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Falënderime

Raporti “Zëri i të Rinjve-Covid-19” i nisur dhe i mbështetur nga Save the Children në Shqipëri 
u përgatit nga Assoc. Prof. Dr. Arlinda Ymeraj, që drejtoi punën në terren për mbledhjen 
e informacioneve dhe hartoi raportin në përgjigje të TOR-ëve përkatës. Një falënderim i 
veçantë shkon për intervistuesit dhe pjesëmarrësit në diskutimet të fokus grupeve në Durrës, 
Mat, Dibër dhe Elbasan, të cilët bënë të mundur mbledhjen e të dhënave në terren. 

Gjithashtu, një falënderim i përzemërt për Grupin e Fëmijëve “Zëri 16+”, që ofroi mendime 
dhe ide për pyetësorin para punës në terren, si dhe ndihmoi në zhvillimin e intervistave.

Eksperti falënderon Save the Children, në veçanti znj. Iva Korumi, për drejtimin dhe kontributin 
e saj në hartimin e raportit. 
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1.   “Zëri 16+” është një grup fëmijësh (GF) që ushtron veprimtarinë e tij në katër bashki të Shqipërisë, që prej vitit 2000 
dhe ka për qëllim kryesor të arrijë që zëri i fëmijëve të dëgjohet në shoqëri dhe të monitorohet zbatimi i të drejtave 
të tyre. Secili grup përbëhet nga një lehtësues dhe 50 anëtarë dhe vullnetarë të moshës 12-18 vjeç. Partnerët e GF-së 
punojnë ngushtësisht me fëmijët dhe të rriturit, me institucione qeveritare të ndryshme vendore dhe kombëtare, si dhe 
me organizata të shoqërisë civile, për të kryer punën në terren, për të monitoruar zbatimin e të drejtave të fëmijëve në 
Shqipëri, dhe për të advokuar në emër të fëmijëve që përfaqësojnë.

Parathënie

Këto dhe të tjera gjetje rezultojnë nga studimi “Raporti “Zëri i të Rinjve-Covid 19”” i realizuar 
nga “Save the Children” në bashkëpunim me Grupin e Drejtuar nga Fëmijët “Zëri 16 +…”, që 
mblodhi pikëpamjet  dhe përvojat e fëmijëve dhe të rinjve mbi të drejtat e tyre gjatë situatës 
së pandemisë.

COVID-19 shpërtheu në Shqipëri në 9 Mars, 2020 dhe vazhdon të përhapet në të gjithë vendin 
duke infektuar njerëz të të gjitha moshave. Ndikimi i bllokimit të imponuar në kategoritë më 
të privuara dhe më të prekshme është ekstrem dhe po prish shpërndarjen e shërbimeve 
shumë të nevojshme për fëmijët dhe familjet e tyre, gjë që nga ana tjetër po ndikon në 
mënyrë kritike dhe të drejtpërdrejtë në shëndetin e tyre, arsimin, mbrojtjen dhe qasjen në 
ushqim, higjienë dhe të tjera nevojat themelore. Ekziston gjithashtu një shqetësim i madh se 
veçanërisht fëmijët dhe gratë do të ekspozohen ndaj dhunës në familje që vazhdon të jetë e 
përhapur në familje dhe komunitete në të gjithë Shqipërinë. Fëmijët dhe të rinjtë po ndikohen 
ndryshe nga mbyllja e shkollës, në varësi të komunitetit që i përkasin. Ndërsa fëmijët shqiptarë 
kishin mundësinë të ndiqnin një program mësimor në internet, një pjesë e konsiderueshme 
e tyre nuk mund të ndiqnin programin për shkak të kushteve ekonomike apo mungesës së 
teknologjisë. Përmes këtij studimi, paraqiten pikëpamjet dhe idetë e fëmijëve për realizimin e 
të drejtave të tyre gjatë COVID 19 duke analizuar shqetësimet e tyre kritike dhe propozuar 
disa zgjidhje nëpërmjet politikave afatshkurtëra dhe afatmesme. 

Raporti “Zëri i të Rinjve-Covid 19” synon vlerësimin e pikëpamjeve të fëmijëve lidhur me 
problemet që i prekin sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës, në kushtet e pandemisë. 
Studimi u realizua nga Save the Children në bashkëpunim me Grupin e Fëmijëve “Zëri 16+”1, 

Ndonëse fëmijët i njohin të drejtat e tyre në lidhje me arsimimin, vetëm 40% e tyre 

mendojnë se e drejta e tyre për arsim është realizuar gjatë pandemisë. Me përjashtim 

të fëmijëve të intervistuar në bashkinë Elbasan, të gjithë fëmijët e tjerë ndajnë të njëjtin 

opinion, se “Pandemia” ka penguar realizimin e të drejtës së tyre për arsim.” Kryesisht 

fëmijët e klasës së 6 mendojnë se të drejtat e tyre janë realizuar (rreth 40%), ndërsa 

vetëm rreth 20% e nxënësve të klasës së 10 gjykojnë se e “drejta për arsim” është 

realizuar gjatë pandemisë.
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në kuadrin e projektit “Nga Fëmijët për Fëmijët”, i hartuar nga Save the Children Shqipëri në 
bashkëpunim me Zyrën e Avokatit të Popullit në Shqipëri, Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Fëmijëve dhe grupet e fëmijëve në programit e qeverisjes së të drejtave të 
fëmijëve.

“Raporti “Zëri i të Rinjve-Covid-19” u udhëhoq nga studimi “Zërat e të Rinjve”, një anketim 
mbarëkombëtar lidhur me mendimet e fëmijëve për çështje të ndryshme, që u realizua për 
herë të parë në vitin 2017 nëpërmjet pyetësorëve si instrument kyç për intervistat ballë për 
ballë. Me qëllim njohjen e problemeve që shqetësojnë fëmijët që nga Marsi 2020, të shkaktuar 
nga pandemia globale e Covid-19, anketimi u përsërit, në përmasa më modeste, përkatësisht 
në katër bashki të vendit: Durrës, Elbasan, Mat dhe Dibër, duke respektuar standartet e 
metodologjisë të studimit të mëparshëm. Ky studim dëgjoi 500 fëmijë të moshave 12, 14, 
dhe 17 vjeç, të cilat mundësuan mbledhjen, shtjellimin, analizimin dhe paraqitjen e ideve dhe 
pikëpamjeve të fëmijëve lidhur me respektimin e të drejtave të tyre gjatë pandemisë, me 
qëllim propozimin e zgjidhjeve mbështetur në shqetësimet kritike të fëmijëve për arsmimimin, 
kujdesin shëndetsor, ushqimin, argëtimin, zhvillimin, dhunën, sigurinë, përjashtimin, të ardhmen 
e tyre, etj. 

‘’Raporti “Zëri i të Rinjve-Covid-19” gjithashtu mblodhi mendimet e fëmijëve në lidhje me 
vitin shkollor në vijim dhe të ardhmen e tyre. Për këtë arsye, gjetjet e këtij studimi  do 
të jenë instrument i dobishëm në diskutimet me politikanët, politikëbërësit dhe grupe të 
tjera interesi, për të mbështetur institucionet qeveritare vendore dhe kombëtare dhe për 
t’i ndërgjegjësuar ata domosdoshmërinë e realizimit të të drejtave të fëmijëve, edhe gjatë 
pandemive, pavarësisht nga sfidat e situatës. 

