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OJQ Nevo Koncepti

Osman OSMANI
Drejtor Ekzekutiv i OJQ NEVO KONCEPTI

Hyrje

-3-

Të Drejtat Sociale të Grupeve Vulnerable 

Qeveria Gjermane, përkatësisht Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik 

dhe Zhvillim (BMZ), përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, punon për të drejtat e grupeve 

të margjinalizuara në kuadër të projektit “Të Drejtat Sociale të Grupeve Vulnerable”

Projekti ka filluar të implementohet nga viti 2015. Është projekt regjional i cili implementohet 

në 5 shtete të Ballkanit Perëndimor në: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Bosne e 

Hercegovinë. Ndërsa në Kosovë poashtu implementohet në gjashtë komuna: Prizren, 

Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë dhe Drenas. 

Objektiva e projektit: 

Aktorët kryesorë si: Qendra për Punë Sociale, administrata lokale dhe organizatat jo 

qeveritare kanë përmirësuar kushtet e nevojshme për të siguruar të drejta të barabarta 

themelore sociale për grupet në nevojë në komunat e përzgjedhura. 

Projekti rajonal “Të Drejtat Sociale të Grupeve Vulnerable” fokusohet në institucionet 

shtetërore, puna e të cilëve është të garantojë të drejtat e njeriut dhe shërbimet sociale. 

Gjithashtu punon me autoritetet lokale të përzgjedhura përgjegjëse për ofrimin e këtyre 

shërbimeve dhe me organizatat e shoqërisë civile aktive në sektorin social. Ajo synon të 

forcojë kapacitetet e institucioneve shtetërore dhe të shoqërisë civile, duke u përqendruar në 

fushat e mëposhtme të veprimtarisë: 

• Shërbimet Sociale; 

• Informimi dhe rritja e ndërgjegjësimit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të grupeve 

të margjinalizuara; 

• Financimi alternativ atatgjatë i shërbimeve sociale për grupet e margjinalizuara; 

• Shkëmbimi dhe shpërndarja e përvojave dhe praktikave të sukseshme. 

Pra qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve dhe ofrimi i të drejtave të barabarta sociale 

për grupet vulnerabël/ të margjinalizuara. Kjo mund të çojë në forcimin e përfshirjes sociale, 

duke reduktuar diskriminimin dhe trajtimin e varfërisë dhe dizavantazhet në afat të gjatë. 

Grupi i synuar i projektit janë grupet e margjinalizuara/vulnerabël, në komunat e 

përzgjedhura në pesë vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat grupe konsistojnë kryesisht në 

anëtarë të pakicave etnike, personat me aftësi të kufizuar, nënat vetëushqyese, refugjatë dhe 

persona të zhvendosur brenda vendit, të moshuarit dhe banorët e varfër të zonave rurale.
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OJQ Nevo Koncepti është themeluar në nëntor të vitit 2014. Është organizatë 

joqeveritare e cila angazhohet për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve Rom, 

Ashkali, dhe Egjiptian në fushën e arsimit si dhe në fushat e tjera, që ndikojnë në 

mirëqenien e përgjithshme të tyre. 

Nevo Koncepti punon me fëmijë, të rinjë dhe familje të komuniteit Rom, Ashkali, 

dhe Egjiptian si dhe me institucionet lokale dhe qendrore, organizatat e shoqërisë 

civile vendore dhe ndërkombëtare dhe palët e tjera të interesit.

Nevo Koncepti synon të arrijë këtë qëllim përmes ndërgjegjësimit, ngritjes së 

kapaciteteve dhe avokimit.

