe perqindja e femijeve sipas rretheve dhe grupmoshave jane tregues te rendesishem per 
planifikimin e drejtimeve strategjike dhe prioriteteve per realizimin e te drejtave te femijeve ne qark.

Varfëria e fëmijëve
Padyshim qe ne gjithe planifikimet dhe nderhyrjet ne familje dhe komunitet kane si prioritet parimin qe 
interesi me i larte lidhet me femijet dhe mirerritjen e tyre ne te gjitha aspektet. Por mundesite dhe Faktoret 
konkrete bejne qe realizimi i ketij interesi te jete shume i relativ dhe me mungesa.
Varferia ekonomike dhe sociale ne familje dhe komunitet reflektohet automatikisht tek femijet, ne 
mundesine dhe aksesin e tyre ndaj mbeshtetjes dhe sherbimeve per to. 

- Te ardhurat e paketa ne famijle kane nje ndikim direct ne mirerritjen e femijeve. Shkalla e ulet e 
punesimit ben qe burimet financiare ne te holla te jene te kufizuara. Per rrjedhoje femijeve nuk mund tu 
krijohen kushte normale, te kontrolluara dhe balancuara ne te ushqyerin e tyre. Nje gje e tille vihet re me e 
theksuar sa me shume te levizim nga qendrat urbane ne komunat e largeta te rretheve te qarkut.

- Punesimi i femijeve eshte nje tjeter problem shqetesues, qe lidhet me ndikimin direct qe ka varferia 
ne familje dhe komunitet tek femijet. Megjithese mungojne statistika qe te reflektojne shkallen e problemit, 
nga vezhgimet e theshta nje gje e tille evidentohet lehtesisht. Femijet jane te angazhuar ne disa aktivitete. Ne 
komunat kodrinore dhe malore femijet jane te angazhuar ne mbledhjen e bimeve mjekesore. Duke patur 
parasysh territoret ne te cilat zhvillohet ky aktivitet, kuptohet qe ato jane te ekspozuar ndaj rreziqeve te 
ndryshme per shkak te terrenit te thyer dhe pranise se kafsheve te egra ne keto territore. Punesimi i femijeve 
eshte me i dukshem ne zonen perreth minieres se Bulqizes. Ato angazhohen bashke me prinderit e tyre ne 
kete process i cili sic e ka treguar koha eshte mjaft i rrezikshem, duke shkuar deri ne humbje jete per mjaft 
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persona. Ne kete forme punesimi, djemte jane me te ekspozuar ndaj riskut, duke qene se punesohen ne zona 
me te veshtire, bashke me burrat.
Nje situate e ngjashme vihet re edhe pergjate rruges nacionale Bulqize- Burrel, ku femijet shesin prodhimet e 
fermes direct ne rruge, duke qene plotesisht te ekspozuar ndaj aksidenteve.

- Varferia ne familje ka nje ndikim direct edhe ne shkollimin e femijeve, sidomos ne arsimin e mesem. 
Shkollat e mesme ne qark nuk jane ne te gjitha komunat, duke bere qe per ndjekjen e tyre nga femijet nder te 
tjera te jene te nevojshme edhe burime financiare per ushqim, transport, etj. Ne keto kushte mjaft femije, 
sidomos vajza privohen nga kjo e drejte per shkak te varferise.

- Si rezultat i burimeve financiare te kufizuara, ne rajonin e qarkut mungojne plotesisht ambjentet e 
posacme argetuese per femije. Ndryshimi i pronesise mbi token pas viteve ’90 beri qe edhe ne ato pak vende 
ku kishte kende lojrash, te ndryshonte destinacioni i tyre, duke kaluar prone private.
Per rrjedhoje ato u prishen pa ju gjetur vend tjeter per perdorim. Nderkohe mungesa e planeve te zhvillimit 
urban te NJV dhe rajonit ne teresi, e bejne te paqarte perspektiven e ketij problem. Nga ana tjeter edhe 
ndjeshmeria e komunitetit ndaj iniciativave ne kete drejtim eshte e ulet, gje qe shton ndikimin negative 
perkundrejt ketij problem.

- Interneti eshte nje mundesi padyshim edhe per femijet ne Diber. Megjithate aksesi qe femijet kane 
eshte i ulet. Numri i femijeve qe kane kompjutera ne familjet e tyre eshte mjaft i paket perkundrejt totalit. 
Ndersa zonat e mbuluara me internet jane edhe me te kufizuara. Mungesa e ketyre elementeve ka nje ndikim 
te konsiderueshem per edukimin cilesor te femijeve, si dhe luan nje rol pengues ne shanset e barabarta ne te 
ardhmen per keta femije.

- Per shkak te veshtiresive ekonomike ne familje, femijet perballen me nje komunikim dhe vemendje 
te reduktuar nga ana e prinderve. Nuk ka bashkebisedim dhe diskutime per problem qe shqetesojne femijet, 
duke qene se per mjaft prinder prioritet mbetet mbijetesa.

KAPITULLI 2

E drejta e mbijetesës dhe kujdesit shëndetsor
E drejta per mbijetese dhe kujdes shendetesor eshte nder te drejtat baze te femijeve si pjese e te dretjave te 
njeriut. 
Megjithate ne dokumetat baze ligjore dhe strategjike, ne te cilat bazohet puna e institucioneve dhe 
strukturave qendrore dhe kolane kjo e drejte pasqyrohet si me posht:

Konventa e te drejtave te femijeve Objektivat e zhvillimit te mijevjecarit
Neni 6.Çdo fëmijë ka të drejtën e tij të 

pamohueshme për të jetuar. Shtetet palë 
marrin të gjitha masat e mundshme për të 
siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e 
fëmijës.

OZHM 4: Ulja e vdekshmërisë foshnjore

OZHM 5. Përmirësimi i shëndetit të nënës

Neni 24. Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës 
për të gëzuar një gjëndje shëndetësore 
dhe për të përfituar nga shërbimet për 
trajtimin e sëmundjes dhe riaftësimin e 
shëndetit. Shtetet palë përpiqen të 
sigurojnë që asnjë fëmijë të mos i 
mohohet e drejta për të pasur këto 
shërbime të kujdesit shëndetësor.

OZHM 6: Të luftohet HIV-AIDS, malarja dhe
sëmundje të tjera.

Lidhur me kete aspekt, ne Strategjine Kombetare per Femije eshte parashikuar :
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Objektivi 1. Reduktimi i nivelit te vdekshmerise se femijeve nen 5 vjec ne 10/1000 lindje te gjalla deri ne 
2015.

E drejta per te marre sherbime shendetesore padyshim eshte nder te drejtat baze dhe jetike per femijet. Kjo 
jo vetem sepse femijet jane pjese e popullsise ne nje zone te caktuar, por edhe per faktin qe kjo kategori e 
popullates ka specifikat e veta gjate fazes se rritjes, specifika qe kane nje rol jo pak percaktues ne jeten e tyre 
ne mevonshme.

Strukturat shendetesore
Sherbimi shendetesor eshte prezent ne te gjithe territorin e qarkut.Ne qark ushtrojne aktivitetin e tyre 3 
spitale perkatesisht ne Bulqize, Burrel dhe Peshkopi.
Duhet thene se nga vezhgimet dhe kontaktet ne terren vihet re nje vemendje e konsiderueshme ne te gjitha 
nivelet per rritjen e askesit te komuniteteve dhe femijeve ndaj ketij sherbimi.
- Nese u referohemi strukturave qe ofrojne sherbime per kujdes shendetesor ne rrethin e Dibres per vitet 
2008 e 2009 kemi te dhenat e meposhtme:
                                                                                                                                    Drejtoria e Statistikes, rrethi Diber

2008 2009

Treguesi Gjithsej Bashki Komuna Gjithsej Bashki Komuna
Struktura 
shendetsore 289 16 273 443 17 416
Konsultore te 
femijes 96 5 91 139 5 134

Konsultore te gruas 96 5 91 139 5 134
     Tabele 4. Numri i strukturave shendetesore ne rrethin e Dibres, 2008-2009

Bazuar ne te dhenat vihet re qe ne 2009 eshte shtuar me 53 % numri i strukturave shendetesore gjithsej ne 
rreth , ndersa ne komuna shtimi i strukturave shendetesore eshte 52 % me shume ne 2009 krahasuar me 
2008.
Po ashtu ka nje rritje te ndjeshme te strukturave ne sherbim te nenes dhe femijes. Ne vitin 2009  ka patur 
44,7 % me shume struktura shendetsore gjithsej ne rrethin e Dibres, ndersa kjo rritje ne komuna ka qene 47,3 
% krahasuar me 2008.
Nje situate e ngjashme eshte edhe ne rrethet e tjera te vendit.
Nga studimet bashkekohore, rezulton se kujdesi oral tek femijet eshte nje ceshtje problematike edhe sot ne 
Shqiperi. E njejta situate eshte dhe ne qarkun e Dibres.Per permiresimin e situates, krahas strukturave, 
kerkohet edhe nje vemendje e vazhdueshme nga vetem femijet, prinderit, familja, shkolla, etj, largesia e 
klinikave dentare nga zonat e banuara perben nje problem real. 
Ne pergjithesi keto struktura jane ne qytete dhe ky sherbim mund te merret vetem ne qendrat e tyre.Te 
dhenat per klinikat dentare qe operojne ne qarkun e Dibres sipas rretheve jane marre prane Drejtorise 
Rajonale te Tatimeve.Referuar ketij treguesi ne qarkun e Dibres strukturat e sherbimit dentar jepen ne 
tabelen e meposhtme :                              
                                                                                                   

                                                                                                   Drejtoria Rajonale e Tatimeve Diber

Vitet Rrethet

     Bulqize Diber Mat

2008 1 7 5

2009 1 9 5
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2010 1 10 6

                                                     Tabele 4. Numri i klinikave dentare dhe shperndarja e tyre ne qarkun e Dibres

Megjithate prania e strukturave dhe ofrimi i sherbimeve nuk shkojne gjithmone paralel.

Sherbimet dhe treguesit ne vleresim

Krahas shtimit te strukturave shendetesore, nje vemendje e vazhdueshme eshte tregear dhe tregohet 
ndaj sherbimeve dhe aksesit qe komunitetet, per rrjedhoje edhe femijet kane ndaj tyre. Megjithate ne 
mjaft raste matja e nivelit te treguesve eshte e veshtire per shkak te mungeses se te dhenave dhe 
marrjes se sherbimeve te vecanta jashte territorit te qarkut.
- Parandalimi i semundjeve tek femijet eshte ne qender te vemendjes. Vaksinimi i femijeve eshte nje 
proces i konsoliduar qe eshte kthyer ne nje praktike ne te gjithe territorin e qarkut. i shprehur ne terma 
mjekesor, shkalla e imunizimit rezulton ne nivele te larta. Nga kontaktet direkte me specialiste te DRSHP 
Diber rezulton qe ky tregues per 2009 eshte mbi 99.5 %. Megjithese nuk kane dale te dhenat zyrtare, 
situara eshte e njejte edhe per vitin 2010.
Ne kete ndrejtim jane konsoliduar praktika pozitive bashkepunimi mes prinderve, shkollave dhe 
strukturave perkatese. Praktikisht kane mbetur pa marre kete sherbim ato femije te cilet per asrye te 
vecanta nuk kane qene te pranishem ne vendbanimet e tyre apo ne shkolla ne periudhat kur jane bere 
vaksinimet. Keto raste jane sporadike.   

- Planifikimi i sherbimeve lidhet padyshim edhe me madhesine e grupit target/grupmoshen e femijeve. 
Tregues te tjere eshte regjistrimi ne lindje/lindjet ne vit dhe lindjet e gjalla nen peshe. Nga te dhenat e 
marra sipas rretheve dhe ne total rezulton qe ne vitin 2010 jane shenuar keto tregues:
* Ne rrethin e Dibres jane regjistruar 1093 femije te lindur nga te cilet 237 ne bashkine Peshkopi dhe 
856 ne komuna
* Ne rrethin e Bulqizes jane regjistruar 496 femije te lindur nga te cilet 108 ne bashkine Bulqize dhe 388
ne komuna
* Ne rrethin e Matit jane regjistruar 326 femije te lindur nga te cilet 98 ne bashkine Burrel dhe 228 ne 

komuna.

Lidhur me lindjet e gjalla nen peshe, eshte disi e veshtire evidentimi i te dhenave te sakta. Kjo sepse nje 
pjese e lindjeve te mesiperme behen ne zonat urbane. Kjo per shkak te veshtiresive ne levizje qe kane 
keto zona per ne qendrat urbane te rretheve perkatese. 
Gjithsesi  nga vleresimi i treguesve per te dhenat e marra rezulton se ka nje rritje te % se femijeve te 
lindur nen peshe.

Bazuar ne vlerat e ketij treguesi per rrethin e Dibres per vitet 2008 dhe 2009 jane si ne grafikun e meposhtem

:

                                                                                                                      DRSHP Diber
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                                                  Grafik 3. Lindjet e gjalla nen peshe ne rrethin e Dibres per vitet 2008 dhe 2009.