Çfarë është “Zëri i të Rinjve”?

“Zëri i të rinjve” është një anketim mbarëkombëtar lidhur me mendimet e fëmijëve për çështje 
të ndryshme. Ky anketim u realizua për herë të parë në vitin 2017 nëpërmjet pyetësorëve si 
instrument kyç për intervistat ballë për ballë. Me qëllim njohjen e problemeve që shqetësojnë 
fëmijët që nga Marsi 2020, të shkaktuar nga pandemia globale e Covid-19, anketimi u përsërit, 
në përmasa më modeste, përkatësisht në katër bashki të vendit:Durrës, Elbasan, Mat dhe 
Dibër, duke respektuar standartet e metodologjisë të studimit të mëparshëm. 

Çfarë dëshiron Save the Children?

“Zëri i të Rinjve” ofron informacionet përkatëse dhe të përditësuara, lidhur me mënyrën se si 
e shohin fëmijët situatën dhe çfarë mendojnë ata për respektimin e të drejtave të tyre. Qëllimi 
është që të shpërndahen këto informacione, dhe të tërhiqet vëmendja e të rriturve që marrin 
vendimet në emër të fëmijëve, për t’u garantuar që zëri i fëmijëve dëgjohet dhe ndërmerren 
masat përkatëse, pavarësisht situatës kritike globale dhe veçanërisht në Shqipëri. 

Në kuadër të programit të tij, Save the Children në bashkëpunim me grupe kyçe interesi, i 
kërkuan qeverisë dhe parlamentit t’i përdornin me efikasitet strukturat, si: Agjencia Shtetërore 
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për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Njësitë për të Drejtat e Fëmijëve, dhe Njësitë për 
Mbrojtjen e Fëmijëve në nivel vendor, si dhe struktura të tjera për të dëgjuar mendimet e tyre 
dhe për t’u siguruar se ato merren parasysh në vendimet lidhur me ta. 

Save the Children Shqipëri shpreson se faktet e “Zëri i të Rinjve” do të ndikojnë në hartimin 
e politikave që përqendrohen te fëmijët, bashkë me buxhetet e përshtatshme në nivel vendor 
për t’i zbatuar me efektshmëri dhe për t’u siguruar se asnjë fëmijë nuk përjashtohet. 

Rezultate kyçe të “Zëri i të Rinjve” 2020

Mbi 90% e fëmijlve i njohin të drejtat e tyre, ndërsa mbi 80% e fëmijëve i njohin të drejtat 
nëpërmjet Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Siç vlerësohet, ka një diferencë prej rreth 10% në 
çdo bashki ndërmjet përqindjes të atyre që i njohin të drejtat dhe të atyre që i njohin nëpërmjet 
konventës, çka dëshmon për nevojën për të intensifikuar përpjekjet për përhapjen dhe njohjen e 
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, kryesisht nëpërmjet sistemit arsimor, shkollës. 

Thuajse 100% e fëmijëve janë të informuar rreth Covid-19. Dallimet gjinore në shkallën e 
njohjes janë thuajse të pakonsiderueshme, me përjashtim të Bashkisë Mat, në të cilën, ndërsa 
100% e vajzave janë të informuara, djemtë janë më pak të informuar, vetëm 88% e tyre.

Fëmijët janë gjithashtu të informuar rreth mënyrave të mbrojtjes nga Covid. Larja e duarve, 
përdorimi i maskës dhe distancimi social janë masat më të vlerësuara, nga mbi 60% e fëmijëve, 
me përjashtim të fëmijëve të intervistuar në Elbasan, në të cilën më pak se 50% e fëmijëve 
vlerësojnë këto masa. 

Ndonëse fëmijët i njohin të drejtat e tyre në lidhje me arsimimin, vetëm 40% e tyre mendojnë 
se e drejta e tyre për arsim është realizuar gjatë pandemisë. Me përjashtim të fëmijëve 
të intervistuar në bashkinë Elbasan, të gjithë fëmijët e tjerë ndajnë të njëjtin opinion, se 
“Pandemia” ka penguar realizimin e të drejtës së tyre për arsim.” Kryesisht fëmijët e klasës 
së 6 mendojnë se të drejtat e tyre janë realizuar (rreth 40%), ndërsa vetëm rreth 20% e 
nxënësve të klasës së 10 gjykojnë se e “drejta për arsim” është realizuar gjatë pandemisë. 

“Cilësia e mësimdhënies online” si edhe “vështirësitë për të kuptuar mësimin” janë shkaqet 
më thelbësore, përkatësisht nga rreth ½ e të intervistuarve, që kanë cënuar të drejtën për 
arsim gjatë pandemisë.

Ndonëse mësimi online është zhvilluar në të gjitha bashkitë e analizuara, duke përdorur më 
shumë se një instrument, platforma online në celular rezulton mënyra dominuese, sipas 74% 
të opinioneve. Fëmijët nuk janë të kënaqur me mësimdhënien online kryesisht për shkak të 
mungesës të paisjeve ose rrjetit.. Mëse ½ e tyre nuk kanë qenë asnjëherë të kënaqur ose 
shumë rrallë. Vetëm 21% e tyre kanë qenë gjithmonë të kënaqur. 

Analiza sipas bashkive tregon se fëmijët e bashkisë Elbasan janë më të kënaqur se sa 
bashkëmoshatarët e tyre(rreth1/3), përkundrejt 1/5 ose edhe më pak, në bashkitë e tjera. 
Fëmijët e Bashkisë Mat janë më të pakënaqurit me mësimdhënien online (64% e tyre nuk 
janë kënaqur asnjëherë ose shumë rrallë. Fëmijët e klasës së 10-të janë më të kënaqurit me 
mësimdhënien online, çka përputhet më së miri me aftësitë e tyre për të përdorur teknologjinë. 
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Fëmijët kanë mundësi të përdorin internetin më shumë se sa kompjuterin. Ndërsa 81% e 
tyre konfirmojnë se mund të përdorin internetin, vetëm 58% pranojnë se mund të përdorin 
kompjuterin. Vetëm 7% deri 9% deklarojnë se mund të përdorin me raste internetin ose 
kompjuterin. 33% e fëmijëve e kanë të pamundur që të përdorin kompjuterin.

Vetëm 60% e fëmijëve kanë një dhomë personale (72% në Elbasan dhe 47% në Mat) dhe 73% 
e fëmijëve kanë mundësi të kenë një telefon celular ( 84% në Durrës dhe 64% në Dibër).  

½ e fëmijëve (51%) pranojnë se ata ndihmohen gjithmonë në shkollë, ndërsa vetëm 31% e 
tyre pranojnë se ndihmohen gjithmonë në shtëpi. % më e lartë e fëmijëve që konfirmojnë 
përftimin e ndihmës në shkollë është më e lartë në Elbasan (72%) dhe më e ulët në Mat(35%). 

Eshtë shqetësues fakti se rreth 1/3 e fëmijëve mendojnë se ata ndihmohen shumë rrallë në 
shtëpi, sidomos fëmijët e bashkisë Durrës dhe Elbasan. Vetëm 16% e fëmijëve konfirmojnë se 
ata ndihmohen shumë rrallë në shkollë, sidomos në Mat dhe në Dibër kjo e dhënë është më 
kritike, sepse përkatësisht 22 dhe 21% e fëmijëve mendojnë se ata ndihmohen shumë rrallë 
në shkollë. 