Projekti “Të Drejtat Sociale të Grupeve vulnerable” në komunën e Prizrenit 

ka filluar të implementohet nga viti 2015, ndërsa Organizata jo qeveritare 

Nevo Koncepti si partnere implementuese e projektit " Përfshirja sociale e 

grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit" ka filluar nga qershori 2016 

bashkëpunimin me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH dhe Grupin Punues të Komunës së Prizrenit për implementimin e projektit. 
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Takimet e Rregullta Mujore 

me Grupin Punues 

Grupi Punues i Komunës së Prizrenit 

Realizimi i objektivave dhe aktiviteteve të projektit arrihet në bashkëpunim me Grupin Punues të Komunës 

së Prizrenit i cili përbëhet nga tetë anëtarë. Është grup ndër-sektorial i përfaqësuar nga përfaqësuesit e 

drejtorive komunale, zyrave dhe njësive komunale përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve sociale si dhe 

përfaqësues të OJQ-ve aktive në fushën e e të drejtave të njeriut dhe shërbimeve sociale, (një përfaqësues

i shoqërisë civile nga Shoqata Handikos dhe OJQ Nevo Koncepti si partnere zbatuese e projektit).                .

Të gjithë anëtarët e Grupit Punues janë me vendim të Kryetarit të Komunës dhe me Memorandum 

Bashkëpunimi të lidhur mes Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

dhe Komunës së Prizrenit.                                                                                                                                  . 

Grupi Punues ka zhvilluar aktivitetet e parapara siç është: dalja në terren, vizita tek individët dhe familjet, 

vlerësimi i nevojave të tyre dhe referimi i rasteve tek institucionet përgjegjëse ndërsa në identifikimin e 

familjeve ka ndërmjetësuar staffi implementues i projektit nga OJQ “Nevo Koncepti. Puna e Grupit Punues 

është e ndërlidhur ngushtë me realizimin e të drejtave të njeriut dhe shërben për adresimin e nevojave të 

grupeve të margjinalizuara, prandaj është në rëndësi të veqantë qëndrueshmëria,fuqizimi dhe 

institucionalizimi i këtij mekanizmi komunal  nga ana e Komunës.

Në takimet mujore me Grupin Punues bëhet planifikimi i aktiviteteve mujore, planifikimi i vizitave në

terren, specifikimi i rasteve për ndërmjetësim. 

Mybexhele 

ZHURI
Koordinatore e NJDNJ-së dhe Barazi Gjinore.

Zyrtare për mbrojtje nga diskriminimi.

Udhëheqëse e Grupit Punues.

Kumrije

BYTYQI
Koordinatore e Shërbimeve

Sociale - QPS

Muhamed 

SHALA
Zyrtar i Shërbimeve

Sociale - QPS - QSHM

Islam 

ELSHANI 
Zyrtar për Riintegrimin e 

Komuniteteve

ZKKK

Shaip KRYEZIU
Menaxher i Qendrës 

HANDIKOS

Sanije Mergjollar 

Mediatore
OJQ NEVO KONCEPTI

Fatmir MENEKSHE

Koordinator i Terrenit
OJQ NEVO KONCEPTI

Nexhip 

BERISHA
Udhëheqës i Sektorit

të Shëndetësisë - DKSH

Vigan 

DERVISHAJ

Drejtor në 

SHFMU “Fatmir Berisha”

DKA

Berat 

GASHI
Koordinator Rajonal

për Riintegrim

MPB - DRPR

Blerina BYTYQI

Koordinatore Projekti
OJQ NEVO KONCEPTI
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Identifikimi i familjeve dhe vizitat 

në terren me Grupin Punues

•  Nga muaji Qershor 2017, janë identifikuar 92 familje me 485 anëtarë 
 (251M dhe 234F). Identifikimi i familjeve është bërë nga ana e staffit të 

 ëprojektit të Nevo Konceptit, ndërsa vizitat në terren tek familj t janë realizuar 
me anëtarët e Grupit Punues.

• J anë realizuar 72 vizita 

  në terren me anëtarët e 

  Grupit Punues.