Ky eshte nje problem qe duhet marre ne konsiderate ne priudhen ne vazhdim. Ndoshta nje koordinim mes 
strukturave shendetesore dhe OJF-ve qe punojne ne kete drejtim mund te kishte nje impakt pozitiv te shtuar ne 
drejtim te bashkëpunimit mes strukturave shendetesore  me prinder, gjithashtu  konsultoret e grave duhet te 
permiresojne kujdesin dhe këshillimin e nenave lidhur me ushqimin e tyre gjate barres.

- Nese analizojme aksesin qe qytetaret ne pergjithesi dhe femijet ne vecanti kane ndaj sherbimt dentar dhe 
kujdesit oral, verejme qe keto struktura jane kryesisht ne qytete. Vetem ne rrethin e Dibres eshte nje klinike 
dentare ne komunen Maqellare, te gjitha te tjerat jane ne Bulqize, Burrel, Klos dhe Peshkopi.
Megjithese sipas ligjit ka klinika dentare te percaktuara per femije, shpesh prinderit nuk jane te informuar per 
kete. Nga ana tjeter perqendrimi i tyre ne zonat urbane, redukton aksesin sidomos te femijeve ne zonat e 
largeta ndah ketij sherbimi. 
Nje problem jo i vogel qe ndikon negativisht ne marrjen sipas nevojave te sherbimit dentar eshte edhe kostoja e 
larte e tij. Tarifat qe aplikohen per sherbimet dentare jane te larta dhe ne mjaft raste familjet nuk jane ne gjindje 
ti mbulojne ato per femijet.
Planifikimi i kontrolleve dhe vizitave periodike prane shkollave nga ana e strukturave te kujdesit dentar eshte i 
nevojshem ne te ardhmen. Kjo do rrise mundesine e marrjes se sherbimit dentar nga te gjithe femijet, 
pavaresisht gjendjes ekonomike te familjes dhe largesise se tyre nga qendrat e rretheve.

- Dibra eshte nje rajon me njerez tolerant dhe paqesor. Per rrjedhoje nuk e ndeshim si fenomen te shpeshte dhe 
problematik prekjen e femijeve nga gjakmarrja. Fatmiresisht ne qarkun e Dibres nuk jane evidentuar raste te 
tilla. Kjo edhe per faktin qe ky fenomen nuk bashkejeton ne komunitetet e qarkut Diber.

- Vdekshmeria foshnjore dhe ajo feminore eshte synuar te vleresohet nga strukturat perkatese te kujdesit 
shendetesor. Nga te dhenat e marra nga strukturat lokale dhe rajonale qe ne rrethin e Dibres ky tregues eshte 
ne masen 3 vdekje ne moshen nen 1 vjec nga 1093 lindje te gjalla, ne rrethin e Bulqizes ky tregues eshte 3 nga 
496 lindje te gjalla, ndersa ne rrethin e Matit ky tregues rezulton ne masen 2 nga 599 lindje te gjalla.
Ndersa lidhur me vdekshmerine feminore (e matur ne 1-4 vjec), ky tregues per vitin 2010 0 ne rrethet Diber e 
Mat ndersa ne rrethin e Bulqizes eshte 1 rast.

- Pavaresisht perpjekjeve te bera, marrja e informacioneve lidhur me perdorimin e substancave te demshme, 
prekja nga HIV/AIDS dhe shtanzanite e hershme jane ceshtje tabu. Per shkak te mentalitetit dhe faktit qe 
komunuteti eshte i autokton, informacione te tilla mbeten konfidenciale dhe te pakonfirmuara zyrtarisht. Kjo e 
ben ne njefare menyre te veshtire punen ne kete drejtim, duke qene e veshtire sjellja e ketyre problematikave 
ne vemendjen e familjes dhe komunitetit.

Burimet njerezore dhe financiare
Pervec strukturave te kujdesit shendetesor, nje rendesi te vecante kane edhe kapacitetet njerezore dhe burimet 
financiare, te disponueshme ne kete fushe.

- Padyshim krahas strukturave, ne gjithe zonat ne qark, ushtrojne aktivitetin e tyre nje numer i konsiderueshem 
personash, pjese e armates se personelit shendetesor ne qark.
Per vitin 2010 ne rrethet e qarkut kane ofruar ndihmesen e tyre ne ofrimin e ketij sherbimi si me posht:
* Ne rrethin e Dibres jane angazhuar 23 mjek ne spitalin e qytetit, 22 mjeke te familjes nga te cilet 5 ne qytetin e 
Peshkopise dhe 17 ne komuna. Gjithashtu kane qene pjese e ofruesve te sherbimeve dhe kujdesit shendetesor 
237 infermiere dhe mami nga te cilat 29 ne qytetin e Peshkopise dhe 208 neper komuna.

* Ne rrethin e Bulqizes jane angazhuar 5 mjek ne spitalin e qytetit, 10 mjeke te familjes nga te cilet 4 ne qytetin 
e Bulqizes dhe 6 ne komuna. Gjithashtu kane qene pjese e ofruesve te sherbimeve dhe kujdesit shendetesor 80 
infermiere dhe mami nga te cilat 28 ne qytetin e Bulqizes dhe 52 neper komuna.
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* Ne rrethin e Matit jane angazhuar 14 mjek ne spitalin e qytetit, 24 mjeke te familjes nga te cilet 7 ne qytetin e 
Burrelit dhe 17 ne komuna. Gjithashtu kane qene pjese e ofruesve te sherbimeve dhe kujdesit shendetesor 160 
infermiere dhe mami nga te cilat 30 ne qytetin e Matit dhe 130 neper komuna.

- Megjithese sic u tha me siper, ka nje vemendje te shtuar ne pergjithesi ndaj aksesit ne sherbimin shendetesor, 
eshte e veshtire te vleresohen shpenzimet per kujdesin shendetesor ndaj femijeve. Kjo sepse ky sherbim 
mbulohet ne menyre te pjeseshme si nga strukturat lokale , ashtu dhe nga qeverisja qendrore. Akoma me i 
veshtire behen vleresimi nese duam ti referohemi GDP ne pjesen e perdorimit te saj per perkujdesje 
shendetesore per femije.Ne kete drejtim ndoshta duhen gjetur menyra te terthorta vleresimi, te cilat edhe nese 
kane nje shkalle gabimi jo shume te ulet, perseri na japin mundesi te vleresojme tendencen nder vite. Kjo 
strategji do hedhe nje hap konkret ne kete drejtim, duke perdorur metodologji qe ne japin mundesi ta bejme 
llogaritje te peraferta. Ne kete drejtim do perdoren metodologji bashkekohore.

Sfida

* Permiresimi i infrastruktures shendetesore sidomos ne zonat periferike te rretheve te qarkut
* Plotesimi i nevojave per staf mjekesor te kualifikuar dhe te qendrueshem ne te gjitha zonat
* Pajisja me mjete dhe baze materiale te strukturave te sistemit shendetesor
* Pune  e fokusuar ne komunitete me nenat e reja per informimin dhe ndergjegjesimin e tyre lidhur me aspekte 
te ndryshme kritike gjate shtatzanise.
* Ofrimi i sherbimeve per kujdesin oral ne bashkepunim me shkollar dhe ne zonat ku femijet banojne.
* Vemendje e posacme ndaj kujdesit per femijet 0-1 vjec dhe sherbimet perkatese.
* Njohja e situates lidhur me substancat narkotike dhe perdonimin e tyre
* Ndergjegjesimi i moshave te reja lidhur me pasojat nga perdorimi i lendeve narkotike
* Shtatzanite e hershme dhe puna me familjen dhe komunitetit duhen mbajtur ne vemendje si ceshte te 
rendesishme.
* Krijimi i nje ambjenti te shendetshem per femijet neper komunitete, sidomos menaxhimi me i mire i ujrave te 
zeza dhe mbetjeve urbane
* Vleresimi i fondeve te perdorura per perkujdesje shendetesore per femijet , eshte mjaft i rendesishem dhe 
duhet synuar te matet ne periudhen ne vazhdim.

KAPITULLI 3
E drejta e arsimit dhe zhvillimit
E drejta per arsim dhe zhvillim eshte e specifikuar si nje tjeter e drejte baze per tu respektuar lidhur me femijet. 
Ajo gjen pasqyrim ne KDF dhe OZHM, si me posht:

Konventa e te drejtave te femijeve Objektivat e zhvillimit te mijevjecarit
Neni 28: Shtetet palë njohin të drejtën

për arsimim, me qëllim që të arrihet kjo e 
drejtë hap pas hapi dhe mbi bazën e
mundësive të barabarta, ata bëjnë arsimin
fillor të detyrueshëm dhe falas për të 
gjithë.

OZHM 2: Sigurimi i mundësive për arsimin
e detyrueshëm, cilësor dhe
gjithëpërfshirës

Ne Strategjine Kombetare per Femije, ne lidhje me te drejten per arsim cilesor eshte parashikuar:

Objektivi 1. Reformimi dhe fuqizimi i kapaciteteve menaxhuese te sistemit arsimor
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Objektivi 2. Permiresimi i cilesise se procesit mesimor (mesimdhenie dhe mesimnxenie).

E drejta per arsimim eshte nje e drejte baze per femijet, e sanksionuar dhe ne Kushetetuten e Republikes se 
Shqiperise. Krahas kesaj, kjo e drejte gjen pasqyrim edhe ne nje sere ligjesh , te cilat jane permiresuar ne 
vazhdimesi, ne perputhje me zhvillimet ne vend dhe te orjentuara drejt standarteve nderkombetare te sistemit 
arsimor.
Ne Strategjine Kombetare te Zhvillimit te Arsimit Parauniversitar per periudhen deri ne 2015 eshte parashikuar 
garantimi i aksesit te femijeve ne te gjitha nivelet e arsimit ne vend, si dhe reformat ne kurikula dhe sistemin 
arsimor ne funksion te zgjatjes se arsimit te detyruar nga 8 ne 9 vjet (miratuar me VKM Nr. 538, dat 12.08.2004).

E drejta per arsimim parashikohet si e tille per cdo shtetas shqiptar, per rrjedhoje dhe per femijet, pa dallim
moshe, feje, krahine, ngjyre, race, etnie, etj. 

Strukturat e sistemit arsimor
Si ne mbare vendin, edhe ne qarkun e Dibres sistemi arsimor eshte i mireorganizuar ne gjithe territorin dhe ne te 
gjitha nivelet. Ne rrethin e Dibres eshte DAR ndersa ne Bulqize e Mat ZA-te perkatese.
Ne Diber gjenden struktura arsimore ne te kater nivelet, parashkollor, te detyruar, te mesem dhe universitet.
Strukturat e sistemit arsimor dhe numri i femijeve ne secilen hallke te tij jane si ne tabelen me posht:

                                                                                                   DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat 2010                                      

Nr
Diber Mat Bulqize

Bashkia Komune Totali Bashkia Komune Totali Bashkia Komune Totali

Kopeshte 2 63 65 5 46 51 2 26 28
Shkolla 9-
vjecare 4 36 40 6 32 38 2 17 19

Shkolla te 
Mesme 2 6 8 5 6 11 2 3 5

Femije ne 
kopeshte 1255 598 1853 596 859 1455 312 456 768

Nxenes ne 
shkollat 9-
vjecare

2’896 8’519 11’415 3’042 4’902 7’944 1’905 4’149 6’054

Nxenes 
neshkollat 
e mesme

1’790 1’014 2’804 1’978 897 2’695 551 544 1’095

   Tabele 5. Strukturat arsimore ne qarkun e Dibres sipas niveleve per vitin 2010

Krahas strukturave te mesiperme ne Diber dhe Mat ushtrojne aktivitetin e tyre 2 universitete, njeri shteteror (ne 
Peshkopi) dhe nje privat ( ne Burrel). Universiteti ne Peshkopi eshte filial i Universitetit ”Eleksander Moisiu” te 
Durresit, ndersa ne Burrel ka infrstrukturen e vet Universiteti ”Nena Mbretereshe”.
Pavaresisht se ne pamje te pare duket sikur infrastruktura eshte e bollshme, ne fakt ajo nuk siguron akses te 
plote per te gjitha grupmoshat e femijeve dhe nevojat e tyre specifike. 
Po ashtu gjenda e tyre eshte ne mjaft raste e keqe dhe nuk ploteson kushtet e nevojshme per mundesi normale
te arsimimit te femijeve ne te gjitha nivelet e tij.