Vetëm 29% e fëmijëve pohojnë se fëmijët me aftësi ndryshe kanë patur të njëjtat mundësi.

Pavarësisht problemeve dhe situatës kritike, rreth 90% e fëmijëve arritën të përfundojnë me 
sukses vitin shkollor, fakti i cili konstatohet në tre bashki, me përjashtim të bashkisë Mat, në 
të cilën vetëm 70% e fëmijëve arritën të përfundojnë me sukses vitin shkollor. 

½ e fëmijëve dhe mëse ½ e fëmijëve në bashkitë Durrës, Elbasan dhe Dibër gjykojnë që 
siguria në rrugë, zbatimi i masave higjenike në shkollë dhe ruajtja e distancave, zbatohen 
gjithmonë ose shpesh. Fëmijët e bashkisë Mat janë më pak të bindur se sa bashkëmoshatarët 
e tyre (40% e fëmijëve), rreth sigurisë në mbrojtjen nga virusi, nëpërmjet protokolleve të 
miratuara të sigurisë. 

1/3 e fëmijëve janë pozitivë rreth mundësisë së realizimit të së drejtës për arsim në vitin 
akademik 2020-2021, por ½ e tyre janë dyshues rreth mundësisë së realizimit të së drejtës 
së tyre për arsim. Veçanërisht negativë janë fëmijët e Bashkisë Mat dhe Durrës, ndërsa ata të 
Bashkisë Elbasan janë më pozitivët(40%). 

Vetëm 23% e fëmijëve janë pozitivë rreth mundësisë së zhvillimit të mësimit në mënyrë 
normale dhe efektive gjatë vitit të ri akademik. Ndërsa dallimi gjinor është i papërfillshëm, 
rreth 90% e fëmijëve të klasës së 10-të nuk kanë besim në mundësinë e zhvillimit të mësimit 
në mënyrë efektive. 

Rreth 60% e fëmijëve konfirmon se “Covid-19” ka ndikuar në përkeqësimin e mënyrës së 
ushqyerjes, përkatësisht me reduktimin e sasisë së ushqimit për një vakt(21%), rritjen e sasisë 
e brumrave(19%), është reduktuar sasia e frutave dhe perimeve (17%), është reduktuar numri 
i vakteve (16%)etj. 

Ndonëse vetëm një pjesë fare e vogël e fëmijëve kanë patur nevojë për kujdes shëndetsor në 
periudhën mars-qershor 2020(mesatarisht 12%, 16% në Durrës dhe Mat, 13% në Dibër dhe 
7% në Elbasan), thuajse të gjithë kanë kërkuar dhe gjetur ndihmën e duhur nga institucionet 
publike. 
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Mbi 90% e fëmijëve gjatë periudhës së izolimit kanë qëndruar me prindërit, të cilët në pjesën më 
të madhe kanë demonstruar sjellje positive(rreth 60%). Më pak se 20% e fëmijëve konstatojnë 
ndryshime negative në sjelljen e prindërve. 

Më shumë se 1/3 e të intervistuarve mendojnë se ka fëmijë që punojnë(në Durrës dhe Mat 
më shumë se  ½). 

8% e fëmijëve raportojnë se kanë përjetuar dhunë në familje (12% në Mat dhe 3% në Elbasan 
janë vlerat më të larta dhe më të ulta të raportuara sipas bashkive). Fakt mjaft domethënës 
është kërkesa e ndihmës dhe përfitimi I shërbimeve të përshtatshme nga thuajse të gjithë 
fëmijët në nevojë.

Mesatarisht 60% e familjeve kanë mundësi që të sigurojnë materiale didaktike shtesë për 
fëmijët e tyre, rreth ¼ nuk kanë mundësi, ndërsa pjesa tjetër, 15%, nuk kanë informacionin e 
duhur. 

Konstatohet se vetëm 13% e fëmijëve janë ndaluar nga policia gjatë periudhës së reduktimit 
të lëvizjeve. Ndërsa rreth 60% e rasteve janë trajtuar në prezencë të psikologut, në të 
gjitha rastet prindërit janë njoftuar, ndërsa rregullat e mbrojtjes nga Covid janë respektuar 
plotësisht. 

Situata e shkaktuar nga Covid-19 ka ndikuar në rritjen e pasigurive të familjes, për shumë 
arsye, nga të cilat “frika nga ngjitja e sëmundjes” është problemi më kritik (48%), e pasuar 
nga “vështirësia e ndjekjes së mësimeve online” (41%), “mungesa e argëtimit”(36%) si edhe 
“frika për humbjen e njerëzve të dashur” (31%). 

Mëse 50% e fëmijëve janë të bindur se situata ka ndikuar në mohimin e të drejtave të tyre. 
Fatkeqësisht vetëm 1/3 e të intervistuarve janë të bindur se mund të merren disa masa për 
të zvogëluar ndikimin negative të situatës mbi të drejtat e fëmijëve. Afërsisht 2/3 e fëmijëve 
konsiderojnë bashkinë, qeverisjen vendore si institucionin përgjegjës për marrjen e masave 
lehtësuese, 1/3 e fëmijëve konsideron “shkollën”, ¼ e fëmijëve vlerëson komunitetin, ndërsa 
rreth 15% e tyre gjykojnë se edhe “familja” mund të ndikojë në lehtësimin e pasojave të 
situatës.  

Metodologjia dhe procesi

Procesi i mbledhjes së të dhënave për Anketimin “Zëri i të rinjve” u realizua gjatë periudhës 
shtator – tetor 2020. Metodologjia u përgatit nga stafi i “Save the Children” Shqipëri, 
mbështetur në modelin e “Save the Children” Suedi. Pyetjet u shqyrtuan nga fëmijët e moshës 
14 – 17 vjeç, në bashkëpunim me stafin e “Save the Children” në Shqipëri dhe një konsulent 
vendor. 

Puna në terren u  realizua nga lehtësuesit e grupeve të fëmijëve “Zëri 16+”, (4 lehtësues), që 
u caktuan dhe u trajnuan si kërkues në terren për mbledhjen e të dhënave. Ata organizuan 
dhe menaxhuan ekipet për mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet pyetsorit të shpërndarë online, 
në zonat e synuara. Secili nga ekipet përbëhej nga 2-3 intervistues, në varësi të numrit të 
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pyetësorëve për secilën zonë të synuar. Ata mblodhën të dhëna në shkollat e përzgjedhura në 
zonat urbane dhe rurale. Vëmendje e veçantë iu kushtua çështjes së “anonimatit”, prandaj u 
zhvillua një seancë e veçantë trajnimi për teknikat e intervistave të besueshme për t’i bindur 
të intervistuarit për mbrojtjen e informacionit.  

Gjithashtu u përdor metodologjia e kampionimit rastësor me shumë faza. Pas analizës së 
kampionëve u mbuluan katër bashkitë e Shqipërisë. U përzgjodhën gjithsej 20 shkolla, ndërsa 
njësitë e kërkimit u përbënë nga 4 minibashki. Krahas përzgjedhjes të shkollave, u përdor 
edhe përzgjedhja rastësore e klasave dhe e nxënësve.

Grupi i synuar i anketimit ishin nxënësit e shkollave 9-vjeçare të klasave të 6 dhe të 8, si 
dhe nxënësit e shkollave të mesme. Një kampion prej gati 500 të anketuarish shërbeu për 
të mbledhur informacionin e kërkuar. Të dhënat u mblodhën nëpërmjet intervistave ballë 
për ballë, dhe u hodhën në fletë pune të programit Excel prej të cilave u krye një analizë 
përshkruese. Secili pyetësor kishte një numër identifikimi me qëllim shmangien e gabimeve.

