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Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij dokumenti mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të arsimit dhe 
mbrojtjes së fëmijëve për zhvillim politikash dhe praktikash të drejpërdrejta me fëmijët dhe të rinjtë, por jo për qëllime fitimprurëse, me 
kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e organizatës Save the Children si burim.

Këndvështrimet e autorëve të këtij dokumenti jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children.

Botimi i këtij dokumenti u mundësua nga Save the Children.
Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne punojmë  në 120 vende të botës. 
Ne mbrojmë jetën e fëmijëve; luftojmë për të drejtat e tyre dhe i ndihmojmë ata të përmbushin potencialin e tyre.

TIRANË, 2014

Ky botim publikohet në kuadër të projektit “Promovimi i të Drejtave të Fëmijëve dhe Zhvillim Tërësor” të organizatës 
Save the Children
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Dita I 

E mërkurë,  19 mars 2014 

Mirëseardhja dhe hyrja 

Ema (Save the Children – zyra në Shqipëri) hap ditën e parë të trajnimin duke përshëndetur dhe iu uruar 
mirëseardhjen të gjithë pjesëmarrësve. Ema shpjegon shkurtimisht objektivat e workshop-it. 

Katerina dhe Erblini (të rinj, të cilët do të ndihmojnë në lehtësimin e trajnimit) prezantohen dhe 
shpjegojnë angazhimin e tyre me Save the Children.   

Lojë gjallëruese: Për kë ka ardhur posta? Erblini e drejton këtë ushtrim dhe shpjegon për të gjithë rregullat e 
lojës. P.sh. Erblini thotë: Posta ka ardhur për të gjitha ata që kanë veshur xhinse. Të gjithë këta pjesëmarrës 
ngrihen dhe ndërrojnë vendin. 

Të gjithë pjesëmarrësit të ulur në rreth nisin të prezantohen nga vijnë, cilat janë pritshmëritë e tyre nga 
ky aktivitet dhe si mendojnë se mund t´i përdorin njohuritë e marra në këtë aktivitet.  

 

Grupi gjatë prezantimit për “thyerjen e akullit” 

1. Fabjoni nga Peshkopia: kam përvojë të shkurtër me Save the Children dhe Qeverinë e 
Nxënësve, dua të mësoj më shumë dhe ta shpërndaj këtë përvojë kur të kthehem në qytetin 
tim. 

2. Kristo nga Burreli, shkolla “31 korriku”: Dua të mësoj rreth paqes dhe të kënaqem.   
3. Jurgeni nga Peshkopia: Kam marrë pjesë në dy aktivitete për paqen të organizuara nga Save the 

Children dhe jam shumë i kënaqur nga kjo përvojë. 
4. Idajete nga Durrësi: mësuese mbështetëse për qeverinë e nxënësve, kam përvojë të gjatë me 

fëmijët dhe me organizatën. Të punosh me fëmijët është bukur. Edhe pse kam përvojë të gjatë, 
fëmijët ende na surprizojnë. 
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5. Claire nga Mbretëria e Bashkuar, jetoj në Francë, punoj për paqen te Save the Children.   
6. Engjëllushe: Unë do të jem përkthyesja juaj gjatë këtij trajnimi. 
7. Besnik (Save the Children – zyra në Shqipëri): Puna ime mbulon fushën e edukimit, sigurisë dhe 

mbrojtjes së fëmijëve. 
8. Eljanos nga Vlora: Kjo nuk është hera e parë që unë marr pjesë në një aktivitet të zhvilluar nga 

Save the Children. Jam këtu për të punuar dhe për tu kënaqur. 
9. Brigi nga Elbasani: Unë jam anëtar i Qeverisë së Nxënësve. Jam këtu për të mësuar për paqen 

dhe për të mësuar të mos përdorim dhunën. 
10. Dejvi nga Korça, shkolla “Sevasti Qiriazi”: Unë jam anëtar i Qeverisë së Nxënësve. Shpresoj të 

marr eksperiencë dhe të diskutoj për çështje të ndryshme. 
11. Elidona nga Durrësi: Jam shumë e kënaqur që jam pjesë e Save the Children. Unë dua të mësoj 

sa më shumë të jetë e mundur se si të ndërtoj paqe në të gjithë vendin dhe si të parandaloj 
dhunën.   

