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’’ Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje me fokus të veçantë në Komunën e Prizrenit’’ 

 

 

Hulumtimi “Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje” u realizua përmes angazhimit të 

fëmijëve të grupit të Asamblesë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit.  

 

Qëllim i hulumtimit është analiza dhe trajtimi i nivelit të pjesëmarrjes së fëmijëve në 

vendimarrje, me fokus të veçantë në Komunën e Prizrenit.  

 

Hulumtimi realizohet si komponentë e projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”.  

Hulumtimi u mundësua nga organizata Nevo Koncepti në partneritet me Save the 

Children në Kosovë. 

 

Realizuar nga: 

 

Leader Consulting &  Services dhe Asambleja Komunale e Fëmijëve të Prizrenit. 

 

Përkrahur nga: 

 

Hera Luma – Menaxhere e Projektit, Nevo Koncepti 

Elmedin Qylangjiu – Asistent i Projektit, Nevo Koncepti 

Osman Osmani – Drejtor Ekzekutiv, Nevo Koncepti 

Mybexhele Zhuri – Njësia për të drejtat e Njeriut, Drejtoria e Administratës – Komuna 

e Prizrenit 

 

 

Ky publikim nuk reflekton domosdoshmërisht qëndrimet  

e Komunës së Prizrenit dhe të  Save the Children.  
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Hyrje 

 

Të drejtat e njeriut janë universale, të patjetërsueshme.  Janë të drejta që në shumicën e 

vendeve demokratike garantohen, promovohen e mbrohen qoftë përmes konventave 

ndërkombëtare, qoftë përmes Kushtetutave e ligjeve vendore të shteteve të ndryshme. 

Pjesë integrale e të drejtave të njeriut, janë edhe të drejtat e fëmijëve të cilat poashtu 

janë garantuara, promovuara dhe të mbrojtura me konventë ndërkombëtare si dhe me 

ligje vendore të shteteve të ndryshme demokratike. 

Konventa e të Drejtave të Fëmijës 1  është instrument i pranuar në mënyrë dhe 

pajtueshmëri të përgjithshme nga shumica e shteteve në botë. Duke e pranuar dhe 

miratuar këtë dokument, institucionet – qeveritë e vendeve të ndryshme demokratike 

janë zotuar dhe pajtuar për të pasur përgjegjësi para bashkësisë ndërkombëtare për 

gjithçka që rregullon dhe parasheh kjo konventë. 

Konventa promovon të drejtat themelore njerëzore që duhet t’i gëzojnë fëmiët kudo në 

botë, përfshirë të drejtën e jetës, arsimimit, familjes, shëndetit e të gjitha të drejtat tjera 

përfshirë edhe të drejtën e pjesëmarrjes shoqërore. 

Pjesëmarrja është një nga parimet bazë të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve e cila 

përcaktohet me anë të Nenit 12 të kësaj Konvente, ku qartësisht deklarohet që fëmijët 

gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes në proceset vendim-marrëse që ndikojnë jetën e tyre. 

Neni 12 i Konventës së të Drejtave të Fëmijëve e cila artikulohet me anë të Nenit 12, që 

përcakton qartazi se fëmijët gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes në proceset vendim-

marrëse që ndikojnë jetën e tyre. 2 

Ky nen, u njeh të drejtën fëmijëve të kenë ndikimin dhe zërin e tyre në vendime që kanë 

të bëjnë me familjen, shkollën, komunitetin ku ata bëjnë pjesë dhe çdo gjë tjetër që 

ndikon drejtpërdrejtë në jetën e tyre.  

                                                             
1 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
2 https://www.savethechildren.net/united-nations-convention-rights-child 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.savethechildren.net/united-nations-convention-rights-child
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Parimi njeh aftësinë e fëmijëve për të qënë pjesëmarrës të vlefshëm në proceset 

vendimarrëse, për të dhënë mendime dhe ide lidhur me çështje që kanë të bëjnë me 

aspektet e jetës së tyre.  

Si e tillë pjesëmarrja e fëmijëve pasuron proceset demokratike dhe garanton rritjen dhe 

formimin e gjeneratave të ardhshme të qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe aktivë në jetët e 

komuniteteve të tyre. Si një e drejtë thelbësore, e drejta për pjesëmarrje kërkon 

përfshirjen dhe angazhimin e të rriturve si individë apo/ edhe si insitucione qeveritare, 

publike dhe jo-publike, organizata, dhe grupime komunitare puna e të cilëve ndikon 

drejtëpërdrejtë apo tërthorazi në jetën e fëmijëve. Kjo e drejtë realizohet në bazë të një 

procesi dialogu dhe shkëmbimi të lirë mendimesh gjatë të cilit fëmijët shprehin 

mendime dhe marrin përgjegjësi.  

Fëmijët dhe të rinjtë e përfshirë në procese pjesëmarrëse përbëjnë një burim të 

jashtëzakonshëm njohurish dhe mendimesh, por shpeshherë të pakuptueshme nga të 

rriturit.  Ata shpeshherë njohin dhe artikulojnë më mirë së të rriturit problematikat dhe 

sfidat e bashkëmoshatarëve të tyre të margjinalizuar dhe jo vetëm. 

Kur fëmijët dhe të rinjtë ndihen të respektuar, të dëgjuar dhe të konsideruar nga të 

tjerët ata rrisin vetëvlerësimin dhe janë në gjendje të fitojnë më shumë kontroll mbi 

jetët e tyre duke u shndërruar në qytëtarë të ndërgjegjshëm dhe aktivë që punojnë dhe 

ndikojnë pozitivisht jetën e komuniteteve ku ata jetojnë.  

Në Qershor të vitit 2019, në Kuvendin e Kosovës është miratuar Ligji për Mbrojtjen e 

Fëmijës në Kosovë, i cili është shpallur zyrtarisht në Korrik të po atij viti3.   