Sherbimet dhe treguesit ne vleresim
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Jo vetem per re drejten per arsim, por ne pergjithesi ne qarkun e Dibres mungojne te dhenat per tregues te 
vecante qe na japin mundesi te vleresojme aksesin apo pamundesine e femijeve per mbeshtetje dhe sherbime 
te ndryshme.
Nga ana tjeter edhe kur gjenden, te dhenat shpesh nuk perputhen edhe kur behet fjale per tregues fiks sic jane 
numri i popullsise, numri i nxenesve, perceptimi i kategorise se strukturave referuar sherbimit qe ato ofrojne etj.
Kjo veshtiresi vihet re edhe lidhur me treguesit e arsimit. Nga ana tjeter te dhenat nuk refelektohen ne 
dokumeta lokale apo rajonale per monitorim te brendshem, por ato percillen ne linje hierarkike ne nivelet e 
larta institucionale dhe qeverisese, duke i bere shifrat/treguesit te pashfrytezuar per hatrimin e politikave dhe 
planeve lokale/rajonale te veprimit.
Gjithsesi sidomos me punen e OJF-ve qe operojne ne qark, ka filluar krijimi i sistemeve te te dhenave ne nivel 
qarku dhe njesishe vendore si dhe ndergjegjesimi i institucioneve  mbi rendesine e monitorimit te brendshem 
dhe zhvillimin lokal bazuar ne monitorimin e ketyre treguesve.

Shkalla e regjistrimit neto ne arsimin parashkollor, ne arsimin e detyruar dhe ate te mesem
Dibra shquhet nder vite si nje rajon arsimdashes. Megjithate mundesite brenda familjes, terreni i veshtire ne 
rajon, levizja e popullsise dhe emigracioni si dhe kapacitetet e strukturave tesistemit arsimor reduktojne aksesin 
e femijeve ndaj arsimimit.

- Regjistrimi i fëmijëve 3-6 vjeç në sistemin e arsimit parashkollor, megjithese janë hartuar politika nxitëse nga 
“Ministria e Arsimit dhe e Shkencës” (MASH), vazhdon të ketë shkallë të ulët të fëmijëve që duhet të përfitojnë 
nga edukimi parashkollor.  
Shkalla e regjistrimit neto ne arsimin parashkollor eshte 35.7 %
Duke analizuar komunat me të dhënat përkatëse, vëmë re që kryesisht ka një frekuentim më të lartë të këtij 
sistemi në qytet dhe rrethinat rreth tij se sa në fshat; Kështu qyteti i Peshkopisë dhe komunat rreth saj, Tomin 
dhe Melan, kanë përkatësisht 53%, 46% dhe 54%.  Gjithashtu dhe qyteti i Burrelit dhe dy komuna rreth tij kanë 
një frekuentim prej 60% Burreli, Klos 48% dhe Gurrë 46%.  
Duke analizuar shkallën e regjistrimit në arsimin parashkollor në nivel Rrethi, Dibra ka një përqindje me të lartë 
(89%) në krahasim me Matin (74%), ndersa Bulqiza 76.8 %.
Megjithate mungesa e numrit te femijeve te grupmoshes 3-6 vjec ne njesite vendore, e ben te veshtire 
llogaritjen e sakte te ketij treguesi. Gjithsesi te dhenat e mesiperme jane marre nga strukturat arsimore ne 
rrethet e qarkut.
Rritja e kerkesave ndaj nxenesve ne klasen e pare ne arsimin 9-vjecar ben qe prinderit te gjenden ne veshtiresi 
gjate ndihmeses se femijeve te tyre ne shkolle. Kjo ben qe venendja e tyre per frekuentimin e kopeshtit nga 
femijet e kesaj grupmoshe te vije duke u shtuar. 
Nga ana tjeter njësitë vendore në Qarkun e Dibrës tashmë kanë një tendencë pozitive për hapen e kopshte për 
edukimin parashkollor.  Nga vizitat në terren, në përgjithësi evidentohet se çdo fshat ka një ambient për 
realizimin e arsimit parashkollor, pavarësisht madhësisë së fshatit (numrit të familjeve dhe fëmijëve të kësaj 
grupmoshe). Por kushtet dhe hapësirat e këtyre ambienteve nuk arrijnë të përmbushin kërkesat e kësaj 
grupmoshe për të ndjekur kopshtin, duke bërë që këto ambientet ekzistuese te jene te pamjaftueshme  për 
numrin e mundshëm të fëmijëve 3-6 vjeç që mund të ndjekin arsimin parashkollor. Njekohesisht pajisja e 
kopshteve me mjete didaktike dhe baze materiale ka shume mangesi.

- Shkalla e regjistrimit neto ne arsimin e detyruar ne nivel qarku ne Diber eshte 83,76 %
Nëse do të analizojmë shkallën e regjistrimit në arsimin e detyruar në nivel rrethi, shikojmë që Rrethi i Dibrës, 
89% ka një shkallë më të lartë frekuentimi se sa Rrethi i Matit, 74%. Ndersa bulqiza shenon nivelin me te larte ne 
masen 99.2 %.
Nga takimet me drejtues shkollash dhe përfaqësues të strukturave arsimore në qark informohemi që nivelet e 
këtij treguesi janë të mira. Kjo sepse në vlerat e këtyre treguesve nuk mund të përfshihen ato nxënës që nuk 
ndjekin arsimin e mesëm në shkollat e mesme të qarkut. Pra evidentohet se janë shumë fëmijët të kësaj 
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grupmoshe (15-18 vjec) që ndjekin arsimin e mesëm jashtë Qarku të Dibrës.  Ky numri fëmijëve (informacion) 
nuk gjendet i pasqyruar në të dhënat që merren nga strukturat arsimore në Qarkun e Dibrës.
Megjithate vlen te theksohet fakti qe shkollat nuk jane te pajisuar me base materiale dhe me mjete didaktike, 
ose gjendja e tyre eshte mjaft e keqe. Kjo ben qe femijet te kene mangesi ne konkretizimin e njohurive teorike. 

Shkalla e regjistrimit neto ne arsimin e mesem eshte jo e lehte te matet. Kjo sepse ne nivel lokal dhe rajonal ka 
nje frekuentim jo te paket te ketij arsimi jashte rajonit te qarkut.
Nga llogaritjet rezulton qe ne bulqize ky tregues eshte 70.8 %, ne Mat 70,4 % ndersa ne Diber 59,4 %. Gjithsesi 
sic e thame treguesi ka shkalle pasaktesie te ndikueshme per shkak te ndjekjes se shkolles se mesme jashte 
qarkut.
- Fëmijë (7-15 vjeç) që janë jashtë sistemit arsimor – që s’kanë frekuentuar kurrë shkollën
eshtë një tjetër tregues qe është monitoruar dhe vlerësuar për te tre rrethet e qarkut Dibër.
Te dhenat  tregojne qe ky fenomen ekziston ne Diber dhe Mat, ndersa per Bulqizen ky numer eshte “0’ per 2008 
dhe per 2009.
                                                                                                                            DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat

Vitet Rrethet Totali
Bulqize Diber Mat

2008 0 3 0 3
2009 0 3 9 12

Tabele 6. Numri i femijeve qe nuk kane frekuentuar kurre shkollen për vitet 2008 dhe 2009, Bulqize, Diber,Mat

Nga tabela e mësipërme shihet një rritje e numrit te nxënësve ne rrethin e Matit ne vitin 2009 krahasuar me 
vitin 2008 ne kete tregues. Ne fakt ky problem është i lokalizuar ne te dy rrethet. Ne Diber ai ndeshet ne 
komunat Zall Reç dhe Arras, ndërsa ne rrethin e Matit ndeshet ne bashkine Burrel dhe ne komunën Komsi.
Nje nder shkaqen e këtij problemi mendohet te jete gjendja fizike dhe shëndetësore e fëmijëve, largësitë qe 
shkollat kane nga qendrat e banuara si dhe terreni i vështire ne komunat periferike te rretheve. Gjithsesi një gjë 
e tille nuk është e evidentuar me dokumente nga strukturat arsimore lokale dhe rajonale.
Fëmijë (7-15 vjeç) që janë jashtë sistemit arsimor që kanë braktisur arsimin e detyruarjane nje kategori per tu 
patur ne vemendje nga te gjitha strukturat qe operojne ne fushen e arsimit.
Ky tregues synon te na tregoje ne njëfarë mënyre pjesën e popullsisë/familjeve qe ose tregojnë pak interes për 
shkollën, ose kane probleme ekonomike dhe angazhojnë fëmijët ne pune te ndryshme.
Te dhënat e marra për te tre rrethet jepen ne tabelën e mëposhtme:       
                                                                                                                         
                                                                                           DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat

Vitet Rrethet Totali
Bulqize Diber Mat

2008 30 119 28 177
2009 25 156 13 194

Tabele 7. Numri i femijeve qe kane kane braktisur shkollen për vitet 2008 dhe 2009, Bulqize, Diber,Mat

Nga tabela vihet re nje rritje e ndjeshme e numrit te nxenesve qe kane braktisur shkollen ne te tre rrethet e 
qarkut. Por ndersa ne rrethet Bulqize dhe Mat braktisja ulet ne vitin 2009 krahasuar me vitin 2008, ne rrethin e 
Dibres ky tregues eshte rritur.
- Përqindja e nxënësve që fillojnë klasën e parë dhe arrijnë në klasën e pestë
Edhe ky tregues eshte disi i veshtire per tu matur. Ne fakt ne llogaritjet e bera nga DAR dhe ZA ne qarkun e 
Dibres, treguesi llogaritet nepermjet vlerësimeve numerike ne regjistrat e shkollave. Megjithat ky tregues nuk 
merr parasysh lëvizjen e popullsise/nxenesve brenda rrethit dhe jashte tij.
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Nga diskutimet me specialisten e statistikave prane DAR Diber na prezantohet kendveshtrimi i mesiperm. Sipas 
saj per matjen e nje treguesi te tille duhet te behen vlerësime me kampione nxenesish ne shkolla. 
Gjithsesi nga te dhenat e marra prane strukturave te arsimit ne qarkun e Dibres, nxenesit qe fillojne klasen e 
pare dhe arrijne ne klasen e peste, e shprehur ne % eshte si ne tabelen me posht.
                                                                                        DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat

Vitet Rrethet Totali
Bulqize Diber Mat

2008 96,7 69,4 82,2 82,8
2009 97.3 69,9 78,5 74,2

Tabele 8. Numri i femijeve ne % qe kane kane filluar klasen e pare dhe kane mbaruar klasen e katert, vitet 2008 dhe 2009, Bulqize, 
Diber,Mat

Nga tabela duket qe ka nje rritje te numrit te nxenesve qe fillojne klasen e pare dhe arrijne ne klasen e peste ne 
rrethin e Bulqizes. Kjo rritje eshte me e lehte ne rrethin e Dibres, ndersa ne rrethin e Matit ky tregues ka nje 
renie te ndjeshme.
Llogaritja e numrit mesatar te nxenesve nuk mund te jete e dhene krahasuese dhe e vlerësuar ne 
kendveshtrimin analitik pasi nje pjese jo e vogel e nxenesve mesojne ne klasa kolektive.
Gjithsesi te dhenat e marra nga DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat per kete tregues vijne si me posht:

                                                                                                            DAR Diber dhe ZA Bulqize e Mat

Rrethet 2008 2009
CU CL CU CL

Bulqize 8,9-29 10 - 29,5 12,8-28 14,9 - 31,8
Diber 9 - 27 nx 7 - 30 nx 7 - 23 nx 7 - 30 nx
Mat 9 - 27 nx 10 - 29,5 13 - 25 12,8 - 26

Tabele 9. Numri mesatar i nxenesve ne klasa ne ciklin e ulet dhe ate te larte te arsimit te detyruar per vitet 2008 
dhe 2009, Bulqize, Diber,Mat
Nga tabela duket qarte qe ka nje variacion te konsiderueshem te nxenesve ne klasa ne te dyja cilket e arsimit te 
detyruar. 
Ky numer eshte me i larte ne shkollat e qyteteve dhe ne komunat perreth dhe ulet gradualisht drejt komunave 
periferike te secilit rreth. 
Ndryshimi i madh i numrit mesatar te nxenesve ne klasa ne njefare menyre eshte edhe tregues i levizjes 
demografike te popullsise ne zonat rurale.
- Klasat kolektive jane prezente ne te gjitha komunat e qarkut Diber. 
Levizja demografike e popullsise, emigracioni si dhe largesia e fshatrave nga shkollat e medha e bejne te 
pashmangshme zhvillimin e mesimit ne klasa kolektive.
Te dhenat e marra nga DAR Diber dhe ZA Bulqize na japin kete situate:
                         ZA Bulqize, Statistika 2008 dhe 2009
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Grafik 6. Te dhënat mbi %  e nxënësve te ciklit te ulet qe mesojne ne klasa kolektive ne rrethin e Bulqizes për 
vitet 2008 dhe 2009.
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Nga grafiku shihet qe ka nje rritje te % se nxensve qe mosjne ne klasa kolektive ne vitin 2009 krahasuar me vitin 
2008 ne komunat Trebisht, Ostren dhe Zerqan. Ne komunen Trebisht mesojne ne klasa kolektive 100 % e 
nxenesve te ciklit te ulet te arsimit te detyruar. Ky fenomen nuk eshte problem ne qytetin e Bulqize.
Nga nje vlerësim i ngjashem edhe ne 2 rrethet e tjera te qarkut verejme qe shifrat jane me problematike ne 
rrethin e Dibres dhe ne nivele te ngashme me Bulqizen eshte dhe rrethi Mat.
Ne rrethin e Dibres rezulton qe ne vitin 2009 mesojne ne klasa kolektive 90 % e nxenesve te ciklit te ulet ne 
komunat Selishte, Zall Dardhe, Zall Rec dhe Lure. Ndersa ne komunen Muhurr 100 % e nxenesve te këtij cikli 
mesojne ne klasa kolektive.
Per vitin 2009 ky tregues eshte permiresuar pozitivisht ne te gjitha komunat e rrethit Diber, pervec komunave 
Zall Rec (100 %) dhe Lure (91 %).
Ne rrethin e Matit me problematike paraqitet gjendja referuar këtij treguesi ne komunat Ulez ( 85 % ne 2008 
dhe 85,9 5 ne 2009) si dhe ne komunen Xiber ( 79 % ne 2008 dhe 79,9 % ne 2009).Edhe ne cikelin e larte te 
arsimit te detyruar  ne disa komuna mesohet ne klasa kolektive.