• Janë vizituar 33 familje të 

  riatdhesuara

•  39 familje të margjinalizuara

Vizitat në terren

Varësisht nga nevoja e identifikuar në familje vizitat janë realizuar me 

anëtarin e Grupit Punues nga shërbimi përkatës për të cilin familja ka 

pasur nevojë për qasje në shërbimin institucional dhe për ndërmjetësim.
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Gjatë implementimit të projektit storiet e suksesit në terren nuk kanë • 
 munguar, ato kanë qenë të shumta dhe dëshmojnë për përfituesit e projektit 

të cilët janë vizituar dhe iu është ofruar asistenca në marrjen e shërbimeve 
sociale, shëndetësore dhe arsimore. Një nga këto familje është familja në 

 vizitës dhe rekomandimeve të zyrtarit është ndërmjetësuar nëfoto e cila pas  
institucionin përkatës dhe është përfituese e asistencës sociale.

• eNga numri i përgjithshëm i familj ve përfitues të asistencës sociale janë 
   vetëm 25 familje.

• Familjet e identifikuara janë kryesisht të përqëndruar  në lagjet a
   Arbanë, Jeta e Re dhe Edit Durham të Komunës së Prizrenit.



Ofrimi i asistencës për grupet e margjinalizuara

në shërbimet institucionale

Është ndërmjetësuar për grupet e margjinalizuara të kenë një qasje më 

të lehtë në marrjen e shërbimeve sociale, shëndetësore, arsimore.

 

Numri i shërbimeve për të cilët është ndërmjetësuar pas vizitave në 

terren dhe rekomandimeve të anëtarëve të Grupit Punues është 39 nga 

numri i përgjithshëm 72 i familjeve të vizituara.  

Nga ky numër, për shërbime shëndetësore 

është ofruar asistencë për 23 raste 

(11M dhe 12F), shërbime  arsimore 11 

(6M dhe 5F) dhe shërbime sociale 5 familje. 

Ndërsa rastet e tjera të vizituara që nuk 

kanë përfituar drejtëpërdrejtë asistencë 

në marrjen e shërbimeve u janë dhënë 

rekomandime nga zyrtarët përgjegjës për 

hapat që duhen ndjekur ne realizimin e te 

drejtave të tyre. 

Në shërbimet shëndetësore është 

ofruar asistencë për vizita mjekësore 

në QMF-të e lagjeve dhe pas 

udhëzimeve të mjekut edhe në 

Spitalin Rajonal dhe në 

Shëndetin Mendor.

Në shërbimet arsimore, është ofruar 

asistencë në regjistrimin e 3 fëmijëve në 

shkollë (një në edukim parafillor, një në 

fillor dhe një shkollë të mesme), në 

rikthimin e 2 vajzave në shkollë fillore, në 

regjistrimin e 1 vajze të të riatdhesuar në 

QAP për kursin për frizere dhe në 

pajisjen e 5 fëmijëve më qanta dhe 

materiale shkollore.

Në shërbimet sociale 

është ofruar asistencë 

në rregullimin e 

dokumenteve për 

aplikim për asistencë 

sociale për 5 familje, 

nga të cilët 3 familje 

kanë përfituar 

asistencë sociale, 

një familje e 

riatdhesuar dhe

familjet të cilat kanë 

qenë në gjendje shumë 

të vështirë 

socio-ekonomike
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Punëtoria dy ditore me Grupin Punues 

për hartimin e Planit të Veprimit për 

Financimin e Sherbimeve Sociale

Është mbajtur punëtoria dyditore për hartimin e Planit të Veprimit dhe 

pjesëmarrës pos Grupit Punues të Prizrenit kanë qenë edhe Udhëheqësit 

e Grupeve Punuese të 5 komunave të tjera ku implementohet projekti 

“Të drejtat sociale të grupeve vulnerable”. Është hartuar Plani i Veprimit 

për finacimin e shërbimeve sociale për mbështetjen e të riatdhesuarve 

pas 12 muajve nga ana e Komunës.