Ky ligj që pritet të hyj në fuqi në Korrik të vitit 2020,  ka për qëllim mbrojtjen e fëmijës, 

nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor e institucional, në zbatim të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës. 

Natyrisht, Ligji synon që të mbroj fëmijën nga të gjitha format e dhunës fizike dhe 

mendore, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë forme tjetër që 

vë në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e fëmijës; 

                                                             
3 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=20844 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=20844
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Të garantoj dhe sigurojë përgjegjësitë e prindërve, familjes, organit të kujdestarisë, 

shoqërisë dhe të shtetit në kujdesin, mbrojtjen dhe zhvillimin e fëmijës bazuar në 

interesin më të mirë të fëmijës; Përcaktimin e parimeve bazë ku mbështeten politikat 

kombëtare për mbrojtjen e fëmijës, mekanizmat efikase dhe autoritetet përgjegjëse në 

nivel qendror e lokal, si dhe kompetencat e tyre për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës; 

Garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës, duke 

promovuar e mundësuar zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesjen 

efektive për fëmijën, shëndeti dhe mirëqenia e të cilit janë në rrezik; Marrjen e masave 

për t’i siguruar fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me zhvillimin gradual të 

aftësive të fëmijës, bazuar në interesin më të mirë të tij; Marrjen e masave për të 

siguruar jetesën, mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijës; Sigurimin e bashkëpunimit 

ndërmjet institucioneve në nivel qendror dhe lokal, si dhe organizatave për mbrojtjen e 

fëmijës;  Përcaktimin e mekanizmave efektivë, funksionimin e institucioneve mandatore 

dhe marrjen e masave konkrete për parandalim, reagim dhe mbrojtje të fëmijës; 1.10. 

Ngritjen e sistemit të integruar e funksional të mbrojtjes së fëmijës, për parandalimin 

dhe përgjigjen efikase ndaj të gjitha formave të dhunës, abuzimit, shfrytëzimit. 

Pra sikurse në nivelin ndërkombëtar edhe në atë vendor Ligji kosovar e trajton si të 

rëndësishme, pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimarrje, ku qartë thuhet që Ligji garanton 

dhe parashikon marrjen e masave për t’i siguruar fëmijës ushtrimin e të drejtave, në 

përputhje me zhvillimin gradual të aftësive të fëmijës, bazuar në interesin më të mirë të 

tij.  Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje është mundësi për dëgjimin e zërit, 

mendimeve dhe ideve të tyre në vendimet ku diskutohet e vendoset për të drejtat dhe 

interesat e vetë fëmijëve. 

Në këtë kontekst ky hulumtim, ka për qëllim të përgjithshëm, pikërisht t’a trajtojë dhe 

analizoj pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimarrje, me fokus të veçantë në Komunën e 

Prizrenit. 
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Hulumtimi synon që të fokusohet në dy objektiva të cilat në fazë finale e ka një  qëllim të 

përgjithshëm.  Objektiva e parë synon analizimin dhe trajtimin e situatës së përgjitshme 

të pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimarrje në Komunën e Prizrenit nga këndvështrimi i 

vetë fëmijëve ndërsa objektiva e dytë synon që të shqyrtohet dhe analizohet qasja dhe 

mbështetja institucionale, rregulloret dhe format tjera të mbështetjes që vë në pah dhe 

siguron pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimarrje lokale. 

 

Metodologjia e aplikuar 

 

Ky hulumtim është  shoqëruar nga një process  dinamik të konsultimit të akterëve  dhe 

si dokument është i përgaditur dhe artikuluar më një gjuhë dhe qasje praktike dhe të 

kapshme për vetë fëmijët. Natyrisht, fokusi kryesor ka qenë në masë të konsiderueshme 

i ndërlidhur me temën e përzgjedhur, pa dashur të futemi në koncepte dhe nocione të 

zgjeruara të të drejtave të njeriut dhe të të drejtave të fëmijëve. 

Si aktivitete përcjellëse të këtij hulumtimi, janë realizuar dhe zhvilluar paraprakisht dy 

takime online me anëtarë të Asamblesë Komunale të Fëmijve të Prizrenit (AKF). 

Në njërin nga këto dy takime është prezantuar dhe ligjëruar rreth përgaditjes së një 

dokumenti hulmtues, duke i njoftuar anëtarët e Asamblesë Komunale të Fëmijëve mbi 

komponentët kryesorë të një dokumenti hulumtues, pastaj për procesin e realizimit  deri 

te publikimi i tij. Poashtu, në takimin e parë është identifikuar tema kryesore e 

hulumtimit me propozim dhe pajtim të plotë të vetë anëtarëve të  AKF-së, të cilët 

unanimisht ishin të mendimit që tema e përzgjedhur e këtij hulutimi të ishte kjo që po 

trajtohet në këtë dokument hulumtues. 

Takimi i dytë i është dedikuar diskutimeve rreth përgaditjes së pyetësorëve të cilat janë 

dizajnuar nga ana e hulumtuesit dhe janë aprovuar nga anëtarët e AKF-së, të cilët të 

ndarë në grupe kanë kontribuar në realizimin e pyetësorëve pasi që këta pyetësorë  kanë 

qenë të destinuara për përgjigje nga ana e vetë fëmijëve. 
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Tema, orientimi, qasja dhe përmbajtja e hulumtimit janë përcaktuar në harmoni me 

kërkesat dhe vlerësimet e anëtarëve të Asamblesë të cilët janë konsultuar nga ana e 

hulumtuesit përgjatë takimeve online. 

