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NEVO KONCEPTI 
 

 

Vizioni: 

Komunitetet Romë, Ashkali dhe 

Egjiptian është plotësisht i integruar në 

shoqëri dhe në mënyrë të barabartë 

kontribuojnë për zhvillimin e shoqërisë.  

 

 

Misioni: 

Përmirësimi i gjendjes së komuniteteve 

Romë, Ashkali dhe Egjiptian në fushën e 

arsimit dhe në fushat tjera të cilat 

ndikojnë në mirëqenien e tyre përmes 

aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes së 

komunitetit, fuqizimit të kapaciteteve 

dhe avokimit.  

 



 

 Fa
qe
2 

Hyrje 
 

Nevo Koncepti është organizatë joqeveritare e cila angazhohet fuqizimin e 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Një prej prioriteteve të angazhimit të Nevo 
Konceptit është edhe integrimi i fëmijëve të komuniteteve në fjalë në procesin 
mësimor. Duke qenë kështu, Nevo Koncepti në shumicën e aktiviteteve i përfshin 
edhe fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

Nevo Koncepti do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për mbrojtjen e 
fëmijëve nga të gjitha format e dhunës fizike apo mentale, dëmtim, neglizhim, 
nëpërkëmbje, shfrytëzim, abuzim dhe abuzim seksual në përputhje me Nenin 19 
të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve të OKB-së të vitit 1989.  

Ne, anëtarët e OJQ Nevo Koncepti kemi angazhim të përbashkët për parandalimin 
e abuzimit të fëmijëve dhe për mbrojtjen e fëmijëve. Kjo rregullore përcakton 
vlerat e përbashkëta, parimet dhe besimet. Ajo përshkruan hapat që do të 
ndërmerren në përmbushjen angazhimin tonë për të mbrojtur fëmijët. Rregullorja 
për mbrojtjen e fëmijëve u miratua nga anëtarët e Bordit të Nevo Koncepti në 
mbledhjen e rregullt në vitin 2016.  

Kjo rregullore përcaktohen parimet dhe standardet të cilat do të jenë obligative të 
përmbushen nga i gjithë stafi i angazhuar në Nevo Koncepti me qëllim të mbrojtjes 
së fëmijëve nga të gjitha llojet e abuzimit.  

Në përputhje me këtë Rregullore, Nevo Koncepti do të hartojë Kodin e mirësjelljes 
për mbrojtjen e fëmijëve i cili do të nënshkruhet nga i gjithë stafi i Nevo Konceptit 
dhe përmbushja e saj do të jetë obligative për gjithë stafin. 
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Përkushtimi ynë për mbrojtjen 
e fëmijëve 
 

1. Vlerat dhe principet tona 

1.1. Çdo lloj i abuzimit të fëmijëve paraqet abuzim të të drejtave të 

fëmijëve. 

1.2. Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta për mbrojtje nga 

abuzimi dhe eksploatimi. 

1.3. Situata e të gjithë fëmijëve duhet të përmirësohet përmes 

promovimit të të drejtave të tyre të përcaktuara në Konventën e OKB-së 

mbi të Drejtat e Fëmijës. Kjo përfshin të drejtën e lirisë nga abuzimi dhe 

shfrytëzimi. 

1.4. Abuzimi i fëmijëve asnjëherë nuk është i pranueshëm. 

1.5. Ne angazhohemi për mbrojtjen e fëmijëve me / për të cilët ne 

punojmë. 

1.6. Partnerët tanë kanë përgjegjësi për të përmbushur standardet 

minimale të mbrojtjes për fëmijët në programet e tyre. 
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2. Çka do të bëjmë ne? 

Ne do t’i arrijmë synimet tona për të mbrojtur fëmijët nga abuzimi me mjetet e 

mëposhtme: 

1.1. Ndërgjegjësimi: ne do të sigurojë që i gjithë stafi dhe të tjerët janë 

të vetëdijshëm për problemin e abuzimit të fëmijëve dhe rreziqet për 

fëmijët. 

1.2. Parandalimi: nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe praktikave të mira ne do 

të sigurohemi që stafi dhe të tjerët të minimizojnë rreziqet për fëmijët. 

1.3. Raportimi: ne do të sigurohemi që stafi dhe të tjerët janë ta kenë të 

qartë se çfarë hapa duhet të ndërmarrin lindin shqetësimet në lidhje me 

sigurinë e fëmijëve. 

1.4. Reagimi: kur lindin shqetësimet në lidhje me abuzimin e mundshëm 

të fëmijëve, ne do të sigurohemi që veprimet janë ndërmarrë për të 

mbështetur dhe për të mbrojtur fëmijët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fa
qe
5 

Në mënyrë që standardet e mësipërme të raportimit dhe reagimit të jenë arritur, 

ne, anëtarët e Nevo Koncepti gjithashtu do të sigurojmë që: 

1.5. Shqetësimet e ngritura do të trajtohen në mënyrë serioze 

1.6. Janë marrë hapa pozitivë për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve që 

janë subjekt i ndonjë shqetësimi 

1.7. Do të mbështesim fëmijët, stafin apo të rriturit tjerë të cilët ngrenë 

shqetësime për të drejtat e fëmijëve 

1.8. Do të veprojë në mënyrë të përshtatshme dhe efektive në nxitjen 

apo duke bashkëpunuar me ndonjë proces të mëvonshëm të hetimit 

1.9. Stafi është i udhëzuar për mbrojtjen e fëmijëve përmes parimit të 

"interesit më të lartë të fëmijës" 

1.10. Dëgjohen dhe merren seriozisht pikëpamjet dhe dëshirat e fëmijëve 

1.11. Puna në partneritet me prindërit / kujdestarët dhe / ose profesionistë 

të tjerë për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve. 
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3. Si do të sigurohemi se përkushtimi ynë është 

përmbushur? 

1.1. I gjithë stafi i Nevo Koncepti do të nënshkruajë dhe të veprojnë në 

përputhje me kodin e mirësjelljes 

1.2. Të gjithë partnerët do të nënshkruajnë dhe të veprojnë në përputhje 

me kodin e mirësjelljes 

1.3. I gjithë stafi dhe vullnetarët do të kenë qasje në një kopje të 

rregullores për mbrojtjen e fëmijëve 

1.4. Procedurat e rekrutimit do të përfshijnë kontrolle mbi 

përshtatshmërinë për të punuar me të rinjtë 

1.5. Në çdo vend të punës do të shfaqen të dhënat e kontaktit për 

raportimin e abuzimit të mundshëm të fëmijëve dhe çdo anëtar i stafit do 

të ketë të dhënat e kontaktit për raportim. 

1.6. Secili anëtar i stafit do të themelojë sisteme për të hetuar abuzimin 

e mundshëm të raportuar.  

1.7. Për të siguruar që angazhimet janë përmbushur, sipas nevojës do të 

ofrohen trajnime dhe përkrahje. 