- Numri i kopshteve dhe shkollave të integruara për fëmijë me aftësi të kufizuar eshte nje tregues qe reflekton 
akses te femijeve te ketij grupi ndaj arsimimit.
Ne fakt ky tregues eshte paksa i paqarte i evidentuar ne statistikat rajonale. Kjo sepse praktikisht nuk ka 
kopeshte apo shkolla qe te ofrojne infrastrukturen e nevojshme per kete kategori femijesh. Kjo reflektohet edhe 
ne te dhenat qe merren per kete ceshtje ne nivel qarku. Keshtu nga te dhenat e marra nga njesite e sistemit 
arsimor ne qarkun e Dibres rezulton qe ne rrehin e Bulqizes raportohen  32 kopeshte e shkolla te integruara per 
femijet me AK ne 2008 dhe 16 kopeshte e shkolla te integruara per femijet me AK ne 2009, ne rrathin e Dibres 
raportohen 190 kopeshte e shkolla te integruara per femijet me AK per 2009 ndersa per 2008 uk ka te dhena. Ne 
rrethin e  Matit raportohen  32 kopeshte e shkolla te integruara per femijet me AK ne 2008 dhe nuk raportohet 
te dhena per 2009.
Mungesa e te dhenave zyrtare tregon faktin qe nuk ka nje koncep te sakte lidhur me infrastukturen e nevojshme 
dhe ne dispozicion te femijeve me AK ne nivel qarku.

Burimet njerezore dhe financiare
Ndonese eshte e lehte te evidentohen burimet njerezore te angazhuara ne sistemin arsimor, eshte e veshtire 
vleresimi i burimeve financiare te disponueshme ne kete drejtim.
Ne tabelen e meposhtme jepen stafet pedagogjike sipas rretheve per vitin 2010.

Stafi arsimor Rrethet
Bulqize Diber Mat

Numri e edukatoreve 46 107 86
Me arsim te larte 16 8 25
Mesues 489 797 507
Me arsim te larte 265 237 327

Totali si qark 535 904 593

Krahas ketyre, ne qark jane te angazhuar nje numer personash si pedagoge ne 2 universitetet ne qark. Numri i 
tyre eshte relativ duke qene se disa prej tyre angazhohet me kohe te pjeseshme.

Sfida

* Saktesia e te dhenave ndonjehere behet e dyshimte, pasi prane strukturave arsimore nuk ka metodologji te 
unifikuara per prodhimin e treguesv mbi arsimin.
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* Klasat kolektive jane prezente ne te gjitha shkollat ne komunat e qarkut. Propozimi i politikave qe do sjellin 
reduktimin gradual te % se nxenesve qe mesojne ne kete menyre duhet te jete nje prioritet emergjent.
* Marrja ne konsiderate e femijeve me AK duhet bere urgjentisht duke percaktuar problematikat specifike te 
tyre ne procesin e shkollimit dhe duke hartuar planin e masave perkatese per kete grup femijesh.

KAPITULLI 4
E drejta e mbrojtjes sociale

Ne dokumentet strategjike e drejta per mbrojtje sociale specifikohet si me posht:
Konventa e te drejtave te femijeve

Neni 23: Shtetet palë duhet t’u krijojne femijeve me paaftesi kushte per te marre arsimin e duhur, 
formim profesional, sherbim shendetesor, sherbime rehabilituese, pergatitje per 
punesim dhe duhet te krijojne mundesi ne favor te interesit te femijes per te arritur 
integrimin me te plote social te mundshem dhe zhvillimin individual duke perfshire edhe 
zhvillimin e tij/saj kulturor apo shpirteror.

Ndersa ne Strategjine kombetare  per Femijet, e drejta per mbrojtje sociale parashikohet ne  objektivat e 
meposhtem:

Objektiv 1. Ngritja e nje rrjeti te qendrueshem te sherbimeve komunitare per femijet
Objektiv 2. Mbrojtja e femijeve nga varferia dhe perjashtimi/mbrojtja sociale e mbijetesa e femijeve.

Përshkrim i situatës
Mbrojtja sociale eshte jo vetem nje e drejte per femijet, por edhe nje detyrim i ndersjellte i familjes, shtetit ne 
teresi, por dhe gjithe strukturave te te gjitha niveleve, qe ofrojne mbeshtetje dhe sherbime ne komunitete. 
Kodi i Familjes i kushton nje kujdes te vecante trajtimit te femijeve dhe kujdesit qe duhet te tregohet ndaj tyre. 
Ai percakton detyrimet prinderore, ushtrimin e pergjegjesive prinderore per administrimin e pasurive qe vijne 
nga puna e femijeve, rastet e lejimit te punes se te miturve dhe kujdesin ndaj tyre ne pune. 
Kodi i familjes gjithashtu percakton edhe detyrimet institucionale te shtetit ndaj femijeve qe jane jasht kujdesit 
prinderor si dhe menyren se si zbatohen keto detyrime.
Per te njejten ceshtje ne kodin e punes ne nje kapitull te vecante percaktohen kushtet per mbrojtjen e te 
miturve, duke percaktuar moshen minimale te punes, punet e lehta dhe ato te veshtira si dhe kontrollet 
mjekesore per te miturit qe punojne.
Niveli i jeteses/shkalla e varferise ka nje ndikim te madh ne mbrojtjen sociale dhe femijet.
Sipas studimeve te bera ne periudha te ndryshme kohore (UNDP 2003 dhe INSTAT 2009) Dibra vazhdon te jete 
nder rajonet me te varfra te vendit. Niveli i punesimit ne rajon eshte shume i ulet dhe gjithashtu zhvillimi i 
bizneseve lokale eshte i dobet. 
Nje pjese e konsiderueshme e familjeve ne qark mbeshteten me ndihme ekonomike. Pavaresisht se nga njera 
ane ky fakt tregon mbeshtetjen e shtetit per kete kategori femijesh, ne te njejten kohe kjo tregon mundesite e 
paketa qe femijet e ketyre familjeve kane te permbushin kerkesat dhe deshirat e tyre per nje rritje normale dhe 
ne perputhje me moshen.    

DRSHS Diber

2008 2009 2010
Rrethet Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej
Diber 200 4055 4255 300 3982 4282 250 4067 4317
Bulqize 470 1407 1877 545 1470 1924 580 1535 2115
Mat 335 788 1123 599 2393 2992 550 2117 2667
Qarku 1005 6250 7255 1444 7845 9189 1380 7717 9099
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      Tabele 9. Numri i familjeve me femije 0-15 vjec qe mbeshteten me ndihme ekonomike ne qarkun e Dibres 
per vitet 2008-2009-2010

Nga tabela duket qe numri i familjeve qe mbeshteten me ndihme ekonomike eshte i konsiderueshem. 
Gjithashtu nje tjeter e dhene qe del nga tabela eshte fakti qe ne vitin 2009 e 2010 jane mbeshtetur me shume 
familje me ndihme ekonomike se ne 2008. Kjo nder te tjera tregon renien e metejshme te nivelit te jeteses ne te 
tria rrethet e qarku.
Nese ju referohemi te dhenave per vitet ne studim do verejme qe ndonese ne vitin 2008  kane qene ne skemen 
e ndihmes ekomonike per familjet gjithsej 13 429 femije, ne vitin 2009 kane jetuar ne familje te mbeshtetura me 
ndihme ekonomike gjithsej 14 525 femije. Duke qene se ne vitin 2009 ne kemi numrin total te femijeve ne qark 
qe eshte gjithsej 19 272 femije gjithsej nxjerrim % e femijeve ndaj totalit, familjet e te cileve jane mbeshtetur me 
ndihme ekonomike. Nga llogaritjet rezulton qe 75,4 % e femijeve ne qark jetojne ne familje me te ardhura te 
paketa dhe qe mbeshteten me ndihme ekonomike.
Ne vitin 2010 jane mbeshtetur me ndihme ekonomike gjithsej 13 902 femije te grupmoshes 6-15 vjec familjet e 
te cileve i perkasin kesaj kategorie te shoqerise. Llogaritja e % te ketyre femijeve ndaj totalit eshte e veshtire 
duke qene se numrin i femijeve sipas grupmoshave per vitin 2010 nuk eshte nxjerre akoma.
- Nje tjeter grup me nevoja te vecanta jane edhe familjet ne ndihme ekonomike qe drejtohen nga kryefamiljare 
gra.Nga te dhenat e marra nga DRSHP Diber rezulton qe ne vitin 2008 jane mbeshtetur me ndihme ekonomike 
645 familje te drejtuara nga kryefamiljare gra, ne 2009 ky numer eshte rritur ne 844 familje ndersa ne 2010 jane 
835 familje qe drejtohen nga grate dhe mbeshteten me ndihme ekonomike.

- Femijet me AK jane nje tjeter grup femijesh qe padyshim kane nevoje per sherbime sociale te diferencuara. 
Megjithate pavaresisht perpjekjeve per te marre nje informacion per kete kategori femijesh ne nivel rajonal, ka 
qene e veshtire evidentimi i statistikave te sakta. Nga te dhenat qe disponon Sherbimi social ne Tirane rezulton 
qe ne qarkun e dibres jetojne gjithsej 1543 femije me aftesi te vecanta nga te cilet 457 femije te grupmoshes 0-6 
vjec, 712 femije te grupmoshes 6-15 vjec dhe 373 femije te grupmoshes 15-18 vjec.
Duhet thene qe ajo cfare eshte bere dhe behet per kete kategori femijes eshte shume e paket.

- Për vetë kushtet natyrore dhe largësinë nga qendrat urbane të vendit nuk ka popullsi rome që banon në 
qarkun e Dibrës. Familje rome vijnë në Dibër kryesisht gjatë verës dhe mungojnë në periudhat tjera të vitit.
Megjithate ne disa raste gjate veres femijet rome lihen ne rruge nga prinderit e tyre duke lypur. Pavaresisht se 
sporadic, fenomeni duhet marre ne considerate nga strukturat locale, pasi pamjet qe ofrohen jane shume 
diskriminuese per keto femije.

Duke qenë popullsi shtegtare adresimi i politikave specifike për fëmijët rome akoma nuk është një politikë me 
përparësi për strukturat lokale në vend.

- Femijet qe punojne jane nje praktike normale ne Diber. Megjithate kontributi i tyre fokusohet kryesisht 
ne ndihmen ne ferme dhe me pak ne gjenerimin e te ardhurave. Por punesimi i femijeve ne sektore te veshtire 
ndeshet dendur ne Bulqize. Ato jane pjese e grupeve dhe familjeve qe angazhohen ne mbledhjen e kromit. Te 
argazhuar ne kete sector, ato jane te rezikuar derin ne jeten e tyre sic kane treguer eksperiencat e deritanishme 
ne kete zone. Megjithate kushtet e veshtira te jeteses ne familje ne keto zona bejne qe familjet te marrin 
vendim lidhur me angazhimin e femijeve ne kete aktivitet.

Nje situate e ngjashme shihet edhe ne rrethin e Matit. Femijet angazhohen ne pjesen me te madhe te vitin me 
shitjen e produkteve te ndryshme ne rruge, pergjate aksit nacional Peshkopi – Burrel. Ekspozimi i vazhdueshem i 
tyre ne rruge rrit mundesine e aksidenteve ndaj femijeve te angazhuar ne kete aktivitet.
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Strukturat, kapacitetet njerezore dhe burimet financiare
Ne fakt ne kete drejtim, shteti ofron pagesat ne cash, por jepet pak ndihme e specializuar per femijet me nevoja 
te vecanta ne kuader te mbrojtjes sociale te tyre. 
Megjithate ne qarkun e Dibres ushtrojne aktivitetin e tyre disa organizata dhe projekte, fokusi i te cileve eshte 
mirerritja e femijeve dhe mbeshtetja e tyre ne fusha te ndryshme. Me posht po japim organizatat dhe projektet 
qe operojne ne Diber dhe fokusin e punes se tyre.