12. Xhovana nga Durrësi: Unë shpresoj të kënaqem me të gjithë ju. 
13. Ilva nga Vlora: Unë jam anëtare e Qeverisë së Nxënësve. Kjo është hera e parë që marr pjesë 

në një aktivitet të organizuar nga Save the Children. Unë jam kundër dhunës ndaj fëmijëve. 
14. Amarilda nga Elbasani: Unë jam anëtare e Qeverisë së Nxënësve. Kam marrë pjesë në disa 

aktivitete të organizuara nga Save the Children. Besoj se eksperienca në këtë workshop do të 
më ndihmojë edhe më shumë. 

15. Mansoljana nga Vlora: Unë jam mësuese koordinatore me 20 vjet përvojë në mësimdhënie. 
Kam bashkëpunuar me organizata të ndryshme. Aktualisht bashkëpunoj me Save the Children 
dhe kjo ka qenë një përvojë shumë e frytshme. 

16. Atlie nga Burreli: Unë jam mësuese e biologjisë dhe kimisë. Bashkëpunimi ynë me Save the 
Children sapo ka nisur. Për sa i përket temës së këtij workshop-i, doja të thoja që të gjithë ne 
këtu i shoh si një pëllumb paqeje. 

17. Egla nga Burreli: Unë jam anëtare e Qeverisë së Nxënësve. Në këtë workshop dua të fitoj 
përvojë dhe të tregoj se mund të kontribuoj në ndërtimin e paqes. 

18. Dea nga Korça: Unë jam presidente e Qeverisë së Nxënësve në shkollën time.  Më pëlqejnë 
aktivitete të tilla. Unë dëshiroj që ne të gjithë të jemi njerëz të paqes. 

19. Aida nga Bosnje dhe Hercegovina. Unë kam punuar për shumë vjet në projekte të paqes. Jam 
shumë e gëzuar që jam këtu dhe mezi pres të mësoj gjëra të reja. Unë do ta ndaj informacionin 
dhe të gjithë këtë përvojë me fëmijët në Bosnjë. Edhe pjesëmarrësit nga Mali i Zi do të bëjnë të 
njëjtën gjë dhe do ta përcjellin më tej informacionin dhe përvojën e fituar këtu. 

20. Mileta nga Mali i Zi: Unë punoj për zyrën e Save the Children në Sarajevë. Dëshiroj të mësoj 
më tepër rreth krijimit të paqes, të përmirësoj njohuritë dhe të zbuloj rrugë të reja për 
garantimin e paqes në nivel global. 

21. Iva nga Mali i Zi: Jam anëtare e një klubi vullnetar në qytetin tim, anëtare e Qeverisë së Fëmijëve 
dhe presidente e Qeverisë së Nxënësve të shkollës sime. 

22. Mia nga Mali i Zi: Edhe unë jam anëtare e klubit të vullnetarëve të qytetit. Shpresoj të mësoj 
gjëra të reja dhe të kënaqem. 

23. Annette nga Save the Children, Norvegji: 8 vitet e fundit kam punuar për krijimin e paqes. Ky 
është workshop-i i dymbëdhjetë që po organizojmë. Të punosh me fëmijët në vende të 
ndryshme të botës është një punë frymëzuese dhe inkurajuese. Në këtë workshop ne do të 
sjellim ide dhe instrumente të reja dhe shumë frymëzim.  

24. Aurora nga Elbasani: Unë kam katër vjet që punoj si mësuese mbështetëse. Është kënaqësi 
shumë e madhe të punosh me Qeverinë e Nxënësve të mbështetur nga Save the Children. 
Tema e sotme është vërtet e veçantë. Nuk ka gjë më të bukur se paqja. Unë dëshiroj ta përcjell 
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këtë eksperiencë jo vetëm te fëmijët anëtarë të Qeverisë së Nxënësve, por edhe tek mësues 
dhe fëmijë të tjerë. 

