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Hyrje
Mirëqenia e fëmijëve në princip duhet të ketë përparësi
madhore për një shtet duke qenë se tek kjo grup moshë
qëndron e ardhmja e tij. Në të vërtetë, kjo ndodh rrallëherë
në përditshmërinë e vendeve në zhvillim1. Arritja e një niveli
të pranueshëm të qeverisjes së mirë vazhdon të jetë një sfidë
për vende të tilla. Fatkeqësisht, kjo e fundit është thelbësore
për përmirësimin e mirëqenies të fëmijëve. Një qeverisje
e mirë garanton që qeveritë të jenë të përgjegjshme ndaj
qytetarëve të tyre sidomos për sa i përket shërbimeve dhe
transparencës në proceset vendimmarrëse2.
Gjendja e fëmijëve në Kosovë dhe respektimi i të drejtave të
tyre kanë ende mjaft hapësirë për t’u përmirësuar. Varfëria
tek fëmijët është në nivele shqetësuese dhe po t’i hedhim
një sy indikatorëve MICS (Multiple Indicator Cluster Survey)
mund të shohim se fëmijët po përballen me sfida të mëdha
në një sërë fushash si shëndetësi, edukim, etj. Për shembull,
statistikat e vitit 2014 tregojnë se rreth 79 për qind e fëmijëve
të moshës 24 deri në 35 muaj nuk janë të imunizuar plotësisht
sipas skemës zyrtare të imunizimit në Kosovë3 . Për sa i përket
edukimit, indikatorët MICS tregojnë se vetëm 14 për qind e
fëmijëve të moshës 36 deri në 59 muaj kanë qenë duke vijuar
programe parashkollore të edukimit në vitin 2013-2014. Kjo
statistikë është dukshëm më e ulët te fëmijët e familjeve më
të varfra (7%) dhe te ata që jetojnë në zonat rurale (9%).

1 Ëeiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance:
conceptual and actual challenges. Third ëorld quarterly, 21(5), 795-814
2 Save the Children (2010). Thematic planning guidance: Programming in
Child Rights Governance.
3 Agjencia e Statistikave të Kosovës. 2014. 2013-2014 Kosovo Multiple
Indicator Cluster Survey (MICS). Prishtinë, Kosovë.

Të dhënat më të fundit mbi varfërinë te fëmijët janë ato
të vitit 2009 dhe tregojnë se 48.6% e tyre kanë raportuar
se jetojnë në varfëri4 . Fakti që nuk ka pasur statistika të
qasshme mbi varfërinë te fëmijët për pothuajse një dekadë
na tregon mjaftueshëm për rëndësinë që nuk i është kushtuar
këtij grupi nga institucionet. Një studim i publikuar rishtazi
nga organizata Save the Children gjithashtu ka ardhur në
përfundim se pavarësisht ligjeve të shëndosha dhe përpilimit
të dokumenteve strategjike për fëmijë, ata ende nuk kanë
marrë vëmendjen e duhur nga institucionet publike të
Kosovës për sa i përket politikave lokale e qendrore5 . Një
numër organizatash jo qeveritare vendore e ndërkombëtare
po punojnë vazhdimisht për të plotësuar nevojat e fëmijëve në
Kosovë dhe për të përmirësuar mirëqenien e tyre. Organizata
Save the Children është një ndër këto kyçe për fëmijët e
Kosovës. Ata kanë vepruar në Kosovë që nga viti 1997 dhe
në 2012 kanë kaluar te Save e Children International.
Qeverisja për të Drejtat e Fëmijëve (QDF) është një ndër
programet kyçe të kësaj organizate dhe qëllimi kryesor i tij
është ‘të ndërtojë shoqëri që mbrojnë të gjitha të drejtat për
të gjithë fëmijët’6 . Më gjerësisht, Iniciativa për Qeverisje të të
Drejtave të Fëmijëve (IQD) është një ndër gjashtë iniciativat
botërore të përfshira në strategjinë e Save the Children për
periudhën 2010-2015 për arritjen e qëllimeve tematike të
tyre7 .
4 Stubbs, P. and Danijel Nestić. (2010). Child Poverty in Kosovo - Policy
Options Paper & Synthesis Report. United Nations Children’s Fund
(UNICEF)
5 Limani, D. (2016). Analiza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës
dhe Pejës 2015. Save the Children. Prishtinë, Kosovë.
6 Save the Children (2010). Thematic planning guidance: Programming in
Child Rights Governance.
7 Ibid.
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Qeverisja për të Drejtat e Fëmijëve
(QDF) është një program që synon
të krijojë dhe mbështesë struktura të
cilat ofrojnë dhe monitorojnë të gjitha
të drejtat politike, civile, ekonomike
e shoqërore të fëmijëve. Në Kosovë,
Save the Children në partneritet
me OJQ-në vendore Syri i Vizionit
kanë bashkëpunuar me institucionet
lokale e qendrore për të zhvilluar një
sërë projektesh brenda programit
Qeverisja për të Drejtat e Fëmijëve
(QDF).
Dy projektet, të cilat do të jenë
fokusi i këtij dokumenti, kanë të bëjnë
me përfshirjen dhe pjesëmarrjen
e fëmijëve në vendim marrje,
pjesëmarrjen e tyre qytetare si dhe
avokimin për të drejtat e fëmijëve.
Këto dy iniciativa i qasen Qeverisjes
së të Drejtave të Fëmijëve në dy
nivele, atë nacional nëpërmjet grupit
“Respect our Rights” (ROR) dhe atë
lokal përmes Asambleve Komunale
të Fëmijëve. Edhe pse të ngjashme
në qëllimet gjithëpërfshirëse, këto
dy grupe kanë ndjekur rrugë të
ndryshme të formimit dhe zhvillimit.
Të dy projektet do të trajtohen në
secilin prej kapitujve më poshtë duke
filluar nga konceptimi e deri te ajo se
çfarë pritet në të ardhmen nga këto
iniciativa.
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Qëllimi i projektit “Së
Bashku për të Drejtave e
Fëmijëve” – 2015 (Grupi
RoR – në nivelin nacional):
o Të përmirësojë pozitën e të drejtave
të fëmijëve në Republikën e Kosovës
duke e rritur ndikimin e tyre në
zbatimin dhe monitorimin e të drejtave
të fëmijëve në shoqërinë kosovare
o Të përfaqësojë fëmijët e Kosovës
duke mundësuar që zëri i tyre karshi
institucioneve të jetë i dëgjuar dhe të
ndikojë në zhvillime pozitive në shoqëri
o Të mbështesë dhe zhvillojë politika
mbi mbrojtjen e fëmijëve në përputhje
me Konventën mbi të Drejtat e
Fëmijëve dhe standardeve të BE-së