Pjesëmarrësit 

493 fëmijë në Durrës, Dibër, Mat dhe Elbasan u pyetën për të drejtat e tyre si rrjedhojë e  
ndikimit të situatës kritike të shkaktuar nga Covid-19, nëpërmjet anketimit “Zëri i të rinjve”. 
Tabela 1 në Aneksin 1 paraqet të gjithë të intervistuarit sipas gjinisë, vendbanimit, klasës dhe 
bashkisë, ndërsa figurat 1, 2 dhe 3, më poshtë paraqesin përqindjen e djemve dhe vajzave që 
morën pjesë, shpërndarjen e pjesëmarrësve sipas klasës, përqindjen e të intervistuarve sipas 
gjinisë dhe vendbanimit dhe numrin e fëmijëve të intervistuar në secilën bashki. 

Siç paraqitet në figurën 1, përqindja e të intervistuarve nga bashkia Elbasan është më e lartë, 
31% ndërsa e atyre nga Durrësi, më e ultë, 21 %.   

       Figura 1: Fëmijët e intervistuar, sipas bashkive, në përqindje
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Figura 2 paraqit fëmijët e intervistuar sipas gjinisë, vendbanimit dhe klasave, në përqindje. Siç 
konstatohet, 77% e fëmijëve pjesëmarrës janë nga qyteti, 63% janë vajza dhe 42% janë fëmijë 
të klasës së 10-të. 

        Figura 2: Fëmijët e intervistuar, sipas gjinisë, klasës dhe vendbanimit

Figura 3 paraqit fëmijët e intervistuar sipas gjinisë, vendbanimit,  klasave dhe shpërndarjes në 
bashki, në përqindje. Lehtësisht vërehet se pjesëmarrja e vajzave është më e lartë se e djemve 
në çdo bashki, nga 52% në Elbasan në 71% në Durrës, po kështu pjesëmarrja e fëmijlve nga 
qyteti është më e lartë se sa e atyre nga fshati, me përjashtim të Dibrës në të cilën pjesëmarrja 
nga të dy vendbanimet është proporciionale. Shpërndarj sipas klasave e pjesëmarrësve është 
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e ndryshme në bashki të ndryshme. Janë marrë parasysh dy kritere: popullsia e femrave 
është më e lartë se ajo e meshkujve, dhe numri i vajzave në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme 
është më i lartë se ai i djemve.

Pyetësori nis me pyetje për demografinë, dhe më pas vijon me dy pyetje standarde të 
Anketimit “Zëri i të rinjve” rreth të drejtave të fëmijlëve dhe një pyetje rreth informacionit 
mbi mënyrat e përhapjes të COVID-19.

Pyetjet u grupuan në tre kategori:

•  Arsimi;

•  Nevojat themelore për ushqim e kujdes shëndetsor;

•  Mbrojtja sociale.

Analiza përshkruese u përgatit në mënyrë të krahasuar sipas bashkive. Rezultate shpjegohen 
dhe diskutohen në kapitujt e mëposhtëm.

Njohja me të drejtat e fëmijëve

Në përgjithësi fëmijët kanë shkallë të lartë njohje të të drejtave të tyre, Rreth 93% e tyre 
(98% në Mat dhe 91% në Durrës) i njohin të drejtat, siç edhe tregon figura 4. 

          Figura 4: Njohja me të drejtat sipas bashkive, në përqindje.

Figura 5 paraqit shkallën e njohjes me të drejtat nëpërmjet konventës, sipas bashkive në 
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e fëmjëve të intervistuar në Durrës I njohin të drejtat e tyre nëpërmjet Konventës. Siç 
vlerësohet, ka një diferencë prej rreth 10% në çdo bashki ndërmjet përqindjes të atyre që I 
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njohin të drejtat dhe të atyre që I njohin nëpërmjet konventës, çka dëshmon për nevojën për 
të intensifikuar përpjekjet për përhapjen dhe njohjen e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, 
kryesisht nëpërmjet sistemit arsimor, shkollës. 

         Figura 5: Njohja me të drejtat sipas bashkive, në përqindje.

Informacioni rreth Covid-19 dhe mënyrave të përhapjes

Fëmijët janë të informuar rreth Covid-19. Siç dëshmojnë të dhënat e figurës 6, 97% e tyre janë 
të informuar. Shkalla më e ulët e informimit vërehet ndërmjet fëmijëve të Matit, 96%. 

         Figura 6: Shkalla e informimit rreth Covid, sipas bashkive, në përqindje. 
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Megjithatë, nëse analizojmë shkallën e informimit sipas gjinisë, vërejmë se dallimet janë thuajse 
të pakonsiderueshme. Vetëm në Bashkinë e Matit, ndërsa 100% e vajzave janë të informuara, 
djemtë janë më pak të informuar, vetëm 88% e tyre (figura 7).

           Figura 7: Shkalla e informimit rreth Covid, sipas bashkive dhe gjinisë, në përqindje

Figura 8 thellon më tej informacionin e paraqitur tek figura 7. Në këtë figurë paraqitet 
shkalla e informacionit të fëmijëve rreth mënyrave të mbrojtjes nga Covid. Siç konstatohet, 
larja e duarve, përdorimi i maskës dhe distancimi social janë masat më të vlerësuara, nga 
mbi 60% e fëmijëve. Ne veçanti, fëmijët e intervistuar në bashkitë Dibër dhe Mat, vlerësojnë 
akoma më shumë këto masa(mbi 70%). Në dallim  nga këto dy bashki, shkalla e informimit të 
fëmijëve të intervistuar në Elbasan është më e ulët, më pak se 50% e fëmijëve vlerësojnë këto 
masa. “Evitimi i transportit publik” është masa më pak e vlerësuar.

Figura 8: Shkalla e informimit rreth mënyrave të mbrojtjes nga Covid, sipas bashkive, në përqindje
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E drejta e fëmijëve për arsim

Fëmijët i njohin të drejtat e tyre në lidhje me arsimimin siç dëshmohet edhe nga figura 9. 

         Figura 9: Shkalla e njohjes të të drejtave për arsim, sipas bashkive, në përqindje

Por, edhe pse fëmijët i njohin të drejtat e tyre, ata nuk ndajnë të njëjtat mendime në lidhje 
realizimin e tyre gjatë pandemisë. Vetëm 40% e fëmijëve mendojnë se e drejta e tyre për arsim 
është realizuar gjatë pandemisë. 47% mendojnë se të drejtat e tyre nuk janë realizuar gjatë 
pandemisë. Me përjashtim të fëmijëve të intervistuar në bashkinë Elbasan, të gjithë fëmijët e 
tjerë ndajnë të njëjtin opinion, se “Pandemia” ka penguar realizimin e të drejtës së tyre për 
arsim (figura 10). 

Figura 10: Opinionet e fëmijëve rreth realizimit të të drejtës për arsim për shkak të pandemisë, 
sipas bashkive, në përqindje
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Figura 11 konfirmon se kryesisht fëmijët e klasës së 6 mendojnë se të drejtat e tyre janë 
realizuar (rreth 40%), ndërsa nxënësit e klasës së 10 përfaqësojnë pjesën më të vogël të 
mbështetësve të idesë se të e “drejta për arsim” është realizuar gajtë pandemisë. 