Vizitat e shkëmbimit të  përvojave

mes Grupeve Punuese

Në tre vizitat e shkëmbimit të përvojave me Grupin Punues në 

komunën e Prishtinës, Ferizajit dhe Gjilanit, Grupet Punuese kanë 

shkëmbyer përvojat e tyre lidhur me punën në trajtimin e qështjeve 

të grupeve të margjinalizuara. Në këto vizita Grupi Punues dhe stafi i 

projektit të Komunës së Prizrenit është dalluar për metodat e punës 

në terren dhe në ndërmjetësimin e rasteve në shërbimet institucionale 

për grupet e margjinalizuara.
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“Bashkëpunimi me akterët relevant në 

mbështetjen e grupeve të margjinalizuara 

për qasjen e tyre në shërbimet 

institucionale në kuadër të projektit SoRi”

Tryezat e Rrumbullakëta 

Në Tryezat e Rrumbullakëta me anëtarët e Grupit Punues dhe ofruesit 

e shërbimeve sociale dhe me të gjithë akterët e tjerë relevant,  janë 

trajtuar qështjet për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve sociale për 

grupet e margjinalizuara dhe qasjen më të lehtë të tyre në këto shërbime.

“Rritja e efikasitetit përmes 

bashkëpunimit me akter 

relevant për mbrojtjen e të 

drejtave të grupeve të 

margjinalizuara”

“Koordinimi në mes të 

sektorëve të shëndetësisë,

arsimit dhe mirëqenies 

sociale në përmirësimin e 

shërbimeve për grupet e 

margjinalizuara”

Nga rekomandimet e dala nga të tre tryezat është kuptuar se vetëm 

përmes bashkëpunimit të mirëfilltë në mes të institucioneve dhe 

shoqërisë civile mund të arrihen rezultate në përmirësimin e gjendjes 

së grupeve në nevojë.
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INFORMIMI INFORMIMI INFORMIMI 
ËSHTË QELËS ËSHTË QELËS ËSHTË QELËS 
I NDRYSHIMEVE EFEKTIVEI NDRYSHIMEVE EFEKTIVEI NDRYSHIMEVE EFEKTIVE

Radio debate për rëndësinë e mbrojtjes së 

të drejtave të grupeve të margjinalizuara

Në radio debatet në radion lokale në gjuhën Rome “Radio Romano 

AVAZO” pjesëmarrës kanë qenë anëtarë të Grupit Punues, nxënës 

të cilët kanë vijuar aktivitetet ndërkulturore dhe trajnimet, nxënës të 

cilët kanë vijuar kurset për përgatitje për testin e arritshmërisë dhe 

të maturës, ligjëruesit e kurseve si dhe familjarët e vizituar. Janë 

mbajtur 16 radio debate dhe temat kanë qenë të ndërlidhura me të 

gjitha aktivitetet e realizuara në kuadër të projektit , të cilat kanë 

ndikuar në informimin e të gjithë akterëve lidhur me këto aktivitete.

-14-
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TV debate për rëndësinë e mbrojtjes së të 

drejtave të grupeve të margjinalizuara

Në TV debatet me anëtarë të Grupit Punues në TV-të lokale janë ofruar informacione 

lidhur me shërbimet dhe mënyrën e realizimit të të drejtave të grupeve të margjinalizuara

që ofrohen nga institucionet lokale dhe drejtoritë të cilët i përfaqësojnë anëtarët e Grupit 

Punues.

TV debati i realizuar në TV Besa me datën 23.02.2018 

https://youtu.be/qj9s5JtOl_k 

TV debati i mbajtur në TV Besa me datën 30.10.2017 

https://www.facebook.com/

1643311899225341/posts/2292633597626498/ 

TV debati i realizuar në TV Besa me datën 29.06.2018 

https://youtu.be/Fg_mt7pi_h0

TV debati i mbajtur në TV Besa me datën 27.07.2017

https://www.youtube.com/watch?v=8JL2ySmMB84

*Të gjitha TV debatet mund t`i ndiqni përmes linkut të shënuar te fotot në faqet e 

internetit nga Youtube dhe Facebook. 