25. Entela nga Korça: Unë jam mësuese në shkollën “Sevasti Qiriazi”. Mendoj se paqja është shumë 
e rëndësishme. Dhe për paqen duhet të punojmë të gjithë bashkë. 

26. Adela nga Peshkopia: Mësuese koordinatore për Qeverinë e Nxënësve, jam përfshirë në një 
sërë projektesh. Është përvojë e bukur jo vetëm të shkëmbejmë me njëri-tjetrin, por edhe t’i 
përcjellësh këto përvoja në qytetin tënd.  

27. Elena nga Gjirokastra: kam 20 vjet në arsim. Ndihem me fat që punoj me nxënësit e arsimit 
bazë, sepse tek ata gjen paqen. Më pëlqen shumë tema e workshopit të sotëm. Së pari duhet të 
jemi në paqe me veten, me njëri-tjetrin dhe më pas ta shpërndajmë atë. 

28. Natalia nga Gjirokastra: Dua të mësoj sa më shumë të jetë e mundur për promovimin e paqes 
dhe ndalimin e dhunës.   

29. Jona nga Gjirokastra: Unë dua të mësoj më shumë për paqen dhe t’i shpërndaj këto njohuri te 
moshatarët e mi kur të kthehem në qytetin tim. 

 

Pas prezantimit të të gjithë pjesëmarrësve, nga vijnë, cilat janë pritshmëritë e tyre nga ky aktivitet dhe si 
mendojnë t’i përdorin njohuritë e marra në këtë trajnim, është koha për një ushtrim të shkurtër. 

Pjesëmarrësit kanë tre minuta kohë për t’iu përgjigjur se ç’do të thotë ‘paqe’ dhe cili është mendimi i 
parë që iu vjen në mendje, kur dëgjojnë fjalën ‘paqe’. Cili është thelbi i fjalës ‘paqe’ për ju? 

Fëmijët dhe të rinjtë duhet t’i shkruajnë përgjigjet në karta me ngjyrë të verdhë. 

Të rriturit duhet të përdorin karta me ngjyrë portokalli. 
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Annette prezanton procesin afatgjatë të punës së Save the Children për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në ndërtimin e paqes nga viti 2006 
deri më sot. Në Shqipëri, ky proces do të vazhdojë.    

Ky proces afatgjatë krijon një themel solid për një pjesëmarrje të qëndrueshme, të sinqertë dhe kuptimplote të fëmijëve dhe të rinjve në 
proceset e ndërtimit të paqes.  

Në tabelën e mëposhtme prezantohet kronologjia e një pune të gjatë, e cila ka nisur në vitin 2006 dhe për çdo vit përfshin: 

- Çfarë aktivitetesh janë zhvilluar; 
- Kush ka marrë pjesë dhe ka kontribuar në këto aktivitete; 
- Ku janë zhvilluar aktivitetet; 
- Arritjet e aktiviteteve vjetore. 

 

 

Të shohim përpara: Ndërtimi i paqes – Iniciativa të fëmijëve dhe të rinjve 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

 

 

 

 

 

ÇFARË 

Seminare 
prezantuese. 

Vlerësim dhe 
studim i përfshirjes 
së fëmijëve në 
konflikte të 
armatosura, situata 
të post-konfliktit 
dhe ndërtimin e 
paqes 

1 Konsultimi me 
fëmijë dhe të rinj 
për çështjet dhe 
metodologjinë  

2 Trajnim kombëtar 
mbi instrumentet e 
pjesëmarrjes + 
trajnim kombëtar 
mbi sigurimin e 
cilësisë së 
informacionit  

3 Aktivitete të 
panumërta lokale 
për zbatimin e 
instrumenteve 

Raportet 
kombëtare dhe 
publikimet 
globale, përfshi 
një raport global 

Paraqitja e raportit 
global,  
publikimeve dhe 
seminari 
përmbyllës 

Katër workshop-e 
rajonale për 
fuqizimin e 
pjesëmarrjes dhe 
prezantimin/fuqizi
min e punës për 
ndërtimin e paqes 

Katër workshop-e 
rajonale për 
përmirësimin e 
cilësisë së 
pjesëmarrjes në 
ndërtimin e paqes, 
qëndrueshmërinë. 