Figura 11: Fëmijët që mendojnë se të drejtat e tyre janë realizuar, sipas klasave dhe bashkive, 
në përqindje

Fëmijët kanë ide të qarta në lidhje me arsyet që ndikojnë në opinionet e tyre mbi realizimin 
e të drejtës për arsim. Siç mund të gjykohet nga të dhënat e figurës 12, faktorët që kanë 
ndikuar në krijimin e opinioneve të fëmijëve janë të shumtë, por “cilësia e mësimdhënies 
online” si edhe “vështirësitë për të kuptuar mësimin” janë nga më thelbësoret. 

Figura 12: Arsyet se pse fëmijët mendojnë se e drejta e tyre për arsim nuk është realizuar
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Konfirmohet (figura 13)që mësimi online është zhvilluar në të gjitha bashkitë e analizuara, 
ndonëse duke përdorur më shumë se një instrument, në varësi me rrethanat. Platforma online 
në celular rezulton mënyra dominuese, sipas 74% të opinioneve. Platforma online kompjuter 
gjithashtu është prëdorur sipas 38% të opinioneve si edhe seancat mësimore në TV, sipas 
35% të përgjigjeve. Megjithatë, jo të gjithë të intervistuarit janë të kënaqur me cilësinë e 
mësimdhënies, kryesisht për shkak të mungesës të paisjeve ose rrjetit. 

Figura 13: Mësimi online dhe cilësia e tij, sipas bashkive, në përqindje

Fëmijët kanë mundësi të përdorin internetin më shumë se sa kompjuterin. Ndërsa 81% e 
tyre konfirmojnë s emund të përdorin internetin, vetëm 58% pranojnë se mund të përdorin 
kompjuterin. Vetëm 7% deri 9% deklarojnë se mund të përdorin me raste internetin ose 
kompjuterin. 33% e fëmijëve e kanë të pamundur që të përdorin kompjuterin(figura 14).

Figura 14: Mundësitë e fëmijëve për të përdorur paisje teknologjike, në përqindje.
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Figura 15 konfirmon përdorimin e paisjeve teknologjike, përkatësisht internet dhe kompjuter, 
sipas bashkive. 

Figura 15: Mundësitë e fëmijëve për të përdorur paisje teknologjike, sipas bashkive, në përqindje.

Fëmijët në Bashkinë e Elbasanit kanë më shumë mundësi që të përdorin internetin, ndërsa 
fëmijët në të tre bashkitë e tjera kanë afërsisht të njëjtat mundësi. Shkalla e përdorimit të 
kompjuterit është më e lartë në Bashkinë Durrës dhe më e ulët në Mat (Figura 15). 

Fëmijët nuk kanë të njëjtat mundësi për të patur një dhomë personale apo një telefon celular, 
aq të nevojshme për të siguruar cilësinë e përgatitjes për mësime (figura 16). Vetëm 60% e 
fëmijëve kanë një dhomë personale (72% në Elbasan dhe 47% në Mat) dhe 73% e fëmijëve 
kanë mundësi të kenë një telefon celular ( 84% në Durrës dhe 64% në Dibër).  

Figura 16: Mundësitë e fëmijëve për të patur dhomë personale, telefon celular, sipas bashkive, 
në përqindje
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Eshtë interesante të vlerësohet nëse fëmijët ndihmohen në shtëpi dhe në shkollë për të 
realizuar detyrat e tyre. Në përballjen me pandeminë, është tejet e rëndësishme që fëmijët të 
mbështeten për të realizuar detyrat e tyre. Figura 17 dëshmon opinionet e fëmijëve në secilën 
bashki në lidhje me ndihmën që iu jepet atyre në shkollë dhe në shtëpi, sipas të cilës rezulton 
se ½ e fëmijëve (51%) pranojnë se ata ndihmohen gjithmonë në shkollë, ndërsa vetëm 31% 
e tyre pranojnë se ndihmohen gjithmonë në shtëpi. % më e lartë e fëmijëve që konfirmojnë 
përftimin e ndihmës në shkollë është më e lartë në Elbasan (72%) dhe më e ulët në Mat (35%). 

Figura 17: Ndihma e fëmijëve në shtëpi dhe në shkollë, sipas bashkive, në përqindje. 

Eshtë shqetësues fakti se rreth 1/3 e fëmijëve mendojnë se ata ndihmohen shumë rrallë në 
shtëpi, sidomos fëmijët e bashkisë Durrës dhe Elbasan. Vetëm 16% e fëmijëve konfirmojnë se ata 
ndihmohen shumë rrallë në shkollë, sidomos në Mat dhe në Dibër kjo e dhënë është më kritike, 
sepse përkatësisht 22 dhe 21% e fëmijëve mendojnë se ata ndihmohen shumë rrallë në shkollë. 

Fëmijët nuk janë të kënaqur me mësimdhënien online. Mëse ½ e tyre nuk kanë qenë asnjëherë 
të kënaqur ose shumë rrallë. Vetëm 21% e tyre kanë qenë gjithmonë të kënaqur (figura 18). 

 Figura 18: Mendimet e fëmijëve rreth mësimdhënies online, në përqindje.
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Analiza sipas bashkive tregon se fëmijët e bashkisë Elbasan janë më të kënaqur se sa 
bashkëmoshatarët e tyre(rreth 1/3), përkundrejt 1/5 ose edhe më pak, në bashkitë e tjera. 
Fëmijët e Bashkisë Mat janë më të pakënaqurit me mësimdhënien online (64% e tyre nuk janë 
kënaqur asnjëherë ose shumë rrallë) (figura 19).

Figura 19: Mendimet e fëmijëve rreth mësimdhënies online, sipas bashkive, në përqindje.

Analiza e kënaqësisë së fëmijëve sipas klasave tregon se fëmijët e klasës së 10-të janë më 
të kënaqurit me mësimdhënien online, çka përputhet më së miri me aftësitë e tyre për të 
përdorur teknologjinë(figura 19). 

Figura 19: Mendimet e fëmijëve rreth mësimdhënies online, sipas klasave, në përqindje.

Eshtë tepër shqetësues fakti se thuajse ½ e fëmijëve (44%) nuk e dinë nëse fëmijët me mundësi 
ndryshe kanë patur të njëjtat mundësi për të ndjekur mësimin online. Vetëm 29% e tyre 
pohojnë se fëmijët me aftësi ndryshe kanë patur të njëjtat mundësi.
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Figura 20: Mendimet e fëmijëve rreth mundësive të fëmijëve me aftësi ndryshe për të ndjekur 
mësimin online, në përqindje.

Pavarësisht problemeve dhe situatës kritike, rreth 90% e fëmijëve arritën të përfundojnë me 
sukses vitin shkollor, fakti i cili konstatohet në tre bashki, me përjashtim të bashkisë Mat, në të 
cilën vetëm 70% e fëmijëve arritën të përfundojnë me sukses vitin shkollor. (figura 21). 

Figura 21: Përfundimi me sukses i vitit shkollor sipas bashkive dhe gjithsej, në përqindje. 