Për nevoja të këtij hulutimi janë përgaditur dhe realizuar 100 pyetësorë ku pjesa më e 

madhe e tyre (90) janë pyetësorë të cilëve u janë përgjigjur vetë fëmijët, që janë nxënës 

të shkollave të ndryshme në Komunën e Prizrenit.  Fëmijet e intervistuar janë 

përzgjedhur nga ana e përfaqësuesve të Asamblesë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit, 

ashtu siç jemi pajtuar gjatë takimeve konsultuese. 

Pjesa e tjetër e konsultimeve – intervistave është realizuar me përfaqësues të 

institucioneve lokale komunale dhe qendrore si: 

Znj Mybexhele Zhuri- Koordinatore e Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Barazisë 

Gjinore në Komunën e Prizrenit.4 

Z. Reshit Kushaj – Zyrtar për të tri nivelet në Drejtorinë e Arsimit në Komunën e 

Prizrenit 5 

Z. Baki Gimolli – Këshilltar i Lartë Juridik në Institucionin e Avokatit të Popullit.6 

Poashtu për nevoja të hulumtimit fillimisht është konsultuar edhe Zyra Rajonale e 

Institucionit të Avokatit të Popullit në Prizren dhe pastaj jemi referuar edhe tek 

Departamenti i Fëmijëve në  Institucionin e Avokatit të Popullit. 

Nga dy zyrtarët e nivelit lokal-komunal si dhe nga Institucioni i Avokatit të Popullit janë 

marrë përgigje direkte me shkrim në pyetësorët e adresuar bazuar në specifikat e punës 

dhe kompetencat e tyre ligjore e profesionale. 

 

 

                                                             
4 https://kk.rks-gov.net/prizren/administrate/sektoret/njesia-pe-drejtat-e-njeriut-barazi-gjinore/ 
5 https://kk.rks-gov.net/prizren/arsim/ 
6 https://www.oik-rks.org/struktura/ 

https://kk.rks-gov.net/prizren/administrate/sektoret/njesia-pe-drejtat-e-njeriut-barazi-gjinore/
https://kk.rks-gov.net/prizren/arsim/
https://www.oik-rks.org/struktura/
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Të gjeturat – me fokus tek institucionet  

Kuvendi i Komunës së Prizrenit më 25 Prill 2019, miratoi Rregulloren 03/2019 për 

mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.  7 Kjo rregullore  si dokument specifik komunal, ka 

për qëllim mbrojtjen  e të drejtave të fëmijëve të cilët jetojnë në territorin e Komunës së 

Prizrenit dhe përcaktimin e masave dhe veprimeve të cilat duhet të ndërmerren nga 

organet e Komunës së Prizrenit me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në 

frymën e Konventës mbi të drejtat e fëmijës, të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989.  

Sikurse Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve në nivel kombëtar, ashtu edhe 

Rregullorja për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në nivel të Komunës së Prizrenit, më 

saktësisht Neni 20. i saj,  përcakton dhe promovon pjesëmarrjen e fëmijëve në 

vendimarrje në Komunën e Prizrenit.  

Në këtë kontekst, rregullorja komunale parasheh që Komuna e Prizrenit duhet që 

ngushtë të bashkëpunoj me Kuvendin (Asamblenë) e Fëmijëve veçanërisht në zhvillimin 

e konsultimeve në proceset vendimarrëse ku preken interesat e fëmijëve.  

Rregullorja tekstualisht obligon Komunën që të sigurohet: 

1. Për zhvillim të konsultimeve me Kuvendin (Asamblenë) e Fëmijëve gjatë procesit të 

miratimit të dokumenteve strategjike, rregulloreve apo akteve tjera komunale të cilat 

në mënyrë direkte apo indirekte prekin interesat e fëmijëve në Komunën e Prizrenit. 

                                                             
7 https://kk.rks-gov.net/prizren/rregullore-per-mbrojtjen-e-te-drejtave-te-femijeve/ 

https://kk.rks-gov.net/prizren/rregullore-per-mbrojtjen-e-te-drejtave-te-femijeve/
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2. Për përfshirjen e Kuvendit (Asamblesë) së Fëmijëve në procesin e hartimit të 

buxhetit të Komunës dhe për përfshirjen e kërkesave të Kuvendit të Fëmijëve në 

dokumentin final tëbuxhetit për cdo vit fiskal. 

3. Gjatë planifikimit dhe realizimit të projekteve të infrastrukturës, Komuna sigurohet 

se projektet në fjalë janë të përshtatshme me specifikat dhe nevojat e fëmijëve.  

 

Njëra nga pikat kryesore të Rregullores adreson  themelimin e Kuvendit të Fëmijëve 

përkatësisht të Asamblesë së Fëmijëve,  synim i cili është arritur në bashkëpunim edhe 

me organizatat jo qeveritare në këtë rast me Organizatën ‘ Nevo Koncepti’ që aktualisht 

është mbështetësja kryesore e funksionimit të Asamblesë së Fëmijëve.  

Themelimi dhe funksionimi i Kuvendit (Asamblesë) së Fëmijëve është një hap konkret 

dhe element shumë pozitiv që në mënyrë direkte i kontribon sigurimit dhe rritjes së 

pjesëmarrjes të fëmijëve në vendimarrje në Komunën e Prizrenit në të gjitha fushat e 

jetës.  

Asambleja  e Fëmijëve si organ përfaqësues i fëmijëve e nxënësve është adresa kryesore 

që ka bazë ligjore në Rregulloren e miratuar nga anëtarët e Kuvendit Komunal të 

Prizrenit si organi kryesor përfaqësues në nivel komunal. 