9
Qëllimi i projektit
“Pjesëmarrja e Fëmijëve
në Vendimmarrje” –
2015 (AKF – në nivelin
lokal):
o Të fuqizojë fëmijët në nivelin lokal
o Të promovojë përfshirjen e tyre në
vendimmarrje duke fuqizuar Asambletë
e fëmijëve si trup ligjor për organizimin
e fëmijëve në nivelin e komunës
o Të ndikojë hartimin e politikave
lokale mbi përmirësimin e pozitës së
fëmijëve, respektimin e të drejtave të
tyre, dhe përfshirjen në vendimmarrje
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1. Konceptimi – Lindja e ideve

Qeverisja për të drejtat e fëmijëve

Cilat ishin qëllimet specifike prapa këtyre projekteve
dhe pse ishin të nevojshme për shoqërinë?
Objektivat specifike të grupit
(RoR) janë:

Respect Our Rights

Objektivat specifike të Asambleve Komunale të
Fëmijëve (AKF) janë:

1. Përforcimi i kapaciteteve lobuese për grupin e
fëmijëve ( RoR ) të cilët monitorojnë Konventën për
të drejtat e fëmijëve (KDF) në Kosovë.
2. Vetëdijesimi i institucioneve dhe qytetarëve mbi
respektimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë.
3. Funksionalizimi i grupit ROR nëpërmjet zhvillimit të
strategjisë së veprimit të këtij grupi dhe angazhimin e
tyre në aktivitete të tjera.

1. Fuqizimi dhe funksionalizimi i Asambleve të fëmijëve
në shtatë komuna të Kosovës, të cilat do të avokojnë
për përmirësimin e pozitës së fëmijëve në nivelin
komunal
2. Funksionalizimi i Zyrave për Koordinatorët e të
Drejtave të Fëmijëve nëpërmjet hartimit të planeve
të punës për këta koordinatorë dhe për këto
departamente.

Grupi Respect our Rights (RoR) është projektuar për
nivelin nacional në mënyrë që të mbulojë të gjithë
territorin e Kosovës, duke u përqendruar në shtatë
komuna: Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Prishtina, Prizren,
Gjilan dhe Ferizaj. Projekti targeton fëmijët dhe i
kushton vëmendje të veçantë balancimit të prapavijave
etnike, gjinisë dhe aftësive të anëtarëve të grupit. Ideja
për këtë projekt lindi si pasojë e mungesës së një grupi
të drejtuar nga fëmijët që monitoron zbatimin e KDFnë në Kosovë. Znj. Vlora Latifi nga OJQ Syri i Vizionit
dhe Znj. Rebeka Qena nga Save the Children treguan
se si ky grup ka ndjekur shembuj të shteteve të tjera të
rajonit (p.sh. Shqipëri, Republika e Moldavisë, Serbi) ku
fëmijët kanë pasur mundësinë t’u japin zë mendimeve
të tyre nëpërmjet grupeve të udhëhequra nga ta për ta.

Ky projekt është përqendruar në pjesëmarrjen e
fëmijëve në vendimmarrje në nivelin lokal. Komunat
e përzgjedhura ishin Prishtina, Peja, Ferizaji, Klina,
Mitrovica, Gjilani dhe Gjakova. Edhe pse Asambletë
Komunale të Fëmijëve kanë ekzistuar në disa raste
si organizma, në realitet ato rrallëherë kanë qenë
funksionale siç pohon edhe Vlora Latifi, udhëheqësja
e projekti në emër to OJQ Syri i Vizionit. Duke
qenë se këto organizma të mëhershme kanë qenë
shumë pasive dhe zëri i tyre është dëgjuar rrallëherë,
OJQ Syri i Vizionit dhe Save the Children kanë parë
nevojën për t’i mbështetur dhe rigjallëruar këto
struktura thelbësore fillimisht duke synuar që fëmijët
pjesëmarrës të përzgjidhen drejtpërdrejtë nga fëmijët,
dhe jo nga koordinatorët për të drejtat e fëmijëve
apo nga drejtorët e shkollave siç edhe është praktika
momentale.
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2. Themelimi -Tullë mbi tullë
Shkrimi dhe konceptimi i të dy projekteve është bërë
nëpërmjet një bashkëpunimi të fuqishëm mes Save the
Children dhe OJQ-së vendore Syri i Vizionit. Këto projekte
janë bazuar deri diku në grupe të ngjashme që veprojnë në
Shqipëri dhe shembuj të tjerë të praktikave më të mira të
ndjekura nga vendet e rajonit. Sidoqoftë, secila ide apo praktikë
e huazuar është modifikuar në mënyrë që të përputhet me
kontekstin vendor. Përshtatja është bërë nga bashkëpunimi
i Save the Children me partnerët, të cilët me ekspertizën e
tyre ndihmuan në kuptimin e kushteve dhe situatës vendore.
Palët e interesit të cilat janë identifikuar si kyçe për zbatimin
e duhur të këtyre projekteve ishin: Avokati i Popullit, Zyra
për Qeverisje të Mirë, Qendra për Punën Sociale, Policia e
Kosovës, njësitë për të mitur në gjykatat themelore nëpër
komuna, zyrtarët komunalë që kanë të bëjnë me fëmijët
(p.sh. Drejtoritë e Arsimit, e Rinisë, Sportit dhe Kulturës,
koordinatorët për të drejtat e fëmijëve etj.). Znj. Rebeka Qena
nga Save the Children ka shpjeguar se palët e interesit kanë
qenë të informuar tërësisht që në fazat fillestar të procesit
nëpërmjet e-mailëve, shkëmbimit të materialeve informuese,
zhvillimit bashkërisht të ideve mbi projektet si dhe çështjeve
teknike dhe buxhetore të iniciativave. Ajo gjithashtu ka shtuar
se institucionet e nivelit lokal kanë qenë të përfshira në
këtë proces nëpërmjet nënshkrimit të memorandumeve të
bashkëpunimit mes tyre dhe Save the Children në përputhje
me kornizën ligjore.
Një tipar i rëndësishëm në konceptimin e këtyre iniciativave
ka qenë ndërlidhja e dy projekteve. Përderisa grupi RoR
vepron në nivelin nacional, bashkëpunimi në mes tyre dhe
Asambleve Komunale të Fëmijëve është një ndër veçoritë
kyçe të këtyre iniciativave. Për shembull, fëmijët e grupit RoR