Nëpërmjet një grupi pyetjesh(tabelat 20,21,22,23, shtojcë)analizohen mendimet e fëmijëve 
rreth sigurisë në ambientet e shkollës dhe jashtë saj, kryesisht në transportin publik, në raport 
me mbrojtjen nga infeksioni. Ndërsa tek tabelat jepen të dhëna të detajuara, tek figura 22 janë 
përmbledhur mendimet pozitive të  fëmijëve, përgjigjet “gjithmonë” dhe “shpesh”. Siç tregon 
edhe figura 22,  ½ dhe mëse ½ e fëmijlve në bashkitë Durrës, Elbasan dhe Dibër gjykojnë 
që siguria në rrugë, zbatimi i masave higjenike në shkollë dhe ruajtja e distancave, zbatohen 
gjithmonë ose shpesh. Fëmijët e bashkisë Mat janë më pak të bindur se sa bashkëmoshatarët 
e tyre (40% e fëmijëve), rreth sigurisë në mbrojtjen nga virusi, nëpërmjet disa masave. 
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Figura 22: Mendimet e fëmijëve rreth masave parandaluese, sipas bashkive, në përqindje. 

Në lidhje me “sigurinë në autobus”, të dhënat janë më pak optimiste, ndonëse në këtë fakt 
mund të ketë ndikuar edhe mungesa e transportit ose panevojshmëria e tij, për shkak të 
distancave të kufizuara nga shtëpia në shkollë, sidomos në bashkitë Mat dhe Dibër.  

Me interes të veçantë është informacioni rreth mundësisë së realizimit të së drejtës për arsim 
në vitin e ri akademik, 2020-2021. 1/3 e fëmijëve janë pozitivë rreth mundësisë së realizimit 
të së drejtës për arsim, por ½ e tyre nuk mendojnë se e drejta e tyre do të realizohet. 
Veçanërisht negativë janë fëmijët e Bashkisë Mat dhe Durrës, ndërsa ata të Bashkisë Elbasan 
janë më pozitivët(40%). 

Figura 23: Mendimet e fëmijëve rreth realizimit të së drejtës për arsim në vitin e ri akademik, 
2020-2021, sipas bashkive, në përqindje.
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Në një analizë më të thelluar sipas gjinisë dhe klasave, rreth opinioneve mbi mundësinë e 
zhvillimit të mësimit në mënyrë normale dhe efektive, rezulton se vetëm 23% e fëmijëve janë 
pozitivë rreth kësaj mundësie. Ndërsa dallimi gjinor është i papërfillshëm, i theksuar është 
dallimi sipas klasave. Siç dëshmon figura 24, fëmijët e klasës së 10-të nuk kanë besim në 
mundësinë e zhvillimit të mësimit në mënyrë efektive (11%). 

Figura 24: Mendimet e fëmijëve rreth zhvillimit të mësimit në vitin e ri akademik, në përqindje, 
sipas gjinisë dhe klasave. 

E drejta e fëmijëve për mirëushqyerje dhe kujdes shëndetsor

Figura 25 pasqyron mendimet e fëmijëve rreth ndryshimit të mënyrës së ushqyerjes për 
shkak të covid-19. Siç mund të konstatohet, 41% e fëmijëve mendojnë se Covid-19 nuk ka 
ndryshuar mënyrën e ushqyerjes. Pjesa tjetër e fëmijëve rreth 60% konfirmon se mënyra e 
ushqyerjes ka ndryshuar tek të gjitha familjet(17%), në shumë familje (22%), në pjesën më të 
madhe të familjeve(16%), tek familjet më të varfëra (2%). 

Figura 25: Mendimet e fëmijëve rreth ndryshimit të mënyrës të ushqyerjes për shkak të Covid-19.
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Analiza e thelluar e ndryshimeve (figura 26) tregon se disa elementë kanë ndryshuar: është 
reduktuar sasia e ushqimit për një vakt (21%), është rritur sasia e brumrave (19%), është 
reduktuar sasia e frutave dhe perimeve (17%), është reduktuar numri i vakteve (16%)etj. 

Figura 26: Mendimet e fëmijëve rreth ndryshimit të mënyrës të ushqyerjes për shkak të Covid-19.

Analiza e thelluar sipas bashkive (figura 27) tregon se Covid-19 ka ndikuar ndjeshëm 
negativisht në ndryshimin e ushqyerjes në Bashkinë Mat(70% e fëmijëve e pranojnë), më 
pak në Elbasan dhe Dibër (50%)dhe akoma më pak në Durrës (60%), të dhëna që përputhen 
edhe me shpërndarjen e varfërisë në vend. Bie në sy fakti se shumica e të intervistuarve nuk 
e pranojnë ndikimin e Covid-19 vetëm tek familjet e varfëra. Përkundrazi, ata mendojnë se të 
gjitha familjet janë prekur (1 deri3% e të intervistuarve pranojnë se Covid ka ndikuar vetëm 
tek familjet e varfëra).

Figura 27: Mendimet e fëmijëve rreth ndryshimit të mënyrës të ushqyerjes për shkak të Covid-19, 
sipas bashkive, në përqindje.
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Ndonëse vetëm një pjesë fare e vogël e fëmijëve kanë patur nevojë për kujdes shëndetsor në 
periudhën mars-qershor 2020(mesatarisht 12%, 16% në Durrës dhe Mat, 13% në Dibër dhe 
7% në Elbasan), thuajse të gjithë kanë kërkuar dhe gjetur ndihmën e duhur nga institucionet 
publike (figura 28). 

       Figura 28: Nevoja për kujdes shëndetsor dhe plotësimi i saj, sipas bashkive, në përqindje

E drejta e fëmijëve për mbrojtje shoqërore, zhvillim, përfshirje 
dhe argëtim

Mbi 90% e fëmijëve gjatë periudhës së izolimit kanë qëndruar me prindërit, të cilët në pjesën 
më të madhe kanë demonstruar sjellje positive (figura 29). Rreth 60% e fëmijëve(vetëm në 
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Dibër 70%)konstatojnë ndryshime positive në sjelljen e prindërve, ndërsa 18% konstatojnë 
ndryshime negative(26% në Durrës dhe 21% në Dibër). Tabelat 31 dhe 33 në shtojcë sjellin 
informacion të detajuar mbi llojet e ndryshimeve që konstatojnë fëmijët. 

Më shumë se 1/3 e të intervistuarve mendojnë se ka fëmijë që punojnë(në Durrës dhe Mat më 
shumë se  ½). Fakti që 45% e të intervistuarve nuk e dine nëse ka fëmijë që punojnë nuk zbeh 
kriticitetin e evidencës mbi pohimet e punës së fëmijëve, pavarësisht nga përqindjet. Puna e 
fëmijë është abuzim me të drejtat e tyre, për rrjedhojë duhet të ndalohet.

Figura 30: Puna e fëmijëve, sipas bashkive, në përqindje. 

8% e fëmijëve raportojnë se kanë përjetuar dhunë në familje(12% në Mat dhe 3% në Elbasan 
janë vlerat më të larta dhe më të ulta të raportuara sipas bashkive). Fakt mjaft domethënës 
është kërkesa e ndihmës dhe përfitimi i shërbimeve të përshtatshme nga thuajse të gjithë 
fëmijët në nevojë, siç dëshmohet nga figura 31. 