TV debati i mbajtur në TV Prizreni me datën 27.12.2018

hhttps://www.youtube.com/watch?v=8Y4nYhC-a-0&feature=youtu.be&app=desktop

TV debati i mbajtur në TV Besa me datën 28.08.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=VVlSdVHNWEk

&feature=youtu.be

TV debati i mbajtur në TV Prizreni me datën 26.10.2018 

https://www.facebook.com/1643311899225341/posts/2292633597626498/ 
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Takimet me banorë të lagjeve

Çdo muaj zhvillohen takime të rregullta ndërgjegjësuese me banorë të lagjeve 

ku implementohet projekti “Përfshirja Sociale e Grupeve të Margjinalizuara në 

komunën e Prizrenit” , me qëllim të ndërgjegjësimit të banorëve për të drejtat sociale, 

informimit të drejtëpërdrejtë për shërbimet që ofrohen nga institucionet lokale 

dhe mënyrën e realizimit të drejtave të tyre. Takimet fasilitohen nga anëtarët e 

Grupit Punues, të cilët gjatë takimit i njoftojnë banorët për shërbimet që ofrohen 

nga Drejtoria të cilës i takojnë.

Trajnimet me gra dhe vajza të reja 

 

1. Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore. 

2. Ndikimi negativ i dhunës në familje, parandalimi dhe trajtimi. 

3. Planifikimi familjar dhe kujdesi higjienik në familje. 

4. Roli i prindërve në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. 
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Në trajnimet me gra dhe vajza të reja të grupeve të margjinalizuara, janë trajtuar 

tema që kanë qenë të ndërlidhura me nevojat e identifikuara në këto grupe. 

Trajnimet janë ligjeruar nga anëtarët e Grupit Punues të cilët me profesionalizëm 

kanë shtjelluar temën e caktuar dhe kanë mundësuar grave dhe vajzave të 

shkëmbejnë mendimet e tyre dhe të shtojnë njohuritë lidhur me temat e trajnimeve 

si:



Aktivitetet ndërkulturore 

me fëmijë

Vizitë Kopshtit Zoologjik me tren

Fëmijët kanë vizituar 

Kopshtin Zoologjik Shqiponja 

me trenin atraktiv të qytetit 

Fëmijët në kinemanë e qytetit Doku-Kino kanë 

ndjekur animacionin 3D EMOJI movie dhe filmin 

ALPHA. 

Vizitë në Doku Kino

Fëmijët në shkollë kanë ndjekur një 

videoinqizim për të drejtat e tyre dhe më 

pas kanë shpërndarë Konventat mbi të 

Drejtat e Fëmijëve nëpër qytet. 

20 Nëntori
Dita e Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve

-20- -21-

Aktivitetet e shumta ndërkulturore të organizuara me fëmijë kanë për 

qëllim socializimin e fëmijëve të komuniteteve të ndryshme dhe 

përfshirjen e tyre në shoqëri të përbashkët. Pjesëmarrës kanë qenë 

fëmijë të familjeve të margjinalizuara dhe të riatdhesuara. Numri i 

fëmijëve në secilin aktivitet ka qenë afërsisht 40 deri 50 fëmijë. 

Aktivitetet janë realizuar me rastin e shënimit të Ditëve Ndërkombëtare si:

•  20 Nëntori - Dita Universale e Fëmijëve - Dita e Konventës.

•    1 Marsi - Dita kundër Diskriminimit.

•  22 Marsi - Dita Ndërkombëtare e Ujit. 

•    6 Prilli - Dita Ndërkombëtare e Sportit.

•  22 Prilli - Dita Ndërkombëtare e Tokës.

•  21 Maji - Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor.

•    1 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

•  Vizitë në Kopshtin Zoologjik.

•  Vizitë në Kinemanë - Doku Kino. 



1 Marsi- Dita kundër Diskriminimit

22 Marsi- Dita Ndërkombëtare e Ujit

6 Prilli-Dita Ndërkombëtare e Sportit

Fëmijëve në shkollë u është ligjëruar për diskriminimin 

dhe janë shpërndarë butonat nxënësve të shkollës 

me përmbajtje të ndryshme kundër diskriminimit. 