Workshop global: 
Fëmijët dhe të rinjtë si 
aktorë në ndërtimin e 
paqes. Përgatitja e 
punës advokuese në 
nivel  lokal, kombëtar, 
rajonal dhe global, 
organizimi i Festivalit të 
Dialogut të Paqes 

 Fëmijë dhe të rinj 
nga klube dhe grupe 
të rinjsh nga Nepali, 

1 Fëmijë, të rinj në 
klube dhe grupe  

Vlerësuesit dhe 
stafi i Save the 
Children, 2 

Katër fëmijë dhe 
të rinj dhe dy të 
rritur nga këto 

Fëmijë, të rinj dhe 
të rritur 
përfaqësues të 5-6 

Fëmijë, të rinj dhe të 
rritur që 
përfaqësojnë 4-5 

Fëmijë, të rinj dhe të 
rritur nga 14 vende të 
Azisë, Afrikës, 



 

 

 

 

 

KUSH 

Uganda, Bosnje dhe 
Hercegovina, 
Guatemala 

2 Fëmijë, të rinj dhe 
të rritur të trajnuar 
në seminare 

3 Fëmijë, të rinj, të 
rritur që i zbatojnë 
këto instrumente 
me 
bashkëmoshatarët 
në klubet, grupet, 
fshatrat dhe 
komunitetet e tyre 

konsulentë 
globalë   

vende:  Nepali, 
Uganda, Bosnje 
dhe Hercegovina 
dhe Guatemala 
përveç stafit të 
Save the Children 
dhe të ftuarve të 
tjerë. 

vendeve në çdo 
rajon. Katër 
workshop-et 
mbuluan Azinë, 
Afrikën, Amerikën 
e Jugut, dhe 
Evropën Juglindore 
së bashku me 
Lindjen e Mesme. 

vende në secilin 
rajon. Katër 
workshop-e në Azi, 
Afrikë, Amerika 
Latine, Evropa 
Juglindore sëbashku 
me Lindjen e Mesme. 

Amerikës së Jugut, 
Evropës Veriore dhe 
Juglindore dhe Lindjes 
së Mesme. 

 

KU 

Uganda Nepal, Uganda, 
Bosnia-Herzegovina, 
Guatemala 

Nepali, Uganda, 
Bosnjë dhe 
Hercegovina. 
Guatemala 

Oslo Nepali, Bosnje dhe 
Hercegovina, 
Uganda, 
Guatemala 

Kolumbia, Nepali, 
Etiopia, Rumania 

Oslo 

 

 

 

 

ARRITJET 

Njohja me 
vlerësimin dhe 
studimin, objektivat 
dhe metodologjia 

Eksperienca, 
mendim, ndjenja, 
ide dhe propozime 
të fëmijëve të 
dokumentuara; 
Memorandumi i 
Fëmijëve i 
përgatitur nga çdo 
vend pjesëmarrës 

Reporterët e 
vendeve, raporti 
global, 
përmbledhje e 
raportit global, 
Albumi i Paqes i 
krijuar nga të 
rinjtë, Set 
instrumentesh, 
udhëzues etikë 
‘Të kërkojmë së 
bashku’ Manuali i 
Ndërtimit të 
Paqes 

Shpërndarja e 
raportit dhe e 
publikimeve; 
Përmbledhja e 
vlerësimit dhe e 
studimit 

Gjendja e 
pjesëmarrjes së 
fëmijëve; 
instrumentet e 
përvetësuara në 
përmirësimin e 
cilësisë së 
pjesëmarrjes, 
konceptet kyçe të 
ndërtimit të paqes, 
planet e veprimit 
për klubet dhe 
grupet. Mesazhet e 
paqes, nisja e 
punës rajonale. 

Përvoja të 
dokumentuara të 
ndërtimit të paqes, 
instrumente të 
përmirësimit të 
cilësisë, zbatimi i 
koncepteve të paqes, 
plane veprimi për 
grupet dhe klubet. 
Mesazhe paqeje, 
vijimësia e punës me 
rrjetet rajonale.  