Figura 31: Dhuna ndaj fëmijëve në familje, sipas bashkive në përqindje.
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Në kontekstin e të drejtës për mbrojtje, zhvillim, argëtim, u mblodhën të dhëna edhe rreth 
mundësisë së familjeve për të siguruar materiale didaktike si psh libra leximi për fëmijë, 
materiale vizatimore, tekste shkollore, bojra e mjete të tjera pikture, lodra, për të nxitur 
aftësitë krijuese dhe zhvilluese të fëmijëve gjatë izolimit për shkak të COVID-19. Figura 32 
paraqit rezultatet e të dhënave, që dëshmojnë se mesatarisht 60% e familjeve kanë mundësi, 
rreth ¼ nuk kanë mundësi, ndërsa pjesa tjetër, 15%, nuk kanë informacionin e duhur. Sipas 
mendimit të fëmijëve të intervistuar, prindërit në bashkinë Mat kanë më pak mundësi se sa 
prindërit në bashkitë e tjera, ndërsa prindërit e fëmijëve në Elbasan kanë më shumë mundësi. 

Figura 32: Mundësitë e prindërve për të siguruar materiale didaktike, sipas bashkive në përqindje.

Me interes të veçantë është gjithashtu çështja  e identifikimit të rasteve të ndalimit nga 
policia gjatë periudhës të masave anti-covid si edhe të mënyrës së trajtimit gjatë ndalimit. 
Konstatohet se vetëm 13% e fëmijëve (figura 33)janë ndaluar nga policia. Ndërsa rreth 60% 
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e rasteve janë trajtuar në prezencë të psikologut, në të gjitha rastet prindërit janë njoftuar, 
ndërsa rregullat e mbrojtjes nga Covid janë respektuar plotësisht. 

Situata e shkaktuar nga Covid-19 ka ndikuar në rritjen e pasigurive të familjes, për shumë 
arsye, nga të cilat “frika nga ngjitja e sëmundjes” është më kritija siç dëshmojnë të dhënat e 
figurës 34(48%), e pasuar nga “vështirësia e ndjekjes së mësimeve online” (41%), “mungesa e 
argëtimit”(36%) si edhe “frika për humbjen e njerëzve të dashur” (31%). Edhe analiza sipas 
bashkive dëshmon të njëjtën pamje. 

Figura 34: Shqetësimet e fëmijëve si rrjedhojë e situatës së izolimit të shkaktuar nga Covid-19, sipas 
bashkive, në përqindje

Fëmijët janë të bindur se situate ka ndikuar në mohimin e të drejtave të tyre. Mëse 50% 
pranojnë cënimin e të drejtave, përkatësisht 60% e fëmijëve në bashkitë Durrës dhe Mat, 49% 
në Mat dhe 37% në Elbasan. Fatkeqësisht vetëm 1/3 e të intervistuarve janë të bindur se mund 
të merren disa disa për të zvogëluar ndikimin negative të situatës mbi të drejtat e fëmijëve. 
Fëmijët në bashkinë Durrës besojnë më shumë në marrjen e masave, ndërsa në Elbasan 
besojnë më pak ose nuk e konsiderojnë nevojën e tyre meqenëse vetëm 37% e tyre gjykojnë 
që të drejtat janë cënuar. Afërsisht 2/3 e fëmijëve konsiderojnë bashkinë, qeversijen vendore si 
institucionin përgjegjës për marrjen e masave lehtësuese, 1/3 e fëmijëve konsideron “shkollën”, 
¼ e fëmijëve vlerëson komunitetin, ndërsa rreth 15% e tyre gjykojnë se edhe “familja” mund 
të ndikojë në lehtësimin e pasojave të situatës (figura 35).  
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Figura 35: Cënimi i të drejtave dhe përgjegjësitë e institucioneve për të lehtësuar situatën, sipas 
bashkive, në përqindje

Mesazhet/Rekomandimet kyçe

Në shtesë të situatës së përgjithshme politike, ekonomike e sociale të vendit, mbi qytetarët 
shqiptarë në përgjithësi dhe fëmijët në veçanti, situata e shkaktuar nga Covid – 19, ka ndikuar 
në cënimin e të drejtave të tyre, veçanërisht të së drejtës për arsim. 

Rekomandime:

Nisur nga gjetjet e këtij studimi si edhe analiza e tyre, rekomandimet janë formuluar në tre 
dimensione, përkatësisht në drejtim të realizimit të së drejtës për:

1. Arsim

2. Mirëushqyerje, kujdes shëndetsor

3. Mbrojtje shoqërore, zhvillim, përfshirje dhe argëtim.

Por, duke konsideruar përgjegjësitë e përbashkëta të aktorëve në realizimin e të drejtave të 
fëmijëve, rekomandimet janë përqëndruar në ndërtimin dhe sigurimin e:

1. Mjedisit të përshtatshëm për realizimin e të drejtave të fëmijëve, pavarësisht situatave;

2. Aksesit të barabartë në shërbimet e arsimit, mbrojtjes, zhvillimit dhe mirëqenies;

3. Kapaciteteve të ofruesit të shërbimeve për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike 
bazë për fëmijët në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe miqësore, pavarësisht situatave.
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Dimensioni 1: Realizimi i të drejtës për arsim

E drejta e fëmijëve për arsim është cënuar gjatë pandemisë, për shkak të cënimit të cilësisë 
së mësimdhënies dhe mësimnxënies, të shkaktuar nga mungesa e paisjeve teknologjike ose 
pamundësia për të aksesuar  rrjetin e internetit. Gjithashtu për shkak të mënyrës së zhvillimit 
të mësimit, fëmijët janë përballur me vështirësi më mësimnxënie, shpesh herë, kritike. E gjithë 
situata ka ndikuar negativisht në sigurimin e mundësive të ndihmës si në shkollë edhe në 
shtëpi, për shkak të vështirësive komplekse me të cilat janë përballuar mësuesi dhe prindërit. 
Vetëm një pjesë e fëmijlëve kanë patur mundësi të përdorin materiale didaktike shtesë për të 
rritur cilësinë e arsimimit të tyre. Akoma më kritike ka rezultuar situata e fëmijëve me aftësi 
ndryshe, që cilët kanë patur edhe më pak mundësi për të përftuar arsim cilësor.

Fëmijët gjithashtu janë të shqetësuar edhe nga niveli relativisht i ulët i i sigurisë në rrugë, 
zbatimit të masave higjenike në shkollë dhe ruajtjes së distancave, të cilat kushtëzojnë edhe 
opinionet e tyre rreth mundësisë së realizimit të së drejtës për arsim në vitin akademik 2020-
2021. Për rrjedhojë, sugjerojmë:

ü	Bashkëpunimin me institucionet politikëbërëse për ndërtimin e Strategjisë Afatshkurtër 
dhe Afatmesme të Arsimit të Fëmijëve gjatë emergjencave shëndetsore. 

ü	Intensifikimi i bashkëpunimit me strukturat arsimore në nivelin lokal për të mbështetur 
mësime efektive në internet, për nxënësit e shkollave të mesme, të paktën deri në fund 
të semstrit të parë të vitit shkollor 2020-2021.

ü	Rritjen dhe intensifikimin e informacionit mbi masat parandaluese dhe mbrojtëse në 
lidhje me rrugët e përhapjes së infeksionit, si edhe rritjen e përgjegjësive të shkollës 
dhe të pushtetit vendor në zbatimin e këtyre masave me përgjegjësi. 

ü	Organizimin e trajnimeve të vazhdueshme afatshkurtëra, online, me mësuesit dhe 
përgjegjësit e pushtetit vendor, për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të përgjegjshmërisë 
së tyre, si edhe rritjen e kapaciteteve mësimdhënëse. 