Fëmijët kanë vizituar pishinën e ujit të qytetit ku 

kanë pasur mundësi të shohin si bëhet akumulimi 

i ujit në rezervuarët, klorifikimi dhe shpërndarja e tij 

në qytet. Në këtë mënyrë kanë kuptuar për rëndësinë 

e ujit dukembajtur edhe T-shirtat me këtë porosi 

“UJI ËSHTË JETË”

Fëmijët kanë garuar në sportin shumë 

atraktiv Bowling,  duke shijuar kënaqësinë e 

lojës dhe fitoren.

22 Prilli – Dita Ndërkombëtare e Tokës

Fëmijët kanë zbukuruar ambientin e 

brendshëm dhe të jashtëm të shkollës duke 

mbjellur lule dhe duke dhënë porosinë pë 

ruajtjen e gjelbërimit dhe të një mjedisi më të 

pastër dhe të shëndoshë. 

Fëmijët në Shtëpinë e Kulturës kanë performuar 

një program të larmishëm kulturor me ese, këngë 

dhe valle me moton “TREGO KULTURËN TËNDE”

21 Maji – Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

1 Qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Fëmijët në ambientin e hapur në Marash 

përmes vizatimeve kanë shprehur porosinë 

për senzibilizimin e qytetarëve për mbrojtjen 

e të drejtave të tyre. 
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Kurse të gjëra për fëmijët Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian të klasës së IX-të

-Numri total i nxënësve të regjistruar në shkolla të mesme është 35, vijues 

të kurseve të regjistruar 20 nxënës.
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Kurset për nxënës të klasave të 

XII-ta të komuniteteve Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian të shkollave të mesme 

•  Janë organizuar kurse edhe për nxënës të shkollave të mesme të komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian për përgatitje për testin e Maturës.

-Janë organizuar kurse për nxënës të klasave të IX-ta, të të gjitha shkollave 

fillore për përgatitje për testin e arritshmërisë. Në ligjërimin e kurseve në 

periudhën njëmujore kanë qenë të angazhuar arsimtarë të lëndëve  

kryesore të shkollave fillore.

-Numri i nxënësve të identifikuar ka qenë 52 nxënës, ndërsa kursin 

 rregullisht e kanë vijuar 24 nxënës.

-Prej tyre në afatin e parë në shkollat e mesme janë regjistruar 25 nxënës, 

nga vijuesit e kurseve 12 nxënës. Ndërsa në afatin e dytë janë regjistruar 

10 nxënës, vijues të kurseve 4. Dhe 10 të tjerë (4 vijues të kurseve) janë 

regjistruar me kërkesën parashtruar DKA-së për zbatimin e masave 

afirmative për integrimin e komuniteteve. 

•  Janë identifikuar 32 nxënës nga të gjitha shkollat e mesme, ndërsa kursin rregullisht 

e kanë vijuar 10 nxënës.

•  Nga ky numër në Universitet janë regjistruar  9 nxënës, ndërsa nga vijuesit e kurseve 

6 nxënës.   



Kurset për orientim profesional

Pas Testit të Maturës është mbajtur edhe Kursi për Orientim Profesional 

për studentët e ardhshëm të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

Gjatë javës së kursit me angazhimin e trajnerit kandidatëve i`u është 

mundësuar të mësojnë rreth hapave të ndryshme të planifikimit dhe 

zgjedhjes së karrierës për ta si dhe të kuptojnë  interesat e tyre profesionale 

dhe personale lidhur me aftësitë e tyre të nevojshme dhe tregun e punës. 
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•  Të drejtat e fëmijëve

•  Avokimi 

•  Hartimi i projekteve 

•  Komunikimi

•  Toleranca ndëretnike dhe ndërkulturore

•  Parandalimi i ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. 

• Përdorimi i rrjeteve sociale, mangësitë dhe përparësitë 

• Edukimi multikulturor dhe multietnik 

• Dhuna ndaj bashkëmoshatarëve, parandalimi dhe trajtimi. 