Dokumentimi i gjendjes 
së fëmijëve të rinjve 
mbi situatën e 
iniciativave të tyre për 
ndërtimin e paqes. 
Letër dërguar 
Sekretarit të 
Përgjithshëm të KB. 
Publikimi: Libri Global i 
Historive.  
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Annette vazhdon prezantimin e historisë dhe kronologjisë së aktiviteteve për ndërtimin e paqes: 

Aktiviteti i sotëm është pjesë e punës së kryer që nga viti 2006. Të punosh me fëmijët dhe të rinjtë, 
kërkon kohë. 

Në vitin 2006 ne filluam punën me një Workshop me fëmijë dhe të rinj nga klube fëmijësh dhe të rinjsh 
nga Nepali, Uganda, Bosnje dhe Hercegovina, dhe Guatemala. Synimi ynë ishte të vlerësonim se si këto 
grupe punonin për krijimin e paqes dhe cili ishte kuptimi i tyre për ndërtimin e paqes. 

Periudha 2007-2008 ishte një vlerësim dhe hulumtim dy vjeçar mbi përfshirjen e fëmijëve në konflikte të 
armatosura, në situatata post-konfliktive dhe ndërtimin e paqes. Fëmijët mblodhën informacione me anë 
të instrumenteve përfshirëse, dokumentimit të përvojave, prezantimit të propozimeve dhe iniciativave 
për paqen. 

Në vitin 2008 fëmijët dhe të rinjtë nga të gjitha vendet shpërndanë mesazhe në nivel kombëtar dhe 
përgatitën Albumin e Paqes së Fëmijëve dhe të të Rinjve. 

Në vitin 2009 ne vijuam punën duke shpërndarë mesazhet e paqes në nivel global. Një fazë e 
rëndësishme në punën tonë gjatë këtij viti ishte paraqitja në nivel global i raporteve dhe i disa 
publikimeve (të aksesueshme online në: www.reddbarna.no/chp ). Në të njëjtën periudhë u zhvillua 
edhe sesioni përmbyllës me fëmijë nga katër vende dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë. 

Në 2010-ën organizuam katër Workshop-e rajonale (në Nepal, Ugandë, Bosnje dhe Hercegovinë dhe 
Guatemalë) me pjesëmarrës nga 22 vende. 

Një nga shqetësimet tona kryesore në Bosnje dhe Hercegovinë ishte përçarja ndërmjet grupeve etnike. 
Megjithatë, të nisur nga interesi i madh ne menduam të vazhdonim punën. Ne madje donim edhe ta 
zgjeronim aktivitetin tonë, ndaj iu drejtuam për fonde Ministrisë së Jashtme. 

Në vitin 2011 organizuam disa workshop-e rajonale në Kolumbi, Nepal, Etiopi dhe Rumani. 19 vende u 
përfaqësuan me dokumentime të përvojave për ndërtimin e paqes nga fëmijët, duke promovuar 
qëndrueshmëri dhe plane veprimi në çdo vend për tu vazhduar në klubet dhe komunitetet e tyre. 
Shembujt e  ndërtimit të paqes të sjella në këto workshop-e u përmblodhën në librin global të historive. 

Në vitin 2012 organizuam workshop-in global në Rumani. 

Ne menduam ta zgjeronim punën tonë nga niveli rajonal në nivel global, ndaj organizuam një workshop 
në Oslo me fëmijë dhe të rinj nga 14 vende, ku donim të zbulonim dy gjëra: 

- Cila ishte situata globale e të rinjve që përpiqeshin për të arritur paqen? Çfarë duam ne të 
arrijmë?   

- Si mund të advokojmë ne në nivel lokal, kombëtar dhe global?  

Gjatë workshop-it të advokimit ne planifikuam edhe advokim për në misionin e Kombeve të Bashkuara. 

Në shtator 2012, shtatë të rinj shkuan në Nju Jork. Çfarë u arrit në Nju Jork.  