fillimisht janë trajnuar në njohjen e të drejtave të tyre përmes
TpT (Trajnim për Trajnues) dhe konsiderohen si trajner në
këto fusha. Ata më pas kanë mbajtur sesione të ndryshme me
grupet e fëmijëve të asambleve për të përforcuar kapacitetet
e tyre për të drejtat e fëmijëve bazuar në KDF-në. Ata
gjithashtu janë angazhuar bashkërisht në avokimin për zgjidhje
të problemeve që kanë rezultuar si më të ndjeshmet gjatë
zhvillimit të hulumtimeve (pyetësorëve).
Parimet bazë në fazën e themelimit të këtyre grupeve ishin
komunikimi i vazhdueshëm në mes të akterëve të përfshirë,
mirëkuptim i ndërsjellë, dhe pritjet të përbashkëta. Pa këto
parime, zbatimi i suksesshëm i këtyre projekteve nuk do të
kishte qenë i sigurtë sipas Znj. Rebeka Qena nga Save the
Children. Për më tepër, fakti që qëllimet dhe objektivat
e projekteve ishin të prekshme dhe realiste, ishte një
kontribuues i rëndësishëm në themelimin e mirëfilltë të
këtyre grupeve.
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Objektivat dhe Aktivitet
Së bashku për të Drejtat e Fëmijëve – 2015 (RoR – në nivelin nacional)

W

1. Përforcimi i kapaciteteve lobuese
të fëmijëve të grupit RoR të cilët
monitorojnë KDF-në në Kosovë.

Për përmbushjen e objektivit të parë, këto veprime janë ndërmarrë:
1. Tetë takime janë organizuar me institucione për të prezantuar
të gjeturat dhe rekomandimet në raportin nga fëmijët (Avokati i
Popullit, Ministria e Arsimit, Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Kryetari
i Komunës).
2. Dy dokumente të politikave janë hartuar bazuar në çështjet
me prioritetin më të lartë të cilat u identifikuan nga Asambletë
me pyetësorët fillestarë. Numri i pjesëmarrësve në konferencën
nacionale ishte rreth 50 duke përfshirë fëmijët.
3. Marrja përsipër e përgjegjësive nga institucionet për të zbatuar të
paktën një nga rekomandimet e dala nga studimet.

W

2.Vetëdijesimi i institucioneve dhe
qytetarëve mbi respektimin e të
drejtave të fëmijëve në Kosovë.

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime janë ndërmarrë:
4. Pjesëmarrja në të paktën një emisioni në radio për të prezantuar
punën e grupit RoR dhe diskutimi i çështjeve aktuale me të cilat
përballen fëmijët në Kosovë.
5. Të paktën 100 fëmijë të informohen nëpërmjet faqes së internetit
të përditësuar rregullisht.
6. Të promovojë procesin e monitorimit të KDF-së dhe rëndësisë
së përfaqësimit të fëmijëve nëpërmjet Asambleve Komunale të tyre
(përmes bisedave, vizitave nëpër 7 shkollat e rajonit)

W

3. Funksionalizimi i grupit ROR
nëpërmjet zhvillimit të strategjisë së
veprimit të këtij grupi dhe angazhimin
e tyre në aktivitete të tjera.

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime janë ndërmarrë:
7. Organizimi i një punëtorie për hartimin e strategjisë së grupit
RoR duke përdorur metoda të përfshirjes së fëmijëve.
8. Shpërndarja e pyetësorëve në shkollat fillore të komunave të
Kosovës për të zhvilluar hulumtimin ‘Zëri i Rinisë’
9. Organizimi i një Trajnimi për Trajnues (TpT) për fëmijët e grupit
RoR në fushën e të drejtave të fëmijëve sipas KDF-së.
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Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimmarrje – 2015
(Asambletë Komunale të Fëmijëve – në nivelin lokal)

W

W

1. Fuqizimi dhe funksionalizimi i
Asambleve të fëmijëve në shatë komuna
të Kosovës, të cilat do të avokojnë për
përmirësimin e pozitës së fëmijëve në
nivelin komunal

2. Funksionalizimi i Zyrave për
Koordinatorët e të Drejtave të
Fëmijëve nëpërmjet hartimit
të planeve të punës për këta
koordinatorë.

Për përmbushjen e objektivit të parë, këto veprime janë ndërmarrë:
1. Themelimi i Asamblesë së Fëmijëve në Komunën e Prishtinës
2. Nënshkrimi i shtatë (7) marrëveshjeve të bashkëpunimit
me kryetarët e komunave, ose departamentet përkatëse për
funksionalizimin e asambleve të fëmijëve
3. 200 fëmijë përfituan nga trajnimet për të Drejtat e Fëmijëve bazuar
në KDF-në të mbajtura nga grupi RoR, OJQ Syri i Vizionit dhe Save the
Children
4. 200 fëmijë nga asambletë komunale dhe grupi RoR morën pjesë
në takime me zyrtarë që kanë për detyrë mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve për të prezantuar dokumentet e politikave dhe problemet e
identifikuara me qëllim të vendosjes më lartë të çështjeve lidhur me
fëmijët në agjendën politike
5. Është identifikuar dhe prezantuar tek institucionet lista me nevojat
dhe problemet e asambleve
të fëmijëve
6. 500 broshura, kapela, dhe bluza janë printuar
7. Është organizuar nga një emision në radio dhe TV

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime janë ndërmarrë:
1. Organizimi i katërmbëdhjetë (14) punëtorive komunale për hartimin
e planit të punës për koordinatorët e të drejtave të fëmijëve
2. Shtatë plane të punës për koordinatorët e të drejtave të fëmijëve
janë hartuar me pjesëmarrjen e fëmijëve
3. Prezantimi i planeve të punës te institucionet që kanë për detyrë
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
4. Organizimi i dy (2) trajnimeve për ndërtimin e kapaciteteve të 7
koordinatorëve komunal për të drejtat e fëmijëve
5. Organizimi i tre (3) takimeve të përbashkëta për 7 koordinatorë
komunal për të drejtat e fëmijëve dhe përfaqësueseve të institucioneve
të tjera të lidhur me fëmijët

Sfidat dhe Kufizimet në
Themelimin e Grupeve të
Udhëhequra nga Fëmijët
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Duke qenë se dizajni i këtyre dy projekteve ka qenë i
ndërlikuar nga përfshirja e akterëve dhe institucioneve të
shumta, themelimi i grupit RoR dhe Asambleve Komunale
të Fëmijëve ka pasur detyrimisht sfida për të tejkaluar. Në
projekte të tilla, tejkalimi i sfidave të shumta qoftë institucionale
qoftë buxhetore është i nevojshëm për suksesin e këtyre
iniciativave. Në rastin e grupit RoR dhe Asambleve Komunale
të Fëmijëve, bashkëpunimi dhe komunikimi i hershëm për
të sinkronizuar objektivat me aktivitet e planifikuara kanë
qenë faktorët kyç për të tejkaluar dështimet e mundshme të
koordinimit. Përfshirja që në fillim e palëve të interesit (Zyra
për Qeverisje të Mirë, Qendra për Punën Sociale, Policia e
Kosovës, Njësia për të mitur në Gjykatën Themelore, Avokati
i Popullit) është ndër shembujt bazë për të kapërcyer sfidat
në fazën e themelimit të grupeve të drejtuara nga fëmijët.
Gjithashtu, përfshirja e prindërve si pjesë të grupit monitorues
pasuron edhe më tutje natyrën multidimensionale të këtyre
projekteve.