ü	Forcimi i bashkëpunimit me grupet e fëmijëve dhe prindërve, bashkëpunëtorë të 
hershëm të Save the  Children, me qëllim mobilizimin e burimeve në komunitet dhe 
sigurimin e ndihmës për grupet në nevojë kritike. 

ü	Përfshirja strukturave të mbrojtjes së fëmijëve në bashki si edhe e drejtuesve të 
bashkisë në çështjen e sigurimit të transportit të përshtatshëm të fëmijëve nga shtëpia 
në shkollë dhe anasjelltas. 

ü	Rritja e kapacitetetve të shoqërisë civile dhe grupeve të vullnetarëve që punojnë me 
fëmijët në terren me qëllimin sigurimin e ndihmës për rritjen e cilësisë së mësimnxënies, 
edhe në rastte kur shkolla apo prindërit nuk mund të sigurojnë këtë, për shkak të 
situatës.

ü	Forcimi i bashkëpunimit me pushtetin lokal për të njohur më mirë nevojat dhe sfidat 
e tyre si edhe gjetjen e rrugëve për mbështetjen e inisiativave të tyre në ndihmë të 
fëmijëve dhe komunitetit. 
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Dimensioni 2: Realizimi i të drejtës për ushqyerje dhe kujdes shëndetsor

Studimi konfirmoi se “Covid-19” ka ndikuar në përkeqësimin e mënyrës së ushqyerjes, 
përkatësisht me reduktimin e sasisë së ushqimit për një vakt si edhe përkeqësimin e cilësisë 
së tij. Ndërsa sa i përket nevojës për kujdes shëndetsor dhe plotësimit të saj, të dhënat 
dëshmuan se strukturat përkatëse shëndetsore kanë ofruar ndihmën e kërkuar. Për rrjedhojë, 
sugjerojmë:

ü	Bashkëpunimi me institucionet politikëbërëse për ndërtimin e Strategjisë Afatshkurtër 
dhe Afatmesme të Masave të Veçanta të Ndihmës dhe Mbështetjes Ekonomike 
të Familjeve më të përjashtuara me qëllim mbrojtjen ekonomike të fëmijëve gjatë 
emergjencave shëndetsore. 

ü	Sigurimi i bashkëpunimit efektiv ndërmjet zyrës për ndihmë ekonomike dhe zyrës për 
mbrojtjen e fëmijëve me qëllim vlerësimin e mundësive për sigurimin e paketave të 
veçanta të mbështetjes ekonomike për fëmijët e familjeve në nevojë kritike ekonomike 
dhe sociale.

ü	Rritjen e kapaciteteve të punonjësve të bashkive, përgjegjës për ndihmln dhe shërbimet 
e përkujdesit shoqëror, me qëllim identifikimin e rasteve kritike si edhe trajtimin e tyre 
me përparësi. 

Dimensioni 3: Realizimi i të drejtës për mbrojtje shoqërore, zhvillim, 
përfshirje dhe argëtim.

Studimi tregoi se familja mbetet streha më e sigurtë e fëmijëve, pavarësisht situatave kritike 
dhe problemeve me të cilat u përball dhe vazhdon të përballet. Sidoqoftë, ndonëse në 
përgjithësi prindërit janë përpjekur të ndihmojnë dhe mbështesin fëmijët, jo rrallë herë fëmijët 
kanë konstatuar ndryshime negative në sjelljen e tyre. Vetëm një pjesë e Shpesh herë fëmijët 
gjithashtu detyrohen të punojnë për të ndihmuar familjen. Shqetësimi për dhunën në familje 
rezulton gjithashtu shqetësim i drejtë. 

Situata ka ndikuar në rritjen e rrezikut të thyerjes së ligjit, edhe nga ana e fëmijëve, ndonëse 
në përmasa modeste. Pavarësisht kësaj, legjislacioni përkatës i realizimit të të drejtave të 
fëmijëve është zbatuar me përgjegjësi nga organet e ruajtjes së rendit publik. 

Në përfundim, pasiguritë e familjes janë rritur, për shumë arsye, nga të cilat “frika nga ngjitja 
e sëmundjes” është më kritikja, e pasuar nga “vështirësia e ndjekjes së mësimeve online”, 
“mungesa e argëtimit” dhe  “frika për humbjen e njerëzve të dashur”. Për rrjedhojë, sugjerojmë:

ü	Bashkëpunimi me institucionet politikëbërëse për ndërtimin e Strategjisë Afatshkurtër 
dhe Afatmesme të Masave të Veçanta të Mbrojtjes Sociale të fëmijëve gjatë 
emergjencave shëndetsore.

ü	Rritja e kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijlëve në nivel Bashkie si edhe të 
zyrave të tjera lokale, që kanë përgjegjësinë e garantimit të së drejtës së fëmijëve për 
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mbrojtje, veçanërisht në rastet e dhunës, rastet e punës së fëmijëve si edhe shfrytëzimit 
të saj.

ü	Rritja e kapaciteteve të bashkive në lidhje me nxitjen e inisiativave që synojnë krijimin 
dhe forcimin e ambientit, zhvillues dhe gjithëpërfshirës për fëmijët.

ü	Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet pushtetit lokal, institucioneve të mbrojtjes së rendit 
dhe shkollës, për të trajtuar me përparësi rastet e dhunës në familje.

ü	Rritja  e ndërgjegjësimit të fëmijëve për mënyrat e përballjes me dhunën në familje 
dhe çështje të tjera që cënojnë realizimin e të drejtës së tyre.

Studimi konfirmoi se shumica e fëmijëve janë të bindur se situata ka ndikuar në mohimin 
e të drejtave të tyre. Çka është më dëshpëruese është konstatimi se vetëm një numër i 
vogël i fëmijëve beson se  mund të merren disa masa për të zvogëluar ndikimin negativ të 
situatës mbi të drejtat e fëmijëve. Sidoqoftë, të karakterizuar nga ndjenja e përgjegjshmërisë 
dhe pjesëmarrjes, fëmijët gjykojnë se bashkia, qeverisja vendore duhet të ndërmarrë më 
shumë përgjegjësi për të projektuar inisiativa që zbatojnë masa lehtësuese për këtë krizë 
shëndetsore kaq kritike dhe globale.

Pa mohuar rolin e komunitetit, shkollës, familjes dhe vetë fëmijëve, “Save the Children” në 
harmoni, koordinim dhe bashkëpunim me partnerët e saj, mund dhe duhet të kontribuojë në:

Në nivelin programor, përfshirjen në axhendat ndërinstitucionale të gjetjeve të studimit, 
si një instrument që adreson ndikimin që ka pandemia në përkeqësimin e situatës socio / 
ekonomike të grupeve më të rrezikuara, duke tërhequr  vëmendjen e donatorëve për të 
rishikuar strategjitë, duke theksuar veçanërisht “formulimin e politikave afatshkurtëra dhe 
afatmesme që zbusin ndikimin e krizës”. 

Në nivelin e qeverisjes lokale, përdorimin e raportit të studimit për ngritjen e vetëdijes për 
domosdoshmërinë e harmonizimit të përpjekjeve dhe realizimin e të drejtave themelore të 
fëmijëve edhe gjatë emergjencave.

Në nivelin institucional, raporti duhet të tërheqë vëmendjen në ndërtimin e kapaciteteve, 
koordinimin dhe harmonizimin për të ofruar shërbime të arsimit dhe kujdesit shoqëror për 
grupet më të cenueshme, të prekura në mënyrë të tejskajshme nga pandemia e COVID-19.