Në këtë aspekt, mund të konstatohet që miratimi i kësaj Rregulloreje komunale, që ndër 

tjerash adreson pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimarrje si dhe poashtu përcakton 

themelimin dhe funksionimin e Kuvendit (Asamblesë) së Fëmijëve, paraqet një 

indikator suksesi pasi që siguron, stimulon dhe mundëson pjesëmarrjen e fëmijëve 

përmes përfaqësimit në atë strukturë e organizëm. 
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Që nga themelimi Asambleja e Fëmijeve ka bashkëpunuar më Komunën e Prizrenit në 

bashkë-organizim të aktiviteteve të ndryshme, megjithatë mbështetja kryesore për 

punën dhe funksionimin ka ardhur nga Organizata Jo-Qeveritare ‘Nevo Koncepti’ të 

cilët paraprakisht për këtë nismë e program mbështeten nga Organizata ‘Save the 

Children’.   

Znj. Mybexhele Zhuri, Koordinatore e Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Barazisë 

Gjinore në Komunën e Prizrenit, ka potencuar bashkëpunimin e deritashëm ndërmjet 

Komunës dhe ‘Nevo Konceptit’ veçanërisht në koordinimin e Asamblesë së Fëmijëve, ku 

sipas saj janë bashkë-organizuar aktivitete e ngjarje të ndryshme edhe me involvimin e 

institucioneve tjera si: Policisë, Gjykatës, Qendrës për Punë Sociale etj. 

Në të ardhmen si rekomandim për Komunën e Prizrenit do ishte që t’a shqyrtojnë 

mundësinë që përvec bashkë-organizimit, koordinimit, mbështetjes teknike me sallë, 

përmes subenvcionimit të drejptërdrejtë t’a mbështesin AKF-në në formë direkte në 

programet e projektet që inicohen nga përfaqësuesit e fëmijëve – të nxënësve.  

 Zonja Zhuri ka konfirmuar që Komuna në bazë të kërkesave specifike mbështet 

iniciativat e përfaqësuesve të Asamblesë, megjithatë do rekomandohej që kjo formë e 

mbështetjes të ishte sistematike dhe në baza të rregullta vjetore varësisht nga programi i 

punës së AKF-së. 

Rregullorja kërkon që për çështjet dhe vendimet që prekin interesat e fëmijëve të 

konsultohet Kuvendi (Asambleja) e Fëmijëve, në mënyre që përveç pjesëmarrjes në 

vendimarrje, të kemi edhe përfaqësim edhe ‘kualitet’ të vendimeve, pasi që janë vetë 
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përfaqësuesit e fëmijëve që më së miri bashkëndjejne me problemet, nevojat dhe 

interesat e bashkë-moshatarëve të cilët i përfaqësojnë në Asamble.   

Mund të konstatohet që deri më tash nuk ka pasur ndonjë vendim të marrë nga Kuvendi 

Komunal i Prizrenit ku në një formë apo tjetrën është kërkuar dhe nevojitur konsultimi i 

përfaqësuesve të AKF-së, megjithatë si rekomandim do ishte që kjo pikë të realizohej në 

përpikmëri nga ana e organeve komunale varësisht nga përmbajtja e vendimeve. Sipas 

Njësisë pë të Drejtat e Njeriut në Komunën e Prizrenit, fëmijët kanë hapësirë të 

mjaftueshme që përveç përmes kësaj Njësie dhe Drejtorisë së Administratës,  çështjet që 

i prekin të drejtat e tyre mund t’i ngrisin edhe përmes dëgjimeve publike që i organizon 

Komuna. 

Një e gjetur tjetër që mund të vlerësohet pozitivisht është edhe realizimi i përbashkët i 

‘Kalendarit 2020’ që përmban mesazhe promovuese për të drejtat e fëmijëve. Ky 

kalendar është shpërndarë nga ana e AKF-së edhe tek institucionet tjera që gravitojnë 

në Komunën e Prizrenit.  Këtu vlerësohet realizimi i këtij kalendari që në aspektin 

përmbajtësor promovon të drejtat e fëmijëve dhe apelon për respektimin e tyre. 

Në raport me të drejtat e fëmijëve evidentohet një bashkëpunim i komunës, edhe me 

institucionet tjera përfshirë Policinë, Gjykatën Themelore, Prokurorinë Themelore, 

Strehimoren e Grave si dhe Zyrën Rajonale të Institucionit të Avokatit të Popullit në 

Prizren.  

Përveç komunës, do t’i rekomandohej edhe AKF-së që të ndërtonte bashkëpunim aktiv  

me institucionet e lartpërmendura, pse jo përmes realizimit më të shpeshtë të 

aktiviteteve të përbashkëta.  
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Drejtoria  Komunale e Arsimit është një tjetër institucion komunal që puna dhe 

angazhimi i saj në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhet me nxënësit, fëmijët si dhe me të 

drejtat e interesat e tyre.  Për nevoja të hulumtimit është intervistuar dhe konsultuar 

z.Reshit Kushaj, zyrtar prë tri nivelet.  

DKA përmes zyrtarit të saj,  potencon që ofron mbështetje për Asamblenë e Fëmijëve 

kryesisht me dhënien e informacioneve dhe zgjidhjen e problemeve të tyre aty ku ka 

arsyeshmëri.  Në këtë kontekst,  AKF-së do i rekomandohej që DKA në t’a shihnin si 

pikën kryesore referuese,  për të adresuar çfarëdo lloj të cënimi të të drejtave të fëmijëve 

në shkollat e Komunës së Prizrenit, pastaj për luftën dhe përpjekjet kundër dukurive  

negative që e cënojnë të ardhmen e mirëqenien e fëmijëve si: braktisja e shkollimit, 

konsumimi i mjeteve narkotike, duhanit, dhuna fizike e psikologjike nga mësimdhënësit 

në nxënës dhe nga vetë fëmijët në fëmijë tjerë si dhe dukuritë tjera asociale që paraqesin 

cenim të drejtpërdrejtë të të drejtave të fëmijëve, dinjitetit dhe mirëqënies së tyre.  