* MEDPAK
Ne rrethin e Dibres ekziston nje dege e shoqates MEDPAK, e cila mundohet te ofroje sherbime te specializuara 
per keta femije ne nje qender ditore, por infrastruktura, personeli dhe nevojat e tjera specifike per ta jane 
shume te kufizuara dhe nuk krijojne mundesi qe keta femije te marrin sherbime dhe mbeshtetje. Megjithate per 
vete problematikat qe keta femije kane, prinderit e tyre jane shume te interesuar ti sjellin femijet ne kete 
qender. 
Aktualisht frekuentojne qendren ditore rreth 10 femije. Duhet thene qe DAR ka vene ne dispozicion nje mesuese 
dhe DRSHP ofron stafin e saj ne sherbim te ketyre femijeve. Megjithate veprimet e mirefillta per kete kategori 
ne nivel lokal akoma nuk jane ne nivelin dhe vemendjen e duhur.

*Njesia per mbrojtjen e femijeve (CPU)
Njesia per mbrjtjen e femijeve eshte nje strukture relativisht e re. Ajo ushtron aktivitetin e saj ne kuader te 
bashkise Peshkopi.Kjo zyre eshte ngritur nga bashkepunimi i “Partnere per femijet” dhe UNICEF.
Megjithese nje praktike e re, CPU po jep nje kontribut te rendesishem ne ndjekjen e rasteve te femijeve me 
prombleme sociale. Ne bashkepunim me bashkine Peshkopi eshte bere e mundur qe familjet e ketyre femijeve 
te jene ne skemen e ndihmes ekonomike. Gjithashtu eshte ofruar asistence dhe keshillim sipas specifikave te 
cdo rasti te paraqitur tek kjo zyre. 
Ngritja dhe funksionimi i CPU prane bashkise Peshkopi po jep nje ndihmese te rendesishme ne rritjen e 
ndergjegjesimit te komuniteti dhe femijeve lidhur me faktin qe ato gjejne mbeshtetje nga pushteti lokal.
Nje zyre e ngjashme eshte ngritur me mbeshtetjen e WV edhe ne komunen Tomin.
*Observatori Diber
Observatori eshte nje projekt i Aleances per femijet, Tirane me mbeshtetje dhe ne bashkepunim me UNICEF.. 
Zyra funksionon ne Peshkopi qe nga maji i vitit 2009.
Qellimi i observatorit eshte te kontriboje ne advokimin dhe zbatimin e te drejtave te femijeve ne disa rajone te 

vendir, nder ta dhe ne Diber, si nje aleance e strukturave kryesore te shoqerise civile, si dhe ne hartimin e 
zbatimin e politikave monitoruese per permbushjen dhe zbatimin e te drejtave te femijeve ne kete rajon.
Puna e observatorit gjate viteve te aktivitetit te tij ka konsistuar ne:

- Mbledhjen e te dhenave nga te gjithe aktoret ne nivel rajonal deri ne nivel njesishe vendore dhe hedhja 
e tyre ne nje program te unifikuar mbareboteror dhe qe perdoret gjeresisht nga UNICEF dhe organizata 
te tjera me aktivitet global.

- Pergatitja dhe shperndarja e raporteve periodike sipas indikatoreve te mireqenies se femijeve bazuar ne 
dokumentat strategjike rajonale dhe kombetare

- Pergatitjen e raporteve vjetore lidhur me zbatimin e politikave rajonale dhe lokale per femijet
Si rezultat i aktivitetit te tij, Observatori Diber ka krijuar dhe po pasuron nje sistem te dhenash lidhur me 
shkallen e respektimit te te drejtave te femijeve ne qarkun e Dibres, e shprehur nepermjet treguesve statistikore 
dhe te dhenave te marra ne nivel lokal dhe rajonal. Nga analiza e ketyre te dhenave, Observatori ka krijuar nje 
model konkret se si mund te monitorohet progresi dhe problematikat ne nivel lokal dhe rajonal nepermjet 
indikatoreve plotesisht te monitorueshem dhe te matshem.

Sfida

*  Per shkak te nivelit te ulet te jeteses, rreth ¾ e femijeve ne qark jetojne ne kushte te veshtira dhe ne rrethana 
te pamjaftueshmerise se realizimit te detyrimeve ndaj tyre nga ana e familjes.
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* Per shkak te problemeve te mbijeteses, familjet shpesh nuk kane prioritet shkollimin cilesor te femijeve 
sidomos ne ciklet e arsimit te detyruar.
* Mbeshtetja e vetpunesimit dhe hartimi i politikave sociale per zhvillimin ekonomik te zones eshte i 
domosdoshem per rritjen e shendetshme dhe normale te femijeve.
* Hartimi i politikave te ndryshme lokale duhet te behet duke vleresuar edhe ndikimin qe ato duhet te kene tek 
femijet.
* Hartimi i politikave te vecanta per familjet qe drejtohen nga kryefamiljare gra eshte i domosdoshem per te 
krijuar akses per keta femije per nje jetese sa me normale.
* Evidentimi i femijeve me AK eshte nje domosdoshmeri ne qarkun e Dibres
* Hartimi i planeve konkrete te veprimit ne mbeshtetje te nevojave te femijeve me AK.
* Bashkepunimi me prinderit ne hartimin e planeve te veprimit.
* Nje bashkepunim dhe koordinim me i mire mes OJF dhe pushtetit lokal ne mbeshtetje te femijeve me AK

KAPITULLI 5
E drejta e zhvillimit/pjesëmarrjes

Konventa e te drejtave te femijeve
Neni 12

1. Shtetet pale i garantojne femijes, i cili eshte i afte te kete pikepamjet e tij, te drejten per ti 
shprehur lirisht keto pikepamje per cdo ceshtje qe ka te beje me te, duke i vleresuar ato ne 
perputhje me moshen dhe shkallen e pjekurise se tij.

2. Për këtë qëllim, fëmijës i jepet mundësia që të dëgjohet në çdo procedurë gjyqësore ose 
administrative, që ka të bëjë me të, qoftë drejtpërdrejt, qoftë nëpërmjet një përfaqësuesi

                      ose të një organi të përshtatshëm, në përputhje me rregullat e procedurës së legjislacionit
kombëtar.

Ne Strategjine Kombetare per Femijet e drejta e pjesemarrjes specifikohet si vijon:

Objektiv 1. Rritja e pjesemarrjes aktive te femijeve ne procesin e vendimarrjes
Objektiv 2. Rritja e pjesemarrjes se femijeve ne procesin e monitorimit te strategjise dhe raportimit.

Përshkrim i situatës
E drejta e pjesemarrjes ne vendimarrje eshte njera nder te drejtat shume te rendesishme per tu respektuar edhe 
per femijet, shut si dhe per te rriturit. Respektimi i kesaj te drejte nenkupton perfshirjen e femijeve, terheqjen e 
mendimit te tyre dhe marrjen e tij ne considerate sidomos kur behet fjale per ceshtje qe u perkasin edhe 
femijeve. Respektimi i te drejtes per pjesemarrje nuk nenkupton vetem ne familje, por dhe ne komunitet dhe ne 
te gjitha vendimarrjet locale dhe me gjere.
E drejta e pjesemarrjes parashikohet dhe nenkuptohet si pjese e te drejtave te njetiut edhe ne dokumentet 
strategjike kombetare.
Ne Strategjine Kombetare per Femijet e drejta e pjesemarrjes nenkupton 2 aspekte kryesore, te drejten e tyre 
per te dhene mendime lidhur me ceshtjet ne diskutim dhe njekohesisht femijet duhet te jene pjese e grupeve te 
monitorimit dhe vleresimit te planeve kombetare dhe rajonale te vleresimit, sidomos kur behet fjale per percose 
qe tentojne ne kene ne qender zhvillimin lokal dhe te drejtat e femijeve.
Perfshirja e femijeve ne vendimarrje nuk eshte ne praktikat e jetes dhe aktivitetit ne familje, shkolle dhe 
komunitat ne qarkun e Dibres. Per shkak te familjes patriarkale qe vazhdon te ekzistoje akoma, ndikuar nga 
problemet dhe mundesite ekonomike si dhe per faktin qe zhvillimi lokal akoma nuk bazohet thellesish ne analiza 
reale te situates, perfshirja e femijeve eshte nje element dytesor.
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Megjithese te gjitha njesite vendore ne qarkun e Dibres kane strategjite e tyre te zhvillimit per territoret e tyre, 
ceshtjet e femijeve nuk jane te trajtuara ne menyre specifike, duke qene se si grup kane nevoja disi te vecanta. 
Ato nenkuptohen duke i pare femijet si pjese e popullates ne territoret perkatese.

Duke patur detyrimin ligjor, DAR kane mbeshtetur ngritjen e qeverive te nxenesve (QN) ne te gjitha shkollat. 
Ekzistenca e tyre konfirmohet edhe nga vezhgimet ne terren. Por ajo qe eshte shqetesuese lidhet me faktin qe 
ne mjaft raste ato jane vetem ne leter dhe per shkak te detyrimit nga ligji. Kjo ben qe QN te mos jene aktive dhe 
zeri i tyre te jete i dobet ne vendimarrjen lokale ne interes te tyre.
Pavaresisht kesaj, zgjedhja e tyre bëhet në përgjithesi ne menyre demakratike dhe me pjesëmarrjen e drejtë të 
vetë nxënësve.

Megjithate janë krijuar eksperienca të bashkëpunimit të tyre me komunat dhe kjo mbështetje shihet si pozitive 
nga të dyja palët. Pavarësisht kësaj, fëmijët nuk marrin pjesë në zhvillimin lokal jo vetëm për problemet në 
komunitet, por as për çeshtje që lidhen me fëmijët.

Por në Dibër ka disa OJF që punojnë për promovimin dhe njohjen e të drejtave të fëmijëve dhe sigurimin e 
pjesëmarrjes së tyre në të gjitha aspektet e zhvillimit ne komunitetit.

Organizatat dhe projektet
Në Dibër ka disa OJF që punojnë për promovimin dhe njohjen e të drejtave të fëmijëve dhe sigurimin e 
pjesëmarrjes së tyre në të gjitha aspektet e zhvillimit ne komunitetit.

Aleanca per femijet, dega Diber

Njesia per te drejtat e femijeve

Partner per femijet

Qeverite e nxenesve
Nga viti 2001 ne rrethin e Dibres Save the children implementoi fuqishem projekte te edukimit ku pjese e ketij 
projekti ka qene dhe ngritja dhe fuqizimi i Qeverise se Nxenesve. Projekti u shtri fillimisht ne 17 shkolla te rrethit 
, S Alliu, D Gashi, i Hajrullai, M Shehi,Dohoshisht, Brezhdan, Tomin, Sohodoll, Kastriot( tetevjecare dhe e 
mesme), Koben, Vrenjt, Dovolan, Maqellare, Majtare, Pocest, Kllobcisht. Vlen te permendet fakti qe nga keto 
qeveri nxenesish doli libri “ E gjetem zgjidhjen..... eshte Qeveria e Nxenesve” ne liber qe pershkruan ne cdo hap 
ngritjen dhe funsionimin e Qeverise se Nxenesve ne shkolle si strukture e pavarur. Ky liber u perhap pothuajse 
ne te gjithe Shqiperine. Fale ketij projekti ne rrethin tone funksionon qeveria e nxenesve ne te gjitha shkollat 
dhe ne shume prej tyre ka nje qeveri nxenesish te fuqizuar. 
Ne lidhje me funksionimin e qeverise se nxenesve eshte e rendesishme te permendet fakti qe permes saj ne 
shkolla po perhapet fryma e te drejtave te femijeve sipas KDF, qe femijet te informohen ne lidhje me kete 
pakete ligjore mbrojtese Q Nx eshte strukture qe ben monitorimin e respektimit te te drejtave te femijeve ne 
shkolle, qe identifikon problemet dhe nevojat e shkolles dhe perpiqet ti adresoje per zgjidhje.

Zeri 16 + ......

Krahas Q Nx , qe nga viti 2005 u ngrit  me mbeshtetjen e Save the Children grupi i femijeve me emrin “Zeri 
16+....Peshkopi” , i cili perfshin ne perberjen femijete qytetit te peshkopise nga mosha 8-18 vjec qe ka si mision 
te punes se tij “promovimin e te drejtave te femijev, advokimin per te drejtat e femijeve ne institucione 
qendrore e lokale”
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Ky grup femijesh ka bere identifikimin e problematikave te femijeve ne rang rajoni vit pas viti qe nga krijimi i tij, 
duke bere dhe perzgjedhjen e problematikave prioritare per tu ndjekur nga ata ne punen e tyre.Investigimi i te 
dhenave permes anketimeve dhe pyetesoreve  ka qene ne bazen e te dhenave te grumbulluara nga femijet. 
Keshtu eshte investiguar ne lidhje me njohjen e te drejtave te femijeve sipas KDF ne vitin 2006 , ku rezultonte 
nje rezultat 80% e femijve te mos kene informacion per KDF, ndersa ne vitin 2011 ne te dhenat e marra pas 
zhvillimit te pyetesorit tek femijet , rezulton qe 81% e femijve te kene informacion mbi te drejtat e femijeve, te 
identifikojne te “ drejten e munguar” ne shkolle madje dhe ne familje.