Trajnimet për fëmijë

• Në trajnimet me fëmijë janë shtjelluar tema të ndryshme lidhur me të 

drejtat e fëmijëve të cilat kanë ndikuar në përfitimin e njohurive të reja 

dhe zbatimin e tyre në praktikë. Pjesëmarrës kanë qenë fëmijë nga 

familjet e riatdhesuara dhe të margjinalizuara, numri i fëmijëve në çdo 

trajnim ka qenë afërsisht 30 pjesëmarrës. Në dhjetë trajnimet e mbajtura 

temat kanë qenë: 



Broshura për rëndësinë e mbrojtjes së të 

drejtave të grupeve të margjinalizuara 

Janë dizajnuar dhe shtypyr 1000 broshura për rëndësinë në mbrojtjen dhe 

realizimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara. Broshurat kanë qenë 

me përmbajtje të informacioneve për të gjitha shërbimet të cilat ofrohen nga 

institucionet lokale dhe ku të drejtohen grupet e margjinalizuara me rastin e 

shkeljes së të drejtave të tyre dhe si ti realizojnë të drejtat e tyre. Broshurat janë 

shpërndarë gjatë aktiviteteve me fëmijë, takimeve me banorë të lagjeve si dhe 

nëpër lagje.

Abonimi në Edukim Online 
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fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët të cilët kanë braktisur mësimin.

Por poashtu janë regjistruar edhe nxënës të cilët kanë sukses të dobët në 

mësim në mënyrë që përmes qasjes dhe përdorimit të rregullt të kësaj 

faqeje të ndikohet në arritjen e suksesit më të mirë mësimor. 

Nga muaji Nëntor 2018, për 20 fëmijë është bërë regjistrimi në portalin arsimor 

Edukimi.net, nga e cila webfaqe fëmijët kanë mundësi të mësojnë edhe nga 

shtëpia e tyre, për të gjitha lëndët shkollore sikurse në klasë.

Këtu janë përfshirë fëmijët të cilët për shkak të kushteve dhe gjendjes në të 

cilën janë  nuk kanë mundësi të vijojnë mësimin e rregullt në shkollë si: 



Butonat për Ditën e Diskriminimit

„TË DREJTAT“ 
u takojnë të gjithë femijëve. 
Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të 
Drejtat e Fëmijëve i rëndit këto të drejta dhe të 
gjitha të drejtat janë të lidhura me njera-tjetrën 
dhe kanë rëndësi të barabartë.Ajo është e  
nënshkruar nga 191 shtete.

Fëmijë, ju keni të drejtat e juaja.
Të gjithë femijët kanë të drejtat e njejta.
Prindërit tanë kanë përgjegjësinë kryesore për 
rritjen dhe sigurinë tonë. Edhe ju si fëmijë keni 
përgjegjësi ndaj njerëzve të tjerë që ata të 
gëzojnë të drejtat e tyre, ashtu si ata që kanë 
përgjegjësi ndaj juve.

TI KE TË DREJTË
1. Çdokush nën moshën 18  vjeçare i ka të gjitha të  
    drejtat e përmendura në Konventë.
2. Për mbrojtje nga diskriminimi (askush nuk mund të 
    më trajtojë keq përshkak të ngjyrës, gjinisë, fesë, 
    gjuhës, paaftësisë).
3. Të gjithë të rriturit janë përgjegjës për atë që është më 
    e mira për mua, por edhe unë duhet të ndëgjohem për 
    atë që mendoj dhe është mirë për mua.
4. Që të drejtat e tua të realizohen nga qeveria.
5. Të marrësh udhëheqjen e duhur nga prindërit dhe 
    familja.
6. Për të jetuar.
7. Për një emër dhe shtetësi.
8. Për identitet.
9. Të jetosh me prindërit e tu, me përjashtim të rasteve 
    kur është keq për ty.
10. Të largohesh nga çdo vend dhe të shkosh në vendin 
      tënd për të jetuar me prindërit e tu.
11. Të jesh i mbrojtur nga rrëmbimet dhe largime prej 
      vendit tënd.
12. Të thuash çfarë mendon dhe të ndëgjohesh nga të 
      rriturit kur ata marrin vendime që kanë të bëjnë me ty.