Poashtu DKA sikurse edhe Njësia për të Drejtat e Njeriut / Drejtoria e Administratës,  

është e udhës që të kontriboj në mënyre direkte në realizimin e Kalendarit 2020 të AFK-

së sidomos në realizimin e kamapanjave dhe mesazheve që prekin të drejtat arsimore të 

fëmijëve.   

Përveç AKF-së si organ përfaqësues në nivel komunal, shumë të rëndësishme janë edhe 

organizimet e nxënësve në nivel të shkollave.  

Sipas informatës nga DKA, në çdo fillim viti shkollor zgjedhen udhëheqësit nga rinia 

shkollore, duke filluar prej klasës ,ku çdo klasë ,zgjedh kryesinë e klasës,e keto zgjedhje 

bëhen deri te kryesia në nivel shkolle. 

Kryesia e klasës, si dhe ajo e shkollës merren me të gjitha ,problemet ,shqetësimet që 

kanë nxënësit në mësimnxënje dhe në raportet mësimdhënës-nxënës ,si  disiplina dhe 

siguria në shkollë.  
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 Sipas DKA-së, këto shqetësime ata i delegojnë tek perfaqësuesi i tyre i cili vazhdimisht 

është i pranishëm në mbledhjet e ‘këshillit të arsimtarëve’8 si organi më i lartë në 

shkollë.  

Mund të konstatohet që kjo çështje është relative pasi që në disa shkolla, këshillat e 

nxënësve funksionojnë në nivel të kënaqshëm e në disa tjera ka ngecje e pasivitet,  

e në këtë pikë rol të madh do të kishte vetë AKF-ja që përveç aspektit të përfaqësimit, të 

insistonte edhe në aktivitetet e këshillave të shkollave të caktuara duke ju ofruar 

mbështetje. 

 

Si rekomandim pë AKF-në do ishte që në kohë të caktuara t’i decentralizonte 

angazhimet dhe aktivitetet e saj përkatësisht t’i shpërndante në shkollat ku vërehet 

mungesa e aktivititeve dhe nismave.  Natyrisht, përfaqësuesit e secilës shkollë përveç 

përfaqësimit do të duhej të shërbenin si urë lidhëse ndërmjet shkollës së tyre dhe AKF-

së, për të gjitha nevojat e problemet me të cilat ballafaqohen nxënësit e shkollës 

përkatëse e për të cilat nuk ka ‘zë mjaftueshëm’ të artikuluar e dëgjuar. 

Këshillat e nxënësve në nivel shkolle do të duhej që edhe më shumë të bashkëpunimin 

me këshillat e prindërve në mënyrë që menaxhmenti i shkollës të jetë më i afërt me të dy 

këto organe të rëndësishme e ndërsa AKF do duhet të bashkëpunonte dhe me këshillin e 

prindërve në nivel komunal që çështjet specifike të shkollave të harmonizohen e 

adresohen si çështje të përbashkëta me interes për fëmijët dhe prindërit e tyre. 

 

DKA nuk ka ndonjë strategji të veçantë të përgaditur e të shkruar në raport me 

aktivitetet e fëmijëve e nxënësve jashtë procesit të rregullt mësimor dhe sipas saj secila 

shkollë e ka Rregulloren e vet, ku mbështeten të gjitha aktivitetet e karakterit 

shkencoro-mësimor (shembull: organizimi i garave të ndryshme jashtë orarit mësimor 

etj..). 

 

 

 

                                                             
8 Emërtim i paraqitur në bazë të përgjigjes zyrtare të Zyrtartit të DKA-së. 
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DKA-së, do i rekomandohej mundësia e përgaditjes së ndonjë strategjie të veprimit në 

nivel komunal për aktivitetet jashtë procesit mësimor. Kjo strategji do të përmbante  

objektiva e aktivitete që do të ndihmonin zhvillimin social, kulturor e sportiv të 

nxënësve të komunës së Prizrenit jashtë kornizave të procesit të rregullt mësimor por 

me iniciativë të vetë shkollave.  

 

 

Natyrisht kjo strategji do duhej të përgaditej me kontributin dhe pjesëmarrjen aktive të 

vetë përfaqësuesve të AKF-së. Në zbatimin dhe realizimin e strategjisë përpos financimit 

publik komunal do të mund të kontribonin edhe institucionet qendore përmes formës së 

subvencionimit të aktiviteteve të caktuara të strategjisë, por edhe organizatat e 

donatorët e jashtëm varësisht prej përmbajtjes së aktiviteteve.  

 

Në Strategjinë e  veprimit për aktivitete jashtë procesit të rregullt mësimor,  do të duhej 

të shihej mundësia e organizimit të sa më shumë aktiviteteve edhe në shkolla të zonave 

rurale (fshatrave) të Komunës së Prizrenit. Rolin kyç në zbatimin e kësaj strategjie do t’a 

kishte AKF në bashkëpunim me DKA-në dhe me hisedarët tjerë nga institucionet lokale. 

Me zbatim të strategjisë, rritet pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje pasi që strategjia 

si dokument do të përmbante nevojat dhe kërkesat e fëmijëve jashtë procesit të rregullt 

mësimor, nevoja e ide të inkoorporuara aty nga vetë përfaqësuesit e tyre.   

Aktivitetet sociale,  kulturore, sportive e seancat e orientimit professional janë 

aktivitetet kryesore që do t’a përbënin Strategjinë.   Të gjitha këto aktivitete do të 

harmonizoheshin në nivel të gjitha shkollave dhe me pjësëmarrjen e vetë nxënësve e 

fëmijëve. 