Ishte vene re se ne shkolla rendom behej presion me note per te ndjekur kurse private , se  u kerkohej  leke 
nxenesve   per shume blerje materialesh , fotokopje testesh etj. Per kete u lobua deri ne M ASH, se bashku me 
grupet e tjera qe funksionojne ne rajonet e Elbasanit dhe Durresit dhe vlen te permendet se nga MASH ka dale 
udhezim per menyren e mbledhjes ne menyre vullnetare te kontributeve nga familjet per shkollen.Sherbimin e 
dezhurnit ne shkolle  eshte konsideruar si nje problem per femijet qe kryejne kete sherbim brenda shkolles per 
disa arsye: shkeputen nga mesimi, rrezikohet nga faktor agresiv te jashtem, kryejne nje pune duke qene 
minoren” Per kete u moren mendimet e nxenesve ne lidhje me kete sherbim pemers pyetesoreve dhe nga 
pergjigjiet e tyre rezultoi se nxenesit nuk e donin nje “pune te till” e konsideroni “rrezik” dikush preteks per ta 
ikur nga mesimi etj marre shkas nga keto te dhena u kontaktua me  kryetarin e Bashkise Peshkopi, keshillit 
bashkiak ku u kerkua te akordohej nje fond per te punesuar nje punonjes qe do te kryente kete sherbim ne 
shkolle. Fale mbeshtetjes se Kryetarit te bashkise , te keshillit bashkiak u be e mundur punesimi i punonjeve 
prane shkollave per te kryer kete sherbim i cili vazhdon dhe aktualisht te kryhet nga punonjes qe paguhen nga 
bashkia Peshkopi. Kete fryme u perpoqem ta percjellim dhe neper komuna , ku disa prej tyre perkrahen kete 
kerkese, dhe fatkeqesisht disa te tjera qe quanin normalitet  qe femijet te bejne sherbim dezhurni dhe te 
pastrojne shkollat!!!!!

Ka vijuar puna e zerit 16 +...Peshkopi” me investigimin “pamundesise se femijeve qe mbarojne arsimin 9-vjecar 
per te vazhduar arsimin e mesem” , ne perfundim te investigimit rezulti se shume femije kane deshire te 
vazhdojne arsimin e mesem por pe shkak se ne zonat e  tyre nuk ka shkolle te mesme ata mbeten pa e vazhduar 
ate , permendim ketu femijet e Fushe Alies, Bllices, Luznise,Kala e Dodes, Selisht, 

Duke qene se ne qender te vemendjes nga Zeri, ka qene gjithmone perfshirja e femijeve qe vijne nga familje ne 
nevoje, te femijve jetim, te femijeve qe nuk kane shume akses ne jeten socilale te femijeve ne shkolla apo qytet, 
jane organizuar enkas kampe verore ku keta femije kane kaluar 15 dite se bashku me femijet e grupit duke 
zhvilluar lojra sociale, duke njohur te drejtat e femijeve sipas KDF, duke zhvilluar aktivitete te ndryshme sportive 
etj, jane perfshire me shume se 100 femije.

Kete vit ne qender te vemendjes per Zerin 16 +... vemendja eshte perqendruar ne problem shume social, “ 
dhuna si mjet edukimi” duke bere prezent kete fenomen pothuajse shekullor por shume i demshem.

Gjate ketyre viteve ky grup eshte rritur dhe fuqizuar , ai filloi me 16 femije dhe sot e frekuentojne rregullisht 47 
femije si dhe ne aktivitete etij perfshihen rreth 200 femije.

World Vision  

Programi i zhvillimit te World Vision  ne Diber filloi punen  ne vitin 2008, duke u fokusuar ne tre komuna: 
Maqellare, Tomin dhe Kastriot. Synimi i WV ne Diber eshte qe permes Projektit te  Mbrojtjes se Femijeve, te 
Sponsorshipi dhe te Shendetit, ne partneritet me femijet, komunitetin dhe aktore te tjere kyc te mund te 
ndertoje: 

 Nje abient ku femijet te jene te mbrojtur dhe te gezojne te drejta ne familje, ne shkolle dhe komunitet.
 Nje ambient ku femijet te rriten te shendetshem.
 Nje ambiet te paqte dhe fuqizues per femijet.
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Pojekti i Mbojtjes se femijeve ka per qellim qe te punoje ngushtesisht me komunitetin dhe partneret kyc, per ti 
fuqizuar ata qe te ndermarrin inisiativa per te krijuar nje ambient te paqte dhe miqesor per femijet ne familje, 
shkolle dhe komunitet. 

Disa nga objektivat jane:

- Ngritja e Njesive te Mbrojtjes se femijeve ne komuna. Kjo njesi do te adresoje, advokoje e loboje ne 
nivel  institucional  lokal dhe rajonal per ceshtjet e mbrojtjes se femijeve. Eshte arritur hapja e Njesise se 
Mbojtjes se Femijeve  ne komunen Tomin dhe po advokojme se bashku me partneret kyc ne hapjen e 
kesaj njesie edhe ne dy komunat e tjera Maqellare dhe Kastriot. 

- Nje objektiv tjeter eshte puna me strukturat e shkolles; fuqizimi i Qeverive te Nxenesve, Grupi 
Edukatoreve Bashkemoshatare dhe Bordeve te Shkollave; dhe rritja e kapaciteteve te mesuesve permes 
trajnimeve dhe aktiviteteve te ndryshme.

- Informimi, ndergjegjesimi dhe trajnimi i Prinderve mbi ceshtjet e mirerritjes se femijeve, edukimit te 
femijeve, te drejtave te femijeve, menaxhimit te konfliktit me femijet, kujdesit ndaj femijeve me aftesi 
ndryshe, abuzimit etj. 

WV advokon se bashku me partnere ne nivel kombetar per ligje, politika dhe strategji qe synojne mbrojtjen e 
femijeve dhe respektimin e te drejtave te tyre ne familje, shkolla dhe institucione.

Sfida

Çështjet kritike
*Stafet e njësive vendore nuk kanë ndjeshmërinë e nevojshme ndaj problemeve të fëmijëve.
*Mungesa e traditës për të degjuar zërin e fëmijëve.
*Burimet financiare të pakëta kufizojnë pjesëmarrjen e nxënësve në vendimarrjen në shkollë.
* Ndergjegjesimi ne familje dhe komunitet lidhur me pjesemarrjen e femijeve eshte shume i ulet
* Nuk ka nje kuptim te drejte te detyrimeve ligjore lidhur me ngritjen dhe funksionimin e Qeverve te nxenesve
* Ka pak mbeshtetje ne drejtim te rritjes se rolit te femijeve ne shkolle, familje dhe komunitet.
* Njesite vendore nuk planifikojne bashkepunime konkrete me Qeverite e nxenesve, megjithese kostot 
financiare te nevojshme mund te jene mjaft te uleta.
* Duke qene se kjo fryme mbizoteron ne gjithe qarkun, Qeverite e nxenesve priren pak te luajne rolin e tyre ne 
shkolle dhe jashte saj.

KAPITULLI 6
Konkluzione dhe rekomandime
- Qeverisja Rajonale dhe strategjia
- Vlerësim i rreziqeve dhe mundësive
- Plan i përgjithshëm zbatimi dhe vlerësimi
- Aprovimi 
- Harmonizimi me strategjinë kombëtare të fëmijëve

Anekse
- Të dhënat sipas bashkive dhe komunave
- Plani kohor
- Plani i buxhetit
- Lista e masave sipas përgjegjësive dhe afateve kohore
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Metodologjia, qëllimi dhe objektivat

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve përbën një nga drejtimet më të rëndësishme të politikave shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë. Ne themel të këtyre politikave janë parimet themelore të Kushtetutës së Shqipërisë, të 
Konventave të OKB-së dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar, të cilat theksojnë se 
fëmijët, për shkak të veçorive të moshës, të mungesës së pjekurisë fizike dhe intelektuale, kanë nevojë për një mbrojtje dhe 
vëmendje të veçantë nga familja dhe institucionet shtetërore.      

“Fëmijët kane nevoja te posaçme dhe si rrjedhojë si individë ata kane statusin e tyre. Ata nuk janë produkt i shtetit, 
ashtu sikurse për gjithçka nuk janë vetëm në posedim te prindërve te tyre. Për këtë arsye, shteti dhe shoqëria e kanë për 
detyrë që t’i njohin kërkesat dhe te drejtat e tyre, si të drejta të individëve të veçantë” – raporti I Avokatit te Popullit. 

Të drejtat e njeriut fillojnë me të drejtat e fëmijëve. Konventa e Organizatës së Kombeve të Bashkuara “Mbi të 
Drejtat e Fëmijës” është konventa më e ratifikuar në të gjithë botën dhe përbën pikën më të gjerë të referencave ligjore 
dhe politike për çështjet e të drejtave të fëmijës. 

Shqipëria e ka ratifikuar këtë Konventë më 28 Shkurt te vitit 1992. Si rrjedhojë të gjitha institucionet publike, te mbrojtjes 
sociale, gjykatat dhe autoritetet administrative ne vendimet e tyre duhet te kenë parasysh gjithmonë, si interesin me te 
larte, atë te fëmijës. Qe atëherë shume sfida janë tejkaluar për Kuvendin, Qeverinë, institucionet e tjera shqiptare dhe 
shoqërinë civile. Fëmijët i ndjejnë me shume, si për mire, ashtu dhe për keq, pasojat e veprimeve ose mosveprimeve te 
qeverisjes. Pothuajse çdo ligj i Kuvendit apo çdo vendim i Qeverise, ne çdo fushe, ndikon tek fëmijët ne mënyrë direkte apo 
indirekte. Me siguri mund te themi se gjendja e fëmijëve, e edukimit dhe shëndetit të tyre është një barometër matës i 
saktë i ndryshimeve social ekonomike ne çdo shtet. 

Ashtu sic ështe thënë më lart, Qarku i Dibrës është disi i vecuar nga pjesa tjetër e vendit, referuar pozicionit gjeografik. 
Mentaliteti ka një ndikim të dukshëm në mjaft çeshtje sociale si të drejtat e grave dhe fëmijëve, etj. Megjithatë popullsia 
shquhet për mikpritje dhe tolerance. Gjakmarrja nuk ndeshet në këtë qark dhe fëmijët nuk vuajnë për shkak të kësaj plage 
sociale.

Për shkak të mentalitetit, historikut të familjes dhe problemeve të mbijetesës, të drejtat e fëmijëve nuk janë në qendër të 
vëmendjes në familje dhe komunitet. Të gjitha njësitë vendore kanë strategji të zhvillimit local, por në asnjërën prej tyre 
nuk trajtohen çeshtje të fëmijëve.

Qarku i Dibres eshte nder qarqet me zhvillim te paket ekonomik. Pjesa e tij qe kufizohet me kukesit eshte nder zonat me te 
varfra te vendit. Nje percaktim i tille eshte bere nga UNDP ne 2003 dhe eshte rikonfirmuar nga INSTAT ne 2009. 

Zhvillimi i paket ekonomik dhe aneksimi nga zonat urbane kane bere qe pavaresisht permiresimeve, problemet sociale te 
mbeten evidente.Gjithsesi levizjet demografike dhe emigracioni jane dy faktoret kryesore qe kane ndikuar ne permiresimet 
ne aspektin shoqeror sidomos ato qe lidhen me marrdheniet brenda familjes.

Qarku I Dibres ka hartuar Strategjine e zhvillimit rajonal e konceptuar si Nxitja e zhvillimit local nepermjet OZHM, me 
mbeshtetjen e UNDP ne vitin 2003-2004. Pjese e kesaj strategjie kane qene edhe tregues qe lidhen me femijet sic jane 
arsimi dhe shendetesia. Por duke qene e fokusuar ne planifikimin e zhvillimit local, analiza lidhur me femijet ka zene nje 
pjese te vogel ne kete strategji.

Hartimi i këtij dokumenti u iniciua me qëllimin që të përmirësojë situatën e të drejtave të fëmijëve në Qarkun e Dibrës, për 
të siguruar një qasje të punës për të gjithë aktorët që influencojnë në realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe për më shumë 
të shërbejë si bazë të dhënash për identifikimin e problemeve specifike, për përcaktimin e prioriteteve dhe për 
bashkërendimin e punës në drejtim të përkujdesit social të fëmijëve në rrezik përjashtimi social.
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Metoda e pjesemarrjes se gjere ka qene baza e hartimit te strategjise dhe sigurisht edhe per pjesën e buxhetit. Vleresimi i 
situates dhe hartimi i politikave, planeve te veprimit dhe indikatoreve eshte bere na bashkepunim me specialiste te njesive 
vendore dhe strukturave te ndryshme ne qark sipas fushave te tyre te veprimit.

Strategjia bazohet gjithashtu ne perfshirjen e grupeve te interesit. Gjate procesit jane kontaktuar dhe marre mendimet e 
tyre nga grupe femijesh, drejtues shkollash, mesues, prinder dhe drejtuesi lokal.