13. ë marrësh informacion dhe të shprehësh çfarë mendon, T
      me përjashtim kur është kundër të drejtave të njerëzve 
      të tjerë.
14. Të marrësh çfarë të duash dhe të mbash atë besim fetar 
      që dëshiron, nën udhëheqjen e  prindërve.

T15. ë takohesh me të tjerë, t`u bashkangjitesh ose të krijosh 
      klube, me përjashtime kur është kundër të drejtave të 
      njerëzve të tjerë.
16. Për intimitet (vetmi ose jetë private).
17. Të marrësh informacion. Informimi mbi  mediat, siç janë 
      radiot, gazetat, librat, televizioni, etj. Duhet të jenë të
      nevojshme dhe jo të dëmshme.
18. Të rritesh nga prindërit e tu nëse është e mundur.
19. Të mbrohesh nga lëndimet, dhuna, abuzimi ose
      mospërfillja.
20. Për kujdes të veçantë dhe mbrojtje nëse nuk mund të 
      jetosh me prindërit e tu.
21. Të kesh kujdesin më të mirë nëse je i adoptuar.
22. Për mbrojtje të veçant dhe ndihmë nëse je refugjat.

23. Për kujdes të veçantë dhe edukim që të ndihmon të 
      zhvillohesh dhe të udhëhiqesh nëse ke ndonjë paaftësi.
24. Për gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe kujdes 
      mjekësor.
25. Të kesh ekzaminimin shëndetësor periodik nëse do
      jesh nën kujdestari larg shtëpisë.
26. Për ndihmë nga qeveria nëse je i varfër ose në rast 
      nevoje.
27. Për një nivel jetese të mjaftueshëm për t`u zhvilluar 
      si duhet.
28. Për arsimim.
29. Për arsimim që përpiqet të zhvillojë personalitet dhe 
      aftësitë.
30. Të përdorësh gjuhën tënde dhe të praktikosh kulturën 
      dhe fenë tënde
31. Të argëtohesh dhe të kesh kohë të lirë
32. Për mbrojtje nga puna që është e rëndë për shëndetitn
      dhe arsimimin tënd

i33. Të jesh  mbrojtur nga përdorimi, prodhimi dhe tregëtia
      e drogave të rrezikshme

34. Të jesh i mbrojtur nga shfrytëzimi seksual.
35. Të mos rrëmbehesh apo shitesh.
36. Të mbrohesh nga çdo lloj forme tjetër shfrytëzimi.
37. Të mos ndëshkohesh në mënyrë mizore ose torture. 
      Të mos vendosësh në të njejtin burg me të rriturit.
38. Të mos marrësh pjesë në veprimet luftarake pa mbushur
      moshën pesëmbëdhjet vjeç. Nëse je i prekur nga lufta
      të merren masat për mbrojtje.
39. Të marrësh ndihmën e duhur nëse keni qenë i lënduar,
      mospërfillur ose trajnuar mizorisht.
40. Të ndihmohesh në rast se duhet të mbrosh vetveten,
      dhe t`u merret mosha në konsiderat nëse je i akuzuar
      për shkelje të ligjit.
41. Ke çdo të drejtë me ligj në vendin tuaj ose të drejtën
      ndërkombëtare të cilat të japin të drejta më të mira 
      se këto.
42. Çdo njeri duhet të dijë për të drejtat sipas kësaj 
      Konvente, të rritur apo fëmijë, dhe qeveria duhet t`i 
      informojë njerëzit për këto.

Konventa e 
Kombeve të Bashkuara 

mbi të
DREJTAT EDREJTAT E
FËMIJËVEFËMIJËVE
DREJTAT E
FËMIJËVE

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve
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T-shirta dhe kapela për 

Ditën e Fëmijëve - 1 Qershorin

T-shirta për Ditën e Ujit
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