Strategjia si dokument patjetër që do përbrenda vetes do duhej t’a ngërthente elementin 

etnik, gjinor, urban e rural në mënyrë që si dokument të përfaqësonte nevojat dhe idetë 

për aktivitete jashtë procesit mësimor, të të gjithë fëmijëve që jetojnë në Komunën e 

Prizrenit, përfshirë fëmijët shqiptarë, romë, turq, boshnjakë, ashkalinj, egjiptasë e 

goranë. 

DKA në aspektin institucional e ligjor është përgjegjëse për mbarëvajtjen dhe zhvillimin 

e procesit të rregullt mësimor, megjithatë mbështetja e aktiviteteve jashtë procesit të 
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rregullt mësimor vetëm çka do i kontribonte zhvillimit personal të fëmijëve e nxënësve 

të Komunës së Prizrenit. Kjo mbështetje do ishte më e lehtë dhe më konkrete, me 

përgaditjen dhe zbatimin e përbashkët të Strategjisë për aktivitete të fëmijëve të 

shkollave jashtë procesit të rregullt mësimor. 

Një tjetër institucion kyç dhe i pavaruar që ka mandat kushtetues9  për mbrojtjen, 

mbikëqyrjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore përfshirë të të drejtave 

të fëmijëve, është edhe Institucioni i Avokatit të Popullit. 10  Meqënëse tematika e 

hulumtimit është e kufizuar poashtu edhe hulumtimi ka në fokus vetëm Komunën e 

Prizrenit, atëherë ne fillimisht jemi referuar për konsultë në Zyrën Rajonale të Avokatit 

të Popullit në Prizren, ku me rekomandim të zyrtararëve aty pyetjet janë adresuar në 

Departamentin e Fëmijëvë në Insitucionin e Avokatit të Popullit, me person kontaktues 

z. Baki Gimolli, këshilltar i lartë juridik. 

Sipas informatës zyrtare,  Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë vitit 2019 ka pranuar 

101 ankesa, një numër i të cilave është  parashtruar kryesisht nga prindër të fëmijëve. 

Nga ky numër, 29 janë shpallur të papranueshme, ngase çështjet me të cilat kanë pasur 

të bëjnë ato kanë qenë jashtë juridiksionit të IAP-së, nuk ka shkelje të drejtave të njeriut, 

apo ankuesit kanë pasur mundësi të i shfrytëzojnë ose kanë qenë në shfrytëzim të 

mjeteve juridike. Nga 72 ankesat, e vendosura për hetim, 19 janë filluar sipas detyrës 

zyrtare. Nga Komuna e Prizrenin kanë qenë 7  ankesa.11 

Edhe pse në hulumtimin tonë – pyetjen se a janë të informuar fëmijët se ku duhet ë 

drejtuar ankesat e tyre afërsisht 73 % e fëmijëve të intervistuar kanë thënë që po, ky 

numër tregon që fëmijët dhe prindërit e fëmijëve të Prizrenit nuk janë edhe aq  në nivel  

të informuar sa i përket të drejtave të tyre kushtetuese e ligjore për të paraqitur raste e 

ankesa kur me veprim ose mosveprim të ndonjë institucioni,  fëmijëve ju shkelen të 

drejtat e garantuara. Në këtë kuptim, AKF-së por edhe këshillit të prindërve në nivel të 

Komunës së Prizrenit, i nevojiten informata më konkrete e më të shpeshta nga Zyra 

Rajonale e Avokatit të Popullit në Prizren lidhur me mundësitë e referimit të rasteve të 

ndryshme që ndërlidhen direkt me të drejtat e fëmijëve.  

                                                             
9 https://www.oik-rks.org/wp-content/uploads/2017/11/Kushtetuta_sh_268881.pdf 
10 https://www.oik-rks.org/ 
11 https://www.oik-rks.org/raportet/raportet-vjetore/ 

https://www.oik-rks.org/wp-content/uploads/2017/11/Kushtetuta_sh_268881.pdf
https://www.oik-rks.org/
https://www.oik-rks.org/raportet/raportet-vjetore/
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AKF në këtë rast do mund të organizonte fushatë vetëidijësuese e informuese në shkolla, 

pastaj në rrjete sociale me qëllim të informimit të fëmijëve e nxënësve për punën e 

Institucionit të Avokatit të Popullit veçanërisht për mundësinë e referimit të rasteve kur 

fëmijët mendojnë që ju është shkelur e drejta e tyre. Megjithëse falë ‘Nevo Konceptit’ 

është evident bashkëpunimi i AKF-së me Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit në 

Prizren,  organizimi i fushatave vetëdijësuese është nismë që duhet zgjeruar në interes të 

fëmijëve.   

Informimi i fëmijëve për të drejtën e adresimit në IAP është një hap tjetër që mund të 

ndihmoj në rritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve për raste ku preken interesat dhe të drejtat 

e tyre. 
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Të gjeturat me fokus tek Fëmijët 

 

Pjesë përbërese e hulumtimit përveç takimeve e konsultimeve, ka qenë edhe realizimi i 

pyetësorëve të cilët janë përgaditur, përpiluar bashkërisht me përfaqësuesit e AKF-së në 

takimin online të zhvilluar veçanërisht për këtë çështje.  

Janë gjithsejt 90 pyetësorë të strukturar e bazuar në pyetjet-çështjet  të cilët kanë 

rezultuar me të gjeturat si në vijim: 

 

 

 

1. Në pyetjen-çështjen e parë sipas rezultateve e të gjeturave , 51.1 % të fëmijëve të 

intervistuar janë pëgjigjur së për herë të parë pë të drejtat e tyre kanë dëgjuar pëmes 

prindëve, familjes si dhe 36.7 pëmes shkollës, mësimdhënësve. 
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Kjo qartësisht tregon për rolin kyç që kanë prindërit, rrethi familjar, pasi që janë ‘dora e 

parë’ e marrjes së informatave dhe njohurive themelore nga ana e fëmijëve edhe kur 

bëhet fjalë për të drejtat e tyre. Pra faktor i rëndësishëm i edukimit për të drejtat e vetë 

fëmijëve, janë prindërit e familja. 