Objektivat kryesore të stretegjisë janë: 

- Analiza pershkruese e situatës ekonomike dhe shoqerore me focus femijet ne qarkun e Dibres
- Vleresimi analitik i situates, identifikimi I problematikave dhe faktoreve perkates
- Hartimi i politikave te integruara e konkrete rajonale per permiresimin e situates, si dhe institucionet lokale, 

rajonale dhe kombetare pale ne realizimin e ketyre politikave.
- Hartimi i planeve te veprimit dhe percaktimi i treguesve te monitorimit,planifikimi I nevojave për burime financiare 

dhe njerëzore per arritjen e pritshmerive.
- Ngritja e strukturave dhe sigurimi i burimeve të mjaftueshme financiare e njerëzore, për të realizuar detyrimet që 

rrjedhin nga Strategjia për Fëmijët dhe Ligji “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” dhe krijimi I një sistemi efikas 
raportimi nga njësitë vendore dhe organizmat e shoqërisë civile active në rajon për identifikimin e problemeve në 
realizimin e të drejtave të fëmijëve, përcaktimin e prioriteteve dhe shtrirjen e shërbimeve të pë pkujdesit 
komunitar për fëmijët në rrezik përjashtimi social në të gjithë territorin e qarkut Dibër.

- Sigurimi I shërbimeve të specializuara përe kategori të ndryshme fëmijësh
- Krijimi I rrjeteve efikase për bashkërendimin e përendimin e përpjekjeve në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në 

nivel rajonal;
- Përmirësimi I shërbimit shëndetësor për nënën dhe fëmijën duke synuar arritjen e standarteve Europiane;
- Përmirësimi I sistemit para universitar dhe rritja e frekuentimit të arsimit të detyruar;
- Ulja e numrit të fëmijëve të rrugës dhe ngritja e shërbimeve që i mbrojnë dhe zhvillojnë ata;
- Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetot dhe strukturave përgjegjëse për rritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve në 

proceset vendimmarrëse në familje dhe përfshirja e të rinjve në debatet publike.  

1. Buxheti i Qeverisjes Qendrore për fëmijët
Shpenzimet publike kanë për qëllim përmirësimin e nivelit të jetesës nëpërmjet sigurimit të shërbimeve publike me cilësi. 
Gama e shërbimeve publike që një njësi vendore ofron per komunitetin e tij është e gjerë dhe duke patur parasysh këtë 
factor duhet që të bëjmë një llogaritje të shpenzimeve publike që shkojnë tek fëmijët duke bërë disa llogaritje dhe 
arsyetime logjike nisur nga praktikat e përgjithshme:

Kryesisht ndarja e buxhetit bëhet sipas numrit të popullsisë duke mos siguruar plotësimin e nevojave të fëmijëve e sidomos 
të atyre në nevojë. 

Për këtë arsye, për të përcaktuar atë pjesë të fondeve buxhetore që shkon për shtresën e fëmijëve, së pari duhet t’i 
referohemi atyre fondeve që, sipas programeve buxhetore të institucioneve të ndryshme akordohen nga buxheti qendror 
për fëmijët, si:
• Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me programet buxhetore “Arsimi bazë”, “Arsimi
i mesëm i përgjithshëm” dhe “Arsimi profesional”,
• Ministria e Shëndetësisë me programet buxhetore “Shërbimet e kujdesit parësor” dhe
“Shërbimet e kujdesit publik”, ndonëse për vitin 2008, një pjesë e këtyre fondeve kalojnë
nëpërmjet Institutit të Kujdesit Shëndetësor, i cili kryen ndarjen e fondeve sipas performancës së paraqitur të institucioneve 
të kujdesit parësor.
• Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, me programet buxhetore: “Mbrojtja sociale”, “Shanset e 
Barabarta”
• Zëri “shpenzime buxhetore për personelin” për gjithë buxhetin qendror, i cili përfshin
shpenzimet për paga e sigurime shoqërore, për të gjithë punonjësit buxhetorë (të pjesës së buxhetit qendror) që punojnë 
në sistemin e institucioneve buxhetore qendrore, si dhe të varësisë të përcaktuar në territorin e Bashkisë.
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Gjithashtu, në buxhetin e shtetit ka edhe programe të tjera buxhetore si ato të kulturës e sportit, të mbrojtjes së 
trashëgimisë kulturore e historike, të mbrojtjes së mjedisit, të ndërtimit të infrastrukturës, etj., të cilat kanë pjesën e tyre që 
shkon tek fëmijët. Por është shumë e vështirë, që të përllogaritet, në mënyrë të saktë, buxheti i këtyre programeve për 
fëmijët.

Buxheti I Qeverisjes Qendrore për Fëmijët
Për të përcaktuar në mënyrën më të përafërt të mundshme pjesën e Buxhetit Qendror të caktuar që shkon për fëmijët në 
Qarkun e Dibrës, na duhet të përdorim jo vetëm informacionin për fondet buxhetore që akordohen nga buxheti qendror, 
por edhe të dhëna mbi numrin e popullsisë, numrin e familjeve, numrin e punonjësve buxhetorë, numrin e fëmijëve në 
secilin rretn dhe në nivel Qarku. Nëpërmjet këtyre të dhënave do të llogariten koeficentët e duhur për një përllogaritje sa 
më të përafërt të buxhetit për çdo fëmijë. 

Për këtë arsye, janë ndërtuar tabelat si më poshtë:

Tabela 1: Numri I popullsisë, dhe fëmijëve për rrethin Dibër 

Viti
Rrethi Popullsia

Nr 
femijeve 0-6 vjec

6-15 
vjec

15-18 
vjec % e femijeve

a b c d= (c/b)
2009 Dibër 78797 27611 6443 15615 5553 35.0
2010 Dibër 81384 30483 8247 15090 7146 37.9

Tabela 2: Numri I popullsisë, dhe fëmijëve për rrethin Bulqizë 

Viti
Rrethi Popullsia

Nr 
femijeve 0-6 vjec

6-15 
vjec

15-18 
vjec % e femijeve

a b c d= (c/b)
2009 Bulqizë 40267 13282 2798 7618 2866 33.0
2010 Bulqizë 42725 15751 4274 7848 3629 36.8

Tabela 3: Numri I popullsisë, dhe fëmijëve për rrethin Mat

Viti
Rrethi Popullsia

Nr
femijeve 0-6 vjec

6-15 
vjec

15-18 
vjec % e femijeve

a b c d= (c/b)
2009 Mat 61033 19272 4053 11293 3926 31.6
2010 Mat 64960 21044 5270 10693 5081 32.3
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Tabela 4: Numri I popullsisë, dhe fëmijëve për Qarkun Diber

Viti
Popullsia

Nr 
femijeve 0-6 vjec

6-15 
vjec

15-18 
vjec % e femijeve

a b c d=(c/b)
2009 180097 60165 13294 34526 12345 33.0
2010 189069 67278 17791 33631 15856 35.8

A. Arsimi Parauniversitar

Sistemi ynë arsimor siguron arsimin formal në kopshte dhe shkolla publike dhe private  për fëmijët 3-18 vjeç. Në 
dekadën e fundit, sistemi arsimor ka pësuar ndryshime të rëndësishme në strukturë dhe përmbajtje për të 
reflektuar më mirë nevojat e ndërtimit të një ekonomie moderne të tregut. Rezultate të këtij ndryshimi janë 
mundësi më të mëdha për fëmijët për të ndjekur shkolla të ndryshme, publike dhe private, në përputhje me 
nevojat e tregut dhe përzgjedhjet personale

Qarku i Dibres ka nje numer prej 121 shkolla te arsimit fillor e te mesem, ne te cilat mesojne 32 007 nxenes. Nga 
keto 97 shkolla jane te sistemit 9-vjecar ndersa 24  te sistemit te mesem. Nga te cilat 85 shkolla te arsimit 9-
vjecar jane ne komuna dhe 12 ne bashki. 15 shkolla te arsimit te mesem jane ne komuna dhe 9 ne bashki.

Ne vitin shkollor 2010-2011 mesojne gjithsej 32 007 nxenes ne te dy sistemet nga te cilet 25 413 te sistemit 9-
vjecar dhe 6 594 te arsimit te mesem.  Numrin me te madh te nxenesve qe mesojne ne arsimin fillor e kane 
shkollat e komunave me 17 570 nxenes, pjesa tjeter prej 7 843 mesojne ne shkollat fillore te zonave urbane te 
Qarkut

Tabela me numrin  e shkollave te Qarkut Diber

Nr

                         
Diber Mat Bulqize
Bashkia Komune Totali Bashkia Komune Totali Bashkia Komune Totali

Shkolla 9-vjecare 4 36 40 6 32 38 2 17 19
Shkolla te Mesme 2 6 8 5 6 11 2 3 5
Nx shkollat 9 
vjecare 2896 8519 11415 3042 4902 7944 1905 4149 6054
Nx shkollat e 
mesme 1790 1014 2804 1978 897 2695 551 544 1095
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E drejta e femijeve per Arsimimin

Llogaritjet për ndarjen e buxhetit për vitin 2009 – 2010 për sistemin para universitar janë bërë duke ju referuar të dhënave 
të programeve buxhetore “arsimi bazë”, “arsimi i mesëm i përgjithshëm”, 

Tabela e mëposhtme paraqet buxhetin per vitin 2009 - 2010 per sistemin e arsimit parauniversitar

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 
(0-6 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
8738 8225 16963 6443 15615 5553 27611 2.63

2010
9105 8786 17891 8247 15090 7146 30483 2.16

Duket qartë nga tabela që niveli I investimeve për arsimin para universitar nuk ka ndryshuar.  Kryesisht këto 
investime shkojnë për mirëmbajtje të objekteve ekzistuese që mundësojnë realizimin e arsimimit para 
universitar të fëmijëve. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit Baze ne qytet e fshat paraqitet në tabelën e mëposhtme

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 
(0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve
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a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
7479 35476 42955 6443 15615 5553 27611 2.75

2010
8253 56789 65042 8247 15090 7146 30483 4.3

Raporti buxhet per numer femije eshte rritur gjate vitit 2010. Kjo sidomos per faktin qe me shume eshte 
fokusuar ne krijimin e ambieneteve te reja dhe me bashkekohore per arsimin baze ne qytet dhe fshat. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit te Mesem ne qytet dhe fshat

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo
r (0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
17412 67559 84971 6443 15615 5553 27611 15.30

2010
15835 75980 91815 8247 15090 7146 30483 12.84

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per arsimin në rrethin e Dibrës, dhe 
raportin e buxhetit per numer fëmije për rrethin. 

Buxheti Total per vitin 2009 - 2010 per rrethin e Dibrës

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo
r (0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
33629 111260 144889 6443 15615 5553 27611 5.24

2010
33193 141555 174748 8247 15090 7146 30483 5.73

Rrethi BULQIZE

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sistemin e arsimit parauniversitar

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 

Nr. 
Femijeve 

Nr. 
Femijeve 

Nr. 
Femijeve 

Raporti 
buxhet / 
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(0-6 vjec) ne shkolla 
(6-18 vjec)

ne shkolla 
(16-18 
vjec)

ne total nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
0 4470 4470 2798 7618 2866 13282 1.60

2010
2300 6560 8860 4274 7848 3629 15751 2.07

Duket qartë nga tabela që niveli i investimeve për arsimin para universitar është rritur.  Kryesisht këto 
investime shkojnë për mirëmbajtje të objekteve ekzistuese që mundësojnë realizimin e arsimimit para 
universitar të fëmijëve. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit Baze ne qytet dhe fshat

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 
(0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
988 9614 10602 2798 7618 2866 13282 1.39

2010
12057 10318 22375 4274 7848 3629 15751 2.85

Raporti buxhet per numer femije eshte rritur gjate vitit 2010. Kjo sidomos per faktin qe me shume eshte 
fokusuar ne krijimin e ambieneteve te reja dhe me bashkekohore per arsimin baze ne qytet dhe fshat. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit te Mesem ne qytet dhe fshat

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo
r (0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e
2009 2734 6791 9525 2798 7618 2866 13282 3.32

2010 3590 5870 9460 4274 7848 3629 15751 2.61

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per arsimin në rrethin e Bulqizës, dhe 
raportin e buxhetit per numer fëmije për rrethin. 

Buxheti Total per vitin 2009 - 2010 per rrethin e Bulqizës

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. Femij 
shkolla 
(16-18 

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
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r (0-6 vjec) vjec) Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e
2009 3722 20875 24597 2798 7618 2866 13282 1.85

2010 17947 22748 40695 4274 7848 3629 15751 2.58

Rrethi MAT

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sistemin e arsimit parauniversitar

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 
(0-6 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e
2009 12188 23313 35501 4053 11293 3926 19272 8.76

2010 14860 31605 46465 5270 10693 5081 21044 8.82

Duket qartë nga tabela që niveli i investimeve për arsimin para universitar nuk ka ndrsyhuar.  Kryesisht këto 
investime shkojnë për mirëmbajtje të objekteve ekzistuese që mundësojnë realizimin e arsimimit para 
universitar të fëmijëve. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit Baze ne qytet dhe fshat

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. Femijeve 
parashkollor 
(0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e
2009 43402 55942 99344 4053 11293 3926 19272 8.80

2010 35978 62658 98636 5270 10693 5081 21044 9.22

Raporti buxhet per numer femije eshte rritur gjate vitit 2010. Kjo sidomos per faktin qe me shume eshte 
fokusuar ne krijimin e ambieneteve te reja dhe me bashkekohore per arsimin baze ne qytet dhe fshat. 