Për t’i tejkaluar pengesat në rrugën e themelimit, ajo na ka
shpjeguar se gjetja e një gjuhe të përbashkët me institucionet
lokale dhe partnerët ka ndihmuar dukshëm procesin. Struktura
e këtyre grupeve të udhëhequra nga fëmijët mundëson dhe
inkurajon shprehjen e lirshme dhe kritike. Për shembull, për
grupin ROR fëmijët kanë pasur mundësinë e vetëpërzgjedhjes:
ata kanë aplikuar vullnetarisht për të qenë pjesë e grupit
përmes një shpalljeje që është publikuar në internet. Fëmijët e
asambleve komunale janë përzgjedhur nga bashkëmoshatarët
e tyre duke organizuar zgjedhje të brendshme në shkolla, ku
kryesuesit e shkollave kanë votuar për përfaqësuesit të tyre
në asambletë komunale. Përmes këtyre përfaqësuesve, fëmijët
do të kenë mundësinë t’i adresojnë problemet dhe çështjet
që prekin të drejtat e tyre. Është munduar që asambletë e
fëmijëve të kenë përfaqësim të drejtë dhe të barabartë që
përfshin edhe fëmijët nga komunitetet pakicë si dhe ata me
aftësi të kufizuar. Secila asamble ka 31 anëtarë përfaqësues të
shkollave fillore dhe të mesme të ulëta.

Znj. Rebeka Qena nga Save the Children ka listuar një numër
sfidat e shumta gjatë fazës të themelimit të këtyre projekteve.
Ndër to kanë qenë vetëdijesimi i shoqërisë dhe institucioneve
për rëndësinë e të drejtave të fëmijëve, informimi i vetë
fëmijëve për të drejtat që iu takojnë obligimin e shtetit për
përmbushjen e tyre, tejkalimi i pengesës për të siguruar
gjithë-përfshirjen e fëmijëve nga komunitetet e tjera si dhe
atyre me aftësi të kufizuara duke pasur parasysh mungesën e
infrastrukturës së duhur, koordinimi me drejtoritë e arsimit
në komunat përkatëse për të gjetur mirëkuptim për mbajtjen
e aktiviteteve, sigurimi i hapësirës për mbajtjen e takimeve të
Asambleve, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi me prindër, etj.

Fëmijëve u jepet mundësia që të ngritin kapacitetet e tyre dhe
gjithashtu t’i përcjellin ato mësime tek bashkëmoshatarët e
tyre përmes vizitave dhe prezantimeve të punës e njohurive në
të gjitha shkollat ku punon Save the Children. Kjo mundëson
interesimin e vazhdueshëm të fëmijëve në aktivitete të
projektit. Pra, grupet ROR dhe AKF janë dizajnuar në atë
mënyrë që e bën shumë të lehtë pjesëmarrjen e fëmijëve në
proceset vendimmarrëse dhe aktivitete. Një nga fëmijët e
grupit RoR ka cekur se “ shprehja e lirshme e mendimeve
dhe komunikimi i nevojave të tyre është një ndër tiparet kyçe
të këtij grupi.
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“Liria e shprehjes është ndër pikat
kryesore e grupit RoR! Ne, jo vetëm që
jemi të lirë të shprehemi, por gjithashtu
marrim ndihmë prej çdokujt për çdo
shqetësim apo kërkesë që mund të kemi
personalisht ose bashkërisht.”
Anëtar i Grupit ROR
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3. Funksionalizimi i Grupeve të Udhëhequra nga Fëmijët
- RoR dhe Asambletë Komunale të Fëmijëve
1. Për të funksionalizuar grupin RoR, Save the Children në
partneritet me OJQ Syri i Vizionit kanë zhvilluar planin e
veprimit dhe rregulloren e brendshme të këtij grupi. Këto
dokumente kanë për qëllim të përcaktojnë rregullat dhe
procedurat e aplikueshme me rastin e zbatimit të aktiviteteve
të Grupit RoR për të përmbushur misionin e tij. Meqë fëmijët
në grupin ROR janë të vetë zgjedhur nga konkursi, edhe
zëvendësimi i anëtareve qe arrijnë moshën 18 vjeçare behet
përmes konkursit publik në gazetat ditore, shpërndarjes së
thirrje përmes faqes në internet të Grupit RoR, apo rrjeteve
sociale. Çdo anëtari/e të Grupit RoR mund t’i mbarojë
mandati edhe nëse ai/ajo nuk është i rregullt në takimet apo
aktivitetet e Grupit RoR. Gjithashtu, të gjithë anëtarët të cilët
zëvendësohen pas arritjes së moshës mbesin pjesë e aktive e
grupit RoR si vullnetarë dhe aktivistë të tij, por pa të drejtë
vote. Grupi RoR ka arritur që të jetë një grup i përgatitur dhe
i fuqizuar në rolin e tyre si avokues në zgjedhjen e çështjeve
dhe problemeve që prekin të drejtat e fëmijëve. Gjithashtu
për ta fuqizuar dhe për krijuar pavarësi të plotë, grupi RoR
planifikon që në të ardhmen e afërt të regjistrohet edhe si
OJQ, dhe të vazhdojë me rolin e tij si avokues i të drejtave
të fëmijëve.
2. Për më tepër, fëmijët e grupit RoR kanë marrë pjesë në
disa trajnime, të cilat i kanë pajisur ata me aftësitë e duhura
për të organizuar trajnime për asambletë e fëmijëve në vitin
2016. Pra, edhe pse këto grupe janë pjesë e projekteve të
ndryshme dhe nivele të tjera të zbatimit, ato janë të lidhura
ngushtë me njëra tjetër në fazën e zbatimit.