Një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve të intervistuar janë pëgjigjur që informatat dhe 

njohuritë e para pë të drejtat e tyre i marrin në shkollë pëmes mësimdhënësve, gjë që në 

një farë forme dhe në këto raste të caktuara mund të paraqes edhe mungesë të 

komunikimit të duhur prind-fëmijë sidomos tek aspekti i edukimit pë të drejtat e tyre si 

fëmijë.  Mediat, shoqëria, interneti janë burime tjera të informimit dhe marrjes së 

njohurive të para për të drejtat e fëmijëve, nga kënvështrimi i një numri më të vogël të 

respodentëve krahasuar me grupet tjera. 
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2. Tek pyetja- çështja e respektimit të të drejtave të fëmijëve në vendin tonë  

përkatësisht tek niveli i respektimit shumica e fëmijëve të intervistuar (76.7 %) 

vlerësojnë që deri në një masë respektohen të drejtat e tyre në vendin tonë. 

 Ky është një tregues që pasqyron pakënaqësinë ë përgjithshme të fëmijëve me nivelin e 

respektimit të të drejtave tyre në kuptim të përgjithshëm.  

 Ky vlerësim i bashkëngjitet edhe shumë vlerësimeve e raporteve tjera të institucioneve 

të pavarura e organizatave të specializuara, që respektimi i të drejtave të fëmijëve në 

vendin tonë është në situatë jo shumë të kënaqshme. Sigurisht, kjo situatë do të duhet t’i 

adresohej institucioneve publike e qeveritare por edhe akterëve tjerë që kanë në fokus 

primar respektimin, mbrojtjen, garantimin e të drejtave të fëmijëve në vendin tonë. 
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3.Në raport me pyetjen – çështjen se sa fëmijët e intervistuar kanë besim në institucione 

– organe shtetërore, për të ju drejtuar për mbrojtjen e të drejtave të tyre, 77.5 % e 

fëmijëve të intervistuar, kanë deklaruar që deri dikund kanë besim në atë aspekt, tek 

institucionet dhe organet shtetëore.  Ky është një tregues i qartë i ‘rezervave’ që kanë 

fëmijët kur vjen puna tek besimi në institucione kompetente për të ju drejtuar për 

mbrojtjen e të drejtave të tyre.  

Kjo në një formë ndërlidhet edhe me statistikat zyrtare të Institucionit të Avokatit të 

Popullit, ku gjatë vitit 2019 vetëm 7 ankesa janë pranuar zyrtarisht nga qytetatër të 

Komunës së Prizrenit për shkeljen e të drejtave të fëmijëve me veprim ose mosveprim në 

rastet e caktuara. 

 

 

 

4. Llojlloshmëri vlerësimesh e përgjigjesh janë pranuar tek pyetja e gadishmërisë së 

fëmijëve për t’u vetë-organizuar për të qenë pjesë e politikave dhe vendimeve të cilat 

prekin interest dhe të drejtat e tyre. 
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’’ Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje me fokus të veçantë në Komunën e Prizrenit’’ 

 

Kemi ndasi në mendime sa i përket gadishmërisë së fëmijëve për vetë-organizim, 

sigurisht edhe në këtë aspekt fëmijet presin që nismat të ndërrmirren nga palët tjera 

(institucionet, familja) dhe pastaj janë më të gatshëm të kyçen aktivisht. Megjithatë 

ka edhe vlerësime që i japin përparësi obligimeve shkollore dhe pastaj iniciativave të 

tjera që synojnë vetë-organizimin e tyre. 

 

 

 

 

5. 52.2 % e fëmijëve të intervistuar kanë dekluar që janë informuar dhe angazhuar 

në/lidhur me mbrotjen e të drejtave të fëmijëve nga shkolla, komuna, policia. 

34.4 % janë angazhuar ndonjëherë apo rrallë ku një pjesë e tyre nuk janë angazhuar 

edhe pse paraprakisht kanë qenë të informuar. 
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6. Sipas të gjeturave që ndërlidhen me pyetjen-çështjen vijuese, 73.3 % e fëmijëve të 

intervistuar janë informuar nga së paku njëri nga institucionet (Avokati i Popullit, 

Policia, Gjykata) për mënyrat, format se si duhet të mbrohen të drejtat e tyre.  

25.5 % prej të intervistuarve nuk janë informar se si duhet të mbrohen të drejtat e 

tyre si fëmijë. 
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7.  Një nga pyetjet-çështjet kryesore që ka marrë vlerësim dhe përgjigje bindëse nga 

ana e fëmijëve të intervistuar ka të bëje me pjesëmarrjen e fëmijëve në miratimin e 

ndonjë vendimi/ligji ku ka të bëj me fëmijët.  

77.8 % e fëmijëve të intervistuar nuk kanë marrë pjesë në miratimin e ndonjë 

vendimi/ligji.  Këtu është sqaruar edhe për të intervistuarit së kjo pyetje ndërlidhet 

me procesin e përgaditjes së vendimit/ligjit deri tek miratimi i tij, ku sipas rezultatit 

të përmendur mund të konstatohet që në këtë aspekt pjesëmarrja e fëmijëve është në 

nivel jo të dëshiruar në aspektin praktik  - në terren.  
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’’ Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje me fokus të veçantë në Komunën e Prizrenit’’ 

 

 

8. Bindshëm fëmijët e intervistuar janë deklarur në favor që institucionet duhet të 

përkrahin nisma e organizime siç është Asambleja e Fëmijëve. 