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per Sistemin e Arsimit te Mesem ne qytet dhe fshat

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo
r (0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e
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2009 57875 25332 83207 4053 11293 3926 19272 21.19

2010 43389 61350 104739 5270 10693 5081 21044 20.61

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per arsimin në rrethin e Matit, dhe 
raportin e buxhetit per numer fëmije për rrethin 

Buxheti Total per vitin 2009 - 2010 per rrethin e Matit

Vitet Te tjera 
korrente

Investim
e

Totali Nr. 
Femijeve 
parashkollo
r (0-6 vjec)

Nr. Femijeve 
ne shkolla 
(6-18 vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne shkolla 
(16-18 
vjec)

Nr. 
Femijeve 
ne total

Raporti 
buxhet / 
nr. 
Femijeve

a b c d=b+c e f g h=e+f+g i=h/e

2009
113465 104587 218052 4053 11293 3926 19272 11.31

2010
94227 155613 249840 5270 10693 5081 21044 11.87

B. Politikat shëndetësore

Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për programet  buxhetore “shërbimet e kujdesit parësor” dhe “shërbimet 
e kujdesit publik”, i ka caktuar rretheve të Qarkut Dibër fondet sipas tabelave të m Tabela e mëposhtme 
paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per arsimin në rrethin e Bulqizës, dhe raportin e buxhetit 
per numer fëmije për rrethinoshtme. Këto fonde shkojnë për financimin e sistemit shëndetësor për gjithë 
popullsinë, që do të thotë jo drejtpërsëdrejti për fëmijët, prandaj për përcaktimin e pjesës që shkon tek 
fëmijët do të përdoren koeficientët e llogaritur më parë.

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sektorin e shendetesise nga qeveria qendrore
DIBER

Vitet Te tjera 
korrente 
(000/lek
e)

Investime 
(000/leke)

Totali 
(000/Leke)

Nr. Femijeve/ 
Nr. Popullsise

Buxheti per 
femije ne total 
(000/leke)

Nr. 
Femijeve 

Buxheti 
per femije

a b c d=b+c e f=d*e g i=f/g
2009 9074 2436 11510 0.35 4029 27611 0.15

2010 4700 9600 14300 0.37 5291 30483 0.17

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sektorin e shëndetësisë nga qeveria qendrore
MAT
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Vitet Te tjera 
korrente 
(000/lek
e)

Investime 
(000/leke0

Totali 
(000/Leke)

Nr. Femijeve/ 
Nr. Popullsise

Buxheti per 
femije ne total 
(000/leke)

Nr. 
Femijeve 

Buxheti 
per femije

a b c d=b+c e f=d*e g i=f/g
2009 2018 12102 14120 0.31 4377 19272 0.23

2010 3470 11985 15455 0.32 4946 21044 0.24

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sektorin e shëndetësisë nga qeveria qendrore
BULQIZE

Vitet Te tjera 
korrente 
(000/lek
e)

Investime 
(000/leke0

Totali 
(000/Leke)

Nr. Femijeve/ 
Nr. Popullsise

Buxheti per 
femije ne total 
(000/leke)

Nr. 
Femijeve 

Buxheti 
per femije

a b c d=b+c e f=d*e g i=f/g
2009 4 3775 3779 0.33 1247 13282 0.09

2010 2500 1600 4100 0.37 1517 15751 0.10

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per shëndetin në Qarkun e Dibrës, 
dhe raportin e buxhetit per numer fëmije për qarkun.

Buxheti per vitin 2009 - 2010 per sistemin shëndetësor për të gjithë Qarkun Diber

Vitet Te tjera 
korrente 
(000/lek
e)

Investime 
(000/leke0

Totali 
(000/Leke)

Nr. Femijeve/ 
Nr. Popullsise

Buxheti per 
femije ne total 
(000/leke)

Nr. 
Femijeve 

Buxheti 
per femije

a b c d=b+c e f=d*e g i=f/g
2009 11096 18313 29409 0.33 9705 60165 0.16

2010 10670 23185 33855 0.36 12188 67278 0.18

C. Politikat Sociale
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Nga buxheti i Ministrisë së Punës, Cështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, me programin buxhetor 
“mbrojtja sociale”, përve fondeve të caktuara nga kjo Ministri në zërin “shpenzime personeli”, fondet janë 
përcaktuara sipas tabelave të mëposhtme, të caktuara për financimin e politikave sociale për gjithë 
popullsinë, d.m.th në mënyrë të tërthortë për fëmijët. Kështu që, do të përdoren koeficientët për përcaktimin 
e pjesës së fondeve buxhetore që shkon tek fëmijët për secilin rreth. 

Ndarja e buxhetit per ndihmat ekonomike ne vite                                                                                      (000/leke)
DIBER

Vitet Ndihma 
ekonomike

Numri I 
familjeve 
perfituese

Nr. I personave 
ne keto familje

Nr. I femijeve 
ne keto familje

Buxheti per 
femije 

Buxheti per 
numer femije

a b c d=c*4.2 e=c*2.2 f=(b/d)*e g=f/e
2009 288065 7280 30576 16016 150891.1905 9.42

2010 292400 7238 30399.6 15923.6 153161.9048 9.62

Ndarja e buxhetit per ndihmat ekonomike ne vite (000/leke)
BULQIZE

Vitet Ndihma 
ekonomike

Numri I 
familjeve 
perfituese

Nr. I personave 
ne keto familje

Nr. I femijeve 
ne keto familje

Buxheti per 
femije 

Buxheti per 
numer femije

a b c d=c*4.2 e=c*2.2 f=(b/d)*e g=f/e
2009 118520 2453 10302.6 5396.6 62081.90476 11.50
2010 118800 2661 11176.2 5854.2 62228.57143 10.63

Ndarja e buxhetit per ndihmat ekonomike ne vite (000/leke)
MAT

Vitet Ndihma 
ekonomike

Numri I 
familjeve 
perfituese

Nr. I personave 
ne keto familje

Nr. I femijeve 
ne keto familje

Buxheti per 
femije 

Buxheti per 
numer femije

a b c d=c*4.2 e=c*2.2 f=(b/d)*e g=f/e
2009 194747 4002 16808.4 8804.4 102010.3333 11.59
2010 191600 3978 16707.6 8751.6 100361.9048 11.47

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të përmbledhur buxhetin total per politikat sociale në Qarkun e 
Dibrës, dhe raportin e buxhetit per numer fëmije për qarkun.

Ndarja e buxhetit per ndihmat ekonomike ne vite Qarku Diber
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Vitet Ndihma 
ekonomike

Numri I 
familjeve 
perfituese

Nr. I personave 
ne keto familje

Nr. I femijeve 
ne keto familje

Buxheti per 
femije 

Buxheti per
numer femije

a b c d=c*4.2 e=c*2.2 f=(b/d)*e g=f/e
2009 601332 13735 57687 30217 314983.4286 10.42
2010 602800 13967 58661.4 30727.4 315752.381 10.27

Buxhetet e Ministrive të përmendura më sipër, të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti dhe në mënyrë të të tthortë tek fëmijët, 
janë përcaktuar edhe fondet buxhetore të caktuara nga të gjitha Ministritë / Institucionet Qendrore, në zërin “shpenzime 
buxhetore për personelin”, përfshihen edhe shpenzimet për paga e sigurime shoqërore për të gjithë punonjësit buxhetorë, 
që punojnë për institucionet e varësisë apo në institucionet e sistemit të institucioneve qendrore dhe lokale. 

Edhe pushteti lokal, sikurse ai qendror, ndër politikat e tij ka përparësi mbrojtjen dhe përkujdesin për shtresat në nevojë, e 
ndër to kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve. Veç akteve ligjore që u përmendën më sipër, të cilat pushteti qendror është i 
detyruar t’i zbatojë, Kuvendi ka miratuar Ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Lokale”. Në këtë ligj janë disa 
nene apo pika të cilat vënë në dukje këtë detyrim të pushtetit lokal , si: neni 8/I, a , c ,III a, IV, neni 10/II b, c , IIIc, neni 11/3, 
neni 72. 

Në dallim nga qeverisja qendrore, pushteti lokal, për shkak të afërsisë me komunitetin, bën planifikimin e buxhetit shumë 
më afër nevojave të shtresave të ndryshme të popullsisë, por, meqenëse edhe buxheti lokal ka të njejten strukturë me 
buxhetin qendror (në Republikën e Shqipërisë, buxheti I qeverisjes lokale ka të njejtën bazë me atë të buxhetit qendror, 
Ligjin “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit” dhe ligjet periodike të buxhetit vjetor) duhet të bëjmë përllogaritjen 
e pjesës së buxhetit të Bashkive dhe Komunave për fëmijët, me të njejtën metodologji që u përdor për buxhetin qendror. 

Pushteti lokal, perveç fondeve të veta, menaxhon edhe fondet e deleguara apo të kushtëzuara që vijnë nga buxheti qendror 
për qëllime të përcaktuara. Bashkia / Komuna cakton fonde për institucionet e arsimit parauniversitar, kujdesit social dhe 
artit, kultures e sportit. Gjithashtu, edhe nga buxheti i Bashkisë / Komunes caktohen fonde për sektorë të tjerë si 
infrastruktura, mbrojtja e mjedisit, etj., të cilët ndikojnë në mirërritjen e fëmijëve, por është e vështirë të llogaritet pjesa e 
tyre, në mënyrë të tillë që ai të shkojë drejtpërsëdrejti të fëmijët.

Në Bashkinë Bulqizë numërohen 2 kopshte fëmijësh me një numër total prej 250 fëmijësh, 2 shkolla 9-vjeçare, në të cilën 
mësojnë 1682 nxënës dhe ka 80 mësues dhe në shkollë të mesme me 893 nxënës dhe 34 mësues. Në ambientet e shkollave 
të qytetit mësojnë edhe 246 nxënës nga fshati Vajkal.

Ne qytetin e· Peshkopise femijet, nxenesit dhe studentet perbejne rreth 30 % te popullsise. Ne qytet funksionojne 2 
kopshte me 615 femije, 4  shkolla 9- vjecare me 2946 nxenes dhe 2 shkolla te mesme me 1883 nxenes. Njera nga shkollat e 
mesme eshte shkolle e mesme profesionale me deget: pedagogjike, gjuhe e huaj dhe ekonomike.

Per efekt te vështirësive në gjetjen e të dhënave për secilën njësi vendore të Qarkut të Dibrës, buxheti për shpenzimet e 
personelit eshtë llogaritur në bazë të të dhënave të marra nga zyra e financave të Qarkut dhe zyrat e thesarit në secilin 
rreth. 

Pra, sipas përllogaritjeve të bëra duke u bazuar në shpjegimet e mësipërme, buxheti i Qarkut Dibër, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë për fëmijët për vitet 2009-2010, i llogaritur sipas tabelave ka caktuar fondet sipas tabelës 
më poshtë:

Vitet Buxheti
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Sektori i Arsimit 
parauniversitar

Sektori i 
Shendetesise

Politika e mbrojtjes 
sociale

Shpenzime 
personeli Totali (000/leke)

total per/femije total per/femije total per/femije total per/femije total per/femije
2009 218052 11.31 29409 0.16 601332 10.42 81475 135.42 930268 157.31
2010 249840 11.87 33855 0.18 602800 10.27 120669 179.36 1007164 201.68

Buxheti total i alokuar në Qarkun e Dibrës per vitin 2010 është 1007164, dhe sipas llogaritjeve për një fëmijë është 
shpenzuar 157,000 Leke ne vitin 2009 dhe ne vitin 2010 vihet re nje rritje e lehtë kryesisht si rezultat i shtimit të 
investimeve në arsimin parashkollor.  

Eshtë e rëndësishme të theksohet që përfitimet nga rritja ekonomike do të ishin të shumta. Duhet të promovohen 
elementet e duhura të rritjes ekonomike. Rritja ekonomike, duke qenë deri diku një instrument që sjell përmirësime sociale 
më vonë në kohë, vë në pikëpyetje ndikimin e tij të drejtpërdrejtë në gjendjen e fëmijëve, si në sasinë e ndikimit ashtu edhe 
në llojin e tij. Analizat krahasuese kanë treguar një korrelacion të dobët midis rritjes së fortë ekonomike dhe përmirësimit të 
mirëqenies së fëmijës.

Mjaft e rendesishme, është krijimi i nje ambienti me te mire jetese per te gjithe femijet. 