3.Asambletë e Fëmijëve shërbejnë si një mekanizëm legal
dhe i fuqishëm i organizmit të fëmijëve në komunë. Ato janë
fuqizuar për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje
në nivelin lokal si dhe që zëri i tyre të dëgjohet dhe të jetë më
i fuqishëm karshi institucioneve lokale. Kjo është arritur falë
bashkëpunimit që Save the Children dhe OJQ Syri i Vizionit
kanë pasur me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve. Janë
hartuar plane të punës dhe të veprimit që shërbejnë si bazë për
funksionimin e ansambleve dhe pritet që këto dokumente do
të ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve të këtyre organizmave.
Për t’u jetësuar këto plane janë mbajtur takime, trajnime dhe
punëtori më koordinatorët për të drejtat e fëmijëve. Në këto
aktivitete ata janë marrë me metodat e hartimit të planeve
të punës së bashku me asamblenë e fëmijëve, e përfshirjes
të këtyre planeve nëpër drejtoritë përkatëse në komunë si
dhe me mënyrat për t’u përmirësuar situata e fëmijëve në
nivelin lokal. Tashmë, asambletë e fëmijëve kanë planet e tyre
të punës në bazë të cilave funksionojnë. Gjithashtu, anëtarët
e asambleve janë trajnuar se si të monitorojnë planet e tyre
të punës, se sa ato po përfillen apo po zbatohen edhe nga
vetë institucionet. Në këtë mënyrë fëmijët e asamblesë do të
mund të nxjerrin raporte monitoruese dhe të hartojnë plane
vepruese që situata e fëmijëve të përmirësohet në secilën
komunë.
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Ku janë këto grupe të
fëmijëve tani?
Si funksionojnë ato?
Një ndër qëllimet kryesore të projektit është që të krijojë
një grup funksional të udhëhequr nga vet fëmijët, por me
përkrahje të stafit të organizatës SiV dhe SCI . Siç u shpjegua
edhe më herët, ky qëllim u ndoq nëpërmjet përfshirjes të
vazhdueshme të fëmijëve në çdo hap të procesit që nga
zhvillimi i strategjisë së veprimit e deri te vetë zbatimi i
aktiviteteve të ndryshme. Për shembull, iu kushtua vëmendje
e veçantë pjesëmarrjes të plotë të fëmijëve gjatë punëtorisë
për hartimin e strategjisë së grupit RoR. Fëmijët pjesëmarrës
u përfshinë gjithashtu në shpërndarjen e pyetësorëve në
shkollat fillore të komunave të Kosovës për zhvillimit e
hulumtimit "Realitti ynë" Gjithashtu, fëmijët e grupit RoR
zhvilluan një anketim me 600 fëmijë dhe përgatitën një raport
mbi respektimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë . Kjo
jo vetëm që ju dha mundësinë për t’u marrë drejtpërdrejtë
me mbledhjen e të dhënave thelbësore për ta, por i ktheu
gjithashtu në agjentë të ndryshimit për grup-moshën e tyre.
Për më tepër, kapacitetet e fëmijëve të grupit RoR janë
përmirësuar dukshëm nëpërmjet trajnimeve për trajnues
(TpT) në fushën e të drejtave të fëmijëve sipas KDF-së. Grupi
RoR ka qenë gjithashtu jashtë mase i përfshirë në monitorim
dhe avokim te Komiteti Ndër Ministror për të Drejtat e
Fëmijëve (KNMDF). Ky grup së bashku me asambletë e
fëmijëve kanë qenë edhe pjesë e këshillimeve për hartimin
e strategjisë dhe planit veprues për të drejtat e fëmijëve për
vitet 2016-2020.
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“Grupi RoR dhe Asambletë janë grupet
prijëse për çështjet e fëmijëve në Kosovë
duke qenë se janë të parët që merren
me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Këto grupe janë gjithmonë e më shumë
funksionale se institucionet shtetërore
për sa i përket kësaj fushe.”
Kryetari i një prej Asambleve
Komunale për Fëmijë
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Ata kanë pasur mundësinë t’i ndajnë këto përvoja edhe
më fëmijët e vendeve tjera kur kanë vizituar grupin
të ngjashme të fëmijëve në Serbi. Njëkohësisht,
ata i kanë ndarë me bashkëmoshatarët e tyre
mësimet e marra nga përvojat e fëmijëve të
shteteve të tjera. Në këtë mënyrë fëmijët
e këtyre grupeve i kanë përmirësuar edhe
më tej kapacitet e tyre për avokim dhe
monitorim. Gjithashtu, grupi RoR ka
pasur mundësinë që për tri vite radhazi
të marrë pjesë në shkollën verore
që është mbajtur në Shqipëri dhe
Maqedoni, ku kanë qenë pjesëmarrës
edhe grupe të ngjashme të fëmijëve
nga Serbia, Ukraina, Moldavia dhe
Shqipëria. Në këto aktivitete verore
ata kanë ndarë përvojat e të arriturat
e punës së tyre, sfidat me të cilat
ballafaqohen fëmijët e secilit vend si
dhe mundësitë e hartimit të planeve të
veprimit të përbashkëta në secilin shtet.
Ka pasur edhe trajnime e punëtori që janë
përqendruar te zhvillim i kapaciteteve të
fëmijëve në fushën e avokimit, monitorimit
dhe udhëheqjes. Këto janë konsideruar si ndër
arritjet më të mëdha të grupit sipas Znj. Latifi nga
OJQ Syri i Vizionit.
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Një Ditë në Grupin RoR
1. Prezantimi i aktivitetit të ditës – Shembuj: Hartimi
i pyetësorit për raportin Realiteti Ynë; Hartimi i
rezolutës dhe strategjisë të grupit RoR
a. Përcaktimi i udhëheqësit për ditën – zakonisht
dikush me dituri, interes dhe përvojë paraprake në
fushën e aktivitetit të ditës
i. Prof. Aleksandër Koçani u përzgjodh si udhëheqës
për hartimin e pyetësorit për raportin “Realiteti
Ynë”
ii. Z. Petrit Tahiri u përzgjodh si udhëheqës për
hartimin e rregullores dhe strategjisë të grupit RoR
2. Hapja e diskutimit
a. Pyetje dhe përgjigje për mënyrat më të mira të
qasjes së detyrës
b. Të gjithë shprehin e tyre lirshëm
3. Pas një sërë pyetjesh, përgjigjesh dhe diskutimesh,
grupi arrin në përfundime të përbashkëta.
4. Përmbledhje dhe prezantimi i vendimeve
përfundimtare.