Themelimi, funksionimi i Asamblesë së Fëmijëve në Prizren përmes miratimit 

paraprak të Rregullorës për Mbrotjen e të Drejtave të Fëmijëve nga ana e Kuvendit 

Komunal të Prizrenit, është proces që është vlerësuar lartë nga të gjithë akterët e 

veçanërisht nga vetë fëmijët, pasi që këto vendime, shënojnë hapa konkret në 

garantimin e pjesëmarrjes në vendimarrje të fëmijëve në aspektin ligjor dhe 

institucional. Natyrisht këto aspekte pa aspektin e zbatimit praktik, nuk mund të 

përmbushën prandaj edhe është rekomanduar që pjesëmarrja e garantuar përmes 

rregullores e mekanizmave të avancohen edhe zbatohen në praktikë nga institucionet 

komunale, që përveç themelimit  dhe funksionimit të Asamblenë të ofrojnë 

mbështetje më të madhe  për Asamblenë si dhe dhe garanci për rritjen e nivelit të 

pjesëmarrjes në përgjithësi për të gjithë fëmijët e Komunës së Prizrenit, kur vjen 

puna edhe tek miratimi i vendimeve që prekin interesat dhe të drejtat e fëmijëve. 
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9. Tek pyetja-çështja e nëntë, që ndërlidhet me gadishmërinë e fëmijëve për të 

bashkëpunuar me institucione në aktivitete dhe procese vendimarrëse për të drejtat 

e fëmijëve, 80.7 % të intervistuarve konfirmojnë që janë të gatshëm dhe vetëm një 

pjesë e tyre 17 % nuk e dijnë se dhe sa janë të gatshëm në këtë aspekt. 

Kjo e gjetur duhet të shërbej si mesazh i qartë dhe i drejtpërdrejtë për institucionet 

komunale që t’a shfrytëzojnë pozitivisht këtë gatishmëri të fëmijëve në mënyrë që 

fëmijët të ndihen të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre aktive në procese vendimarrëse 

që kanë të bëjnë me interesat dhe të drejtat e tyre. 
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10.Pyetja finale i është dedikuar, brengave dhe interesimit të fëmijëve në raport me 

respektimin e të drejtave të tyre në përgjithësi në vendin tonë. 

 

Këtu kemi pranuar përgjigje të hapura ku disa prej fëmijëve të intervistuar, ju 

pengon në masë të konsiderueshme dukuria e kërkuesve të lëmoshës në rrugët dhe 

lagjet e venbanimeve tyrë ku fatkeqësisht shumica prej tyre janë fëmije. 

Poshtu brengë tjetër është e drejta e të shprehurit tek fëmijët, që cënohet në raste të 

shpeshta, pastaj fenomeni i ‘bullizmit’ si dhe shqetësime të tjera.  Natyrisht, ka 

fëmijë të intervistuar që kanë deklarur që deri më tash nuk kanë ndonjë shqetësim – 

që është situatë për’ t’u lakmuar ‘që duhet ta synojmë si shoqëri e institucione në 

përgjithësi. 
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          Rekomandime: 

 

o Komuna e Prizrenit  përveç  bashkë-organizimit, koordinimit, mbështetjes 

teknike me sallë,  t’a sheh mundësinë që përmes subenvcionimit të drejtpërdrejtë 

t’a mbështesin në formë direkte Asamblenë së Fëmijëve në programet e projektet 

që inicohen nga përfaqësuesit e fëmijëve – të nxënësve; 

 

o Rregullorja për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve e Komunës së Prizrenit, 

duhet të insistohet që të zbatohet në plotni veçanërisht Neni 20 i saj që garanton 

pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimarrje në Komunën e Prizrenit; 

 

o Nxënësit e Komunës së Prizrenit duhet të njoftohen, informohen për Ligjin për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës që zyrtarisht pritet të hyj në fuqi në Korrik të 

këtij viti; 

 

o Përveç Komunës, do t’i rekomandohej  AKF-së që të ndërtonte bashkëpunim 

aktiv dhe më të ngushtë  dhe me institucionet si me  Policinë, Gjykatën 

Themelore, Prokurorinë Themelore, Strehimoren e Grave si dhe Zyrën Rajonale 

të Institucionit të Avokatit të Popullit në Prizren, pse jo edhe përmes realizimit 

më të shpeshtë të aktiviteteve të përbashkëta; 

 

o Drejtoria Komunale e Arsimit sikurse edhe Njësia për të Drejtat e Njeriut  e 

Komunës së Prizrenit, është e udhës që të kontribuoj në mënyre direkte në 

realizimin e Kalendarit 2020 të AFK-së sidomos në realizimin e fushatave dhe 

mesazheve që prekin të drejtat arsimore të fëmijëve; 
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o Drejtoria e Komunale e Arsimit në bashkëpunim me Njësinë për të Drejtat e 

Njeriut, Asamblenë  Komunale të Fëmijëve t’a shohin mundësinë ë përgaditjes së 

Strategjisë për aktivitetet e fëmijëve jashtë procesit të rregullt mësimor; 

 

o AKF-ja do ishte e rëndësishme që në kohë të caktuara t’i decentralizonte 

angazhimet dhe aktivitetet e saj përkatësisht t’i shpërndante në shkollat ku 

vërehet mungesa e aktiviteteve dhe nismave veçanërisht në shkollat në zonat 

rurale/fshatrat e Komunës së Prizrenit.  Përfaqësuesit e secilës shkollë përveç 

përfaqësimit formal do të duhej të shërbenin si urë lidhëse aktive ndërmjet 

nxënësve të shkollës së tyre dhe AKF-së, për të gjitha nevojat e problemet me të 

cilat ballafaqohen nxënësit e shkollës përkatëse e për të cilat nuk ka ‘zë 

mjaftueshëm’ të artikuluar e dëgjuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