Funksionalizimi i Asambleve Komunale për fëmijë ndoqi një
rrugë deri diku ndryshe. Hapi i parë në këtë fazë ishte hartimi
i pyetësorëve për të kuptuar më mirë problemeve që shfaqen
në secilën komunë. Të dhënat e dala nga pyetësorët u analizuan
dhe përfundimet u përmblodhën në raportet e secilës komunë.
Më pas u hartuan planet e veprimit për secilën asamble dhe këto
plane janë përqendruar në problemet specifike të komunës
përkatëse.
Një përbërës thelbësor në këtë fazë ishte përfshirja e jo vetëm
koordinatorëve për të drejtat e fëmijëve por edhe fëmijëve nga
grupi monitorues RoR në mënyrë që të krijohet një sinergji në
mes këtyre projekteve. Bashkëpunimi është fuqizuar edhe më
tutje nga angazhimi i tyre i përbashkët në avookimin për çështjet
që hasin. Veç kësaj, për të fuqizuar tërësisht Asambletë, projekti
është përqendruar në ndërtimin e kapacitetet te fëmijët që ata
të kërkojnë llogari nga institucionet përkatëse për të drejtat e
fëmijëve në nivelin lokal.
Ndër arritjet kryesore të Asambleve Komunale për Fëmijë ka
qenë hartimi i planeve dy vjeçare (2016 – 2017) dhe zbatimi i
disa aktiviteteve nga po këto plane të veprimit sipas znj. Vlora
Latifi nga OJQ Syri i Vizionit. Qëllimi i këtyre planeve është
fuqizimi i rolit të asambleve në adresimin e çështjeve dhe
problemeve që prekin vetë fëmijët. Nëpërmjet aktiviteteve
të parapara në këto plane, fëmijët do të kërkojnë llogari nga
institucionet dhe të gjithë palët që kanë për mandat mbrojtjen
e të drejtave të tyre. Andaj secila asamble në komunën e vet do
të bëjë monitorimin e këtyre planeve, se sa janë duke u zbatuar
ato dhe se sa po adresohen çështjet e parashtruara në plan. Më
pas asambletë kanë për detyrim të raportojnë për rezultatet e
monitorimit të zbatimit të planeve.

Qeverisja për të drejtat e fëmijëve
Aktivitet e ndërmarra nga
Asambleja e Fëmijëve në
Gjakovë në 2015

Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Bashkëpunim me
Kryqin e Kuq për të
shpërndarë tesha për
të varfrit
Hartimin dhe
shpërndarjen e
broshurave për
Asamblenë Gjakovë
Trajnimin dy ditor për
të Drejtat e Fëmijëve
Organizimi i videos
sensibilizuese për
përdorimin e sigurt të
rrjeteve sociale
Takim me Kryetaren e
Komunës Gjakovë
Shpërndarja e
pyetësorëve në shkolla

Aktivitet e ndërmarra nga
Asambleja e Fëmijëve në
Gjilan në 2015

Takimi i pare njoftues
Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Trajnimi dyditor për të
drejtat
Debati për dhunën në
shkolla
Vizita QKD “Pena”
( 20 Nëntor )
Krijimi dhe
shpërndarja e
Broshurës (18Shtator
)
Intervista për gazetën
“Sheshi” (26 Dhjetor)
Përkrahja e fëmijëve
me aftësi të kufizuara
( 20 Mars)
Grumbullimi dhe
shpërndarja e lodrave
Intervista për
TV Vali
Takimi me
përfaqësuesit e Syri
Vizionit dhe Zyrtaren
Komunale
Takim diskutimi
për aktivitetet e 1
Qershorit
Shpërndarja e
pyetësorëve

Aktivitet e ndërmarra
nga Asambleja e Fëmijëve
në Pejë në 2015

Aktivitet e ndërmarr
anga Asambleja e
Fëmijëve në Mitrovicë
në 2015

Aktivitet e ndërmarra
nga Asambleja e Fëmijëve
në Prishtinë në 2015
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Aktivitet e ndërmarra
nga Asambleja e Fëmijëve
në Ferizaj në 2015

Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Hartimi i rregullores
dhe Statutit

Takimi i parë njoftues

Ngritja e Kabinetit
të Astro-Fizikës
me Ambasadën
Norvegjeze
Organizimi i takimeve
me Ambasadorë
të tjerë, zyrtarë
komunalë, përfaqësues
të institucioneve
të arsimit dhe
parlamentit të
Kosovës.
Organizimi i
aktiviteteve për 1
Qershorin
Takimi me Asamblenë
e Prizrenit
Shpërndarja e
pyetësorëve në shkolla

Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Takimi i parë njoftues
Takimi i parë njoftues
Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Shpërndarja e
pyetësorëve në shkolla

Përzgjedhja e Kryesisë
në Kuvendin Komunal
Trajnimi nga ROR për
të Drejtat
Shpërndarja e
pyetësorëve në shkolla

Trajnimi dyditor për të
drejtat
Takimi me
përfaqësuesit e Syri
Vizionit dhe Zyrtaren
Komunale
Takim diskutimi
për aktivitetet e 1
Qershorit
Shpërndarja e
pyetësorëve në 198
shkolla
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Ndikimi i këtyre dy projekteve i ka lënë tashmë gjurmët e veta
mbi fëmijët, institucionet përkatëse dhe gjendjen e të drejtave
të fëmijëve në përgjithësi. Për shembull, një koordinator i të
Drejtave të Fëmijëve ka deklaruar se institucionet në nivelin
qendror e atë lokal tashmë kanë filluar të angazhojnë fëmijët
dhe të këshillohen me ta më shpesh kur janë në pyetje politika
që ndikojnë drejtpërdrejtë në ta. Funksionalizimi i Asambleve
për fëmijë ka ndikuar dukshëm në trajtimin e të drejtave të
fëmijëve prej institucioneve dhe shoqërisë. Kjo vjen e gjitha si
pasojë e mundësisë unike që iu është ofruar fëmijëve për të
shprehur shqetësimet edhe vetëdijesuar të tjerët në përfitimet
e shoqërisë që vijnë nga respektimi i të drejtave të fëmijëve.
Fëmijët pjesëmarrës në këto dy grupe kanë treguar se si
formimi i tyre intelektual është përmirësuar dukshëm që
nga momenti që janë përfshirë në këto projekte. Ata kanë
theksuar në veçanti aftësitë e përfituara në aktivizëm dhe
ato për të përballuar sfidat me guxim. Një tipar interesant i
këtyre projekteve është se sjellin bashkë fëmijë nga rajone të
ndryshme në një ambient demokratik e bashkëpunues. Kjo ka
ndikuar dukshëm në afërsinë dhe lidhjen që fëmijët ndjejnë për
njerëzit që vijnë nga rajone të ndryshme prej të tyre.

a
Çfarë ju pëlqen fëmijëve te grupi RoR?
1. Miqësia si dhe ambienti i afërt që kemi krijuar.
Ne ndjejmë se jemi pjesë e një familje më të madhe
në grupin RoR. Pa marrë parasysh dallimeve që
kemi, ne jemi të gjithë të lumtur që jemi pjesë e një
grupi të tillë.
2. Qëllimi dhe ideja prapa këtij grupi. Duke qenë se
fëmijët zakonisht janë lënë pas dore në Republikën
e Kosovës, grupi RoR është unik në luftën që bën
kundër padrejtësive të tilla.
3. Aktivitetet e shpeshta anembanë Kosovës. Grupi
jonë është më se aktiv dhe ka përfituar mirënjohje
gjithandej falë aktivitetet të organizuara dhe
rezultateve të arritura.
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a
Asambleja e Fëmijëve do të thotë për fëmijët…
Mundësi për të pasur ndikim në çështje që i përkasin
fëmijëve
Mundësi për të lobuar për të drejtat e fëmijëve
Hapësirë për të shkëmbyer mendimet
Hapësirë për të përcjellë mesazhe të bashkëpunimit
the tolerancës
Hapësirë për të përfituar aftësi të reja
Hapësirë për të krijuar miqësi të qëndrueshme
Përgjegjësi individuale dhe qytetare
Respekt dhe mirënjohje reciproke
Një vend ku zëri i tyre dëgjohet
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Sfidat dhe Kufizimet në Punët e Brendshme të Grupeve
të Udhëhequra nga Fëmijët
Pavarësisht sukseseve të shumta dhe ndikimit të madh që të dy
projektet kanë pasur, nuk kanë munguar as sfidat e kufizimet
në fazën e funksionalizimit të këtyre dy grupeve. Sipas znj.
Rebeka Qena nga Save the Children, sfida më e madhe ka qenë
të mbahej një vazhdimësi e rregullt e punës dhe aktiviteteve të
këtyre grupeve. Zgjidhja e vetme për të tejkaluar këtë sfidë,
tregon Znj. Qena, është që këto grupe të bëhen të vetëqëndrueshme në të ardhmen dhe të veprojnë nën kornizën e
komunave.
Gjithashtu, znj. Vlora Latifi nga OJQ Syri i Vizionit shpjegon
se si fillimisht sigurimi i të gjithë fondeve të duhura për
funksionalizimin e mirëfilltë dhe zgjerimin e grupit RoR nuk ka
qenë një detyrë e lehtë. Sidoqoftë, mbështetja dhe gatishmëria
e treguar nga ekipi i Save the Children ka qenë vital për suksesin
e këtij grupi. Në anën tjetër, një kryetar i Asambleve Komunale
të Fëmijëve na ka treguar për vështirësitë që kanë hasur për të
marrë fondet e dedikuara për ta nga komuna. Kjo ka rezultuar
në anulimin apo shtyrjen e disa aktivitete deri sa është gjetur
një zgjidhje tjetër.
Zyrtari komunal i Ferizajit për arsimin parafillor dhe atë fillor,
Afrim Llabanji, ka ngritur çështjen e përfshirjes së të gjithë
fëmijëve në këto grupe. Pavarësisht mundit dhe dedikimit të
madh të dhënë nga ekipet e projektit, ai ka theksuar se jo të gjithë
fëmijët tregojnë interes për të marrë pjesë në këto organizime.
Në vitin 2015, në raportet e secilës asamble është vënë re se
ndër sfidat më të shpeshta ka qenë mungesa e përvojës në
aktivitete të tilla. Kjo mund të jetë për shkak se këto grupe të
udhëhequra nga vetë fëmijët janë vërtetë pionierë në shoqërinë
tonë. Pra, trajnime të mëtejshme për koordinatorët fëmijë e të
rritur janë të nevojshme për të pasur progres në këto projekte.
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4. Qëndrueshmëria
E ardhmja përpara
Elementi i fundit dhe ndër kryesorët për përfundimin e
suksesshëm të këtyre projekteve është qëndrueshmëria
dhe çfarë shtrihet në të ardhmen. Për të pasur një qeverisje
të shëndoshë të të drejtave të fëmijëve në nivelin lokal e
qendror, funksionimi i grupeve të fëmijëve duhet të jetë i
paraparë dhe pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje duhet të
jetë e vazhdueshme. Institucionet në nivelin lokal dhe qendror
duhet të parashohin rolin e këtyre grupeve në punën e tyre.
Në këtë mënyrë kontributi i këtyre grupeve, perceptimet dhe
nevojat e tyre do të identifikohen dhe prioritetet e tyre do të
bëhen gjithashtu prioritete te qeverisjes lokale dhe qendrore.
Znj. Rebeka Qena nga Save the Children shpjegon se si
planifikohet që grupi RoR të transferohet nën kornizën
e Avokatit të Popullit ku më vonë fëmijët do të mund të
kyçen edhe në nivelin komunal. Kjo do të siguronte angazhim
aktiv të fëmijëve në secilën komunë dhe, rrjedhimisht, një
mbulim më të gjerë të fëmijëve në Kosovë. Një pozicionim
i tillë, pranë institucionit të pavarur do të siguronte edhe
pavarësinë e tyre në avokim dhe monitorim të vazhdueshëm
karshi mbrojtjes së interesave të gjithë fëmijëve të Kosovës.
Programi për Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve do të
vazhdojë me punën e tij në këtë lëmi duke u zgjeruar me
projektin tjetër, Avokimi nëpërmjet Asambleve Komunale
të Fëmijëve, i cili përqendrohet veçanërisht te fëmijët nga
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptiane. Informata të

hollësishme për qëllimet specifike të projektit mund të
gjenden në nënkapitujt pasardhës.
Të ardhmes përpara nuk i mungojnë sfidat. Znj. Vlora Latifi
nga OJQ Syri i Vizionit është shprehur se një pengesë e
zakonshme që e parashohin është mungesa e mbështetjes
nga politika lokale e qendrore për t’iu mundësuar fëmijëve
të shprehin mendimet e tyre për çështjet që ju përkasin. Kjo
është mbështetur edhe më tutje nga mendimet e znj. Qena,
e cila ka theksuar se e vetmja mënyrë për të tejkaluar këtë
pengesë është të vazhdohet bashkëpunimi me strukturat
institucionale dhe të komunikohet qartë vizioni afatgjatë i
punës së tyre. Gjithsesi, ajo ka garantuar se organizatat kanë
përgatitur një strategji për vazhdimin e rolit të tyre avokues
dhe ndërmjetësues në emër të të drejtave të fëmijëve dhe
fuqizimit të tyre në proceset vendimmarrëse.
Së fundmi, ekziston një vullnet mjaft i madh nga ana e fëmijëve
si dhe koordinatorëve për të drejtat e tyre për të vazhduar
angazhimin me këto grupe. Zyrtarë nga drejtoritë e arsimit
të komunave të përzgjedhura kanë shprehur interesin e tyre
për të vazhduar së punuari ngushtë me këto organizata. Për
më tepër, nga fëmijët e grupit RoR ka thënë se ai do të donte
të punonte si vullnetarë për grupi pasi që t’i mbushë 18 vjeç
që është limiti i moshës për të qenë anëtar i grupit.
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“Edhe kur të bëhem 18 vjeç, do të
vazhdoj të kontribuoj si vullnetar për
grupin RoR. Të ndahem përfundimisht
nga ky grup është e paimagjinueshme për
mua!”
Anëtar i grupi RoR
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Pjesëmarrja e Fëmijëve në Vendimmarrje
(Grupi RoR dhe Asambletë e Fëmijëve) – 2016

W

1. Fuqizimi i Asambleve Komunale të
Fëmijëve në shtatë komuna të Kosovës
për zbatimin dhe monitorimin e planeve
të punës të Asambleve Komunale

Për përmbushjen e objektivit të parë, këto veprime do të
ndërmerren:
1. Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtatë
komunat që do të mbështesin zbatimin e planeve të punës të
asambleve
2. Themelimi i grupeve monitoruese në nivelin lokal nga vetë
fëmijët në asambletë komunale
3. Hartimi i shtatë raporteve me të gjeturat nga zbatimi i
planeve të punës të asambleve.
4. Strukturimi i Asamblesë Komunale të Fëmijëve në komunën
e Klinës, si dhe përgatitja e planit të punës dy vjeçar.

W

2. Përforcimi dhe rritja e përgjegjësisë
së institucioneve lokale për përfshirjen
e drejtpërdrejtë të fëmijëve në
planifikimin dhe zbatimin e politikave.

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime do të
ndërmerren:
1. Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të koordinatorëve për
të drejtat e fëmijëve për raportimin periodik te Asambletë
Komunale të Fëmijëve si dhe institucioneve të tjera përkatëse.
2. Përzgjedhja e mekanizmave ligjore të brendshme të shkollave
për përfshirjen e drejtpërdrejtë
të fëmijëve.
3. Përfshirja e drejtpërdrejtë e fëmijëve në hartimin e politikave
lokale që prekin jetën dhe interesat e fëmijëve.

W

3. Hartimi i rregulloreve të brendshme
të Asambleve Komunale të Fëmijëve
me qëllim që struktura e tyre të jetë
funksionale.

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime do të
ndërmerren:
1. Hartimi i rregulloreve të brendshme të Asambleve Komunale
të Fëmijëve.
2. Ndërtimi i kapaciteteve të Asambleve dhe koordinatorëve
për hartimin e politikave të suksesshme nëpërmjet vizitave të
ndërsjella.
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Children’s participation in decision-making – 2015 (CLMA-at local level)

W

4. Përforcimi i kapaciteteve lobuese për
grupin e fëmijëve RoR që monitoron
KDF-në në Kosovë.

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime do të
ndërmerren:
1. 3 takime do të organizohen me institucionet lokale për
monitorimin e zbatimit të rekomandimeve për transport
dhe klasat zgjedhore. Takimet do të mbahen me Avokatin e
Popullit, Kryetarët e Komunave dhe drejtoritë e arsimit në
shtatë komuna.
2. Organizimi i dy takimeve në nivelin qendror për
pjesëmarrjen e grupit RoR dhe fëmijëve në këshillin e
shkollës në vlerësimin e literaturës për shkolla.
3. Dokumente zyrtare që merren me zbatimin e
rekomandimeve do të hartohen dhe pranohen nga ministritë
dhe autoritetet lokale.

W

5.Vetëdijesimi i institucioneve dhe
qytetarëve për respektimin e të drejtave
të fëmijëve në Kosovë

Për përmbushjen e këtij objektivi, këto veprime do të
ndërmerren:
1. Pjesëmarrja në të paktën një emision në radio për
prezantimin e punës të grupit RoR dhe diskutimit të
problemeve që hasin fëmijët në Kosovë.
2. Të paktën 100 fëmijë të informohen nëpërmjet faqes së
internetit të përditësuar rregullisht.
3. Organizimi i 7 takimeve me Asambletë Komunale të
Fëmijëve për të demonstruar metodologjinë e monitorimit
të KDF-së.
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Avokimi nëpërmjet Asambleve
Komunale të Fëmijëve – 2016

Objektivat specifike të projektit Avokimi nëpërmjet Asambleve Komunale të Fëmijëve janë:
• Objektiva 1 – takim i rregullt i përcaktuar me Asambletë dhe diskutimi i problemeve/çështjeve përbrenda
Asambleve.
• Objektiva 2 – Grupe të udhëhequra nga fëmijët ngritin rregullisht çështje te Asambletë, monitorojnë
numrin e rasteve që janë marrë parasysh dhe zgjidhur nga personat në detyrë dhe Asambletë.
• Objektiva 3 – Prodhimi dhe prezantimi te institucionet i raporteve të shkurta në 7 komunat.
• Objektiva 4 – Hartimi i planeve të veprimit për 2016, 6 trajnime për KDF dhe Avokim, Pjesëmarrje në
Procese Vendimmarrëse dhe Monitoruese si dhe në Shkrim të Raporteve.
Përfituesit e drejtpërdrejtë: Fëmijë nga komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptiane nga komunat e Ferizajit, Gjilanit,
Gjakovës, Mitrovicës, Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit, dhe institucionet e komunës.
Përfituesit indirektë: familjet RAE, shkollat, si dhe të gjithë fëmijët në të shtatë komunat.
Fëmijët nga komunitet Rome, Ashkali, dhe Egjiptiane, hasin në vështirësi në edukim dhe në shoqëri në përgjithësi.
Ata nuk trajtohen si të barabartë me komunitetet e tjera edhe pse kjo garantohet me ligj në Kosovë. Ky program ka
për qëllim të përmirësojë kapacitetet dhe njohurinë e fëmijëve të komunitetit RAE mbi KDF-në. Ai gjithashtu do të
identifikojë problemet e tyre duke bërë një lidhje me Asambletë Komunale të Fëmijëve si një mjet për avokim dhe
përfaqësim të këtyre problemeve. Fëmijët Rom, Ashkali dhe Egjiptian, do të avokojnë përbrenda këtyre asambleve
dhe do të sigurohen që zëri i tyre të dëgjohet. Kapacitetet e tyre do të ndërtohen e përforcohen në mënyrë që të
monitorojnë dhe avokojnë për të drejtat e tyre, si dhe për t’u trajtuar në mënyrë të barabartë me fëmijët e tjerë.
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