- Takim me ambasadorin e Shqipërisë në Nju Jork 
- U organizua një panel me katër të rinj, që ndodhen edhe sot këtu. 

o Gloria nga Uganda foli për situatën e fëmijëve. 
o Pjesëmarrësi nga Nepali foli për përpjekjet që bëjnë fëmijët për paqen. 
o Kevin nga Guatemala referoi se çfarë duhet të përmbajnë rezolutat e paqes së Kombeve 

të Bashkuara. 
o Erblini nga Shqipëria iu shpjegoi të tjerëve përse e donte ai këtë rezolutë.   

Rekomandimet kryesore të fëmijëve dhe të rinjve në Amerikën e Jugut, Afrikë, Azi, Europë dhe Lindjen e Mesme 
në Workshop-in Global në Kombet e Bashkuara ishin si më poshtë: 

http://www.reddbarna.no/chp


 Këndvështrimet e fëmijëve duhen dëgjuar dhe respektuar
 Këndvështrimet e fëmijëve duhen marrë në konsideratë, veçanërisht në planifikimin dhe në punën me

çështjet e fëmijëve
 Duhen ofruar mundësi për pjesëmarrje reale, veçanërisht në vendim-marrje
 Ne duhet të mësojmë t’i zgjidhim konfliktet nëpërmjet dialogut dhe pa dhunë
 Ndërtimi i paqes duhet të jetë një temë e cila të trajtohet e të mësohet në shkollë
 Dhuna fizike dhe diskriminimi nga mësuesit duhet të marrë fund, shkollat duhet të jenë mjedise të

sigurta dhe të aksesueshme për të gjithë
 Kombet e Bashkuara duhet të njohin zyrtarisht rolin e fëmijëve në ndërtimin e paqes, mbase nëpërmjet

një Rezolute të veçantë të Këshillit të Sigurisë.

Ne zhvilluam workshop-in e parë në Guatemalë, Zimbabve, në Nepal dhe sot në Shqipëri. Shpresoj që 
tani ta keni të qartë situatën, në të cilin janë zhvilluar këto workshop-e. 

Annette  përfundon prezantimin dhe nis të shpjegojë disa nga pjesët e workshop-it që do të zhvillohen 
gjatë aktivitetit 5-ditor si më poshtë: 

- Kemi filma të ndryshëm të prodhuar bazuar në seminaret që kemi zhvilluar. Secili grup do t’i 
marrë të gjithë këta filma në USB. 

- Kemi edhe një film nga workshop-i global 
- Do të ngremë tre komisione dhe gjatë ditës ju do të zgjidhni të jeni pjesë e njërit prej tyre. 

o Komiteti i Vlerësimit dhe Përmbledhjes Kreative ( çfarë kemi bërë dhe çfarë
mund të bëjmë më mirë, varet nga ne sesi duhet ta bëjmë këtë) 

o Komiteti i Mediave Sociale dhe Networking (kushdo që është i apasionuar pas
teknologjisë dhe internetit është i ftuar të jetë pjesë e këtij grupi) 

o Komiteti i Lojërave Zbavitëse dhe Gjallëruese (ky grup është shumë i
rëndësishëm, ju keni për detyrë jo vetëm të argëtoheni vetë, por të argëtoni të gjithë 
grupin. Kushdo që bëhet pjesë e këtij grupi, ka përgjegjësinë të mendojë për ushtrime që 
na japin energji për nesër. Çdo anëtar i grupit duhet të mendojë për lojërat, me të cilat 
do të nisim ditën tjetër.)  

Annette vazhdon me prezantimin e programit dhe bën një pasqyrë të aktiviteteve të 5 ditëve. Pas këtij 
prezantimi kemi mbërritur në fund të kësaj faze të programit, ndaj tani do të bëjmë pushim të shkurtër 
çaji. 
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Pas pushimit do të vazhdojmë me temën Siguria dhe mbrojtja e fëmijës që do të prezantohet nga 
Besniku. 

Besniku e nis prezantimin e tij duke shpjeguar se siguria është një aspekt thelbësor për Save the Children 
në punën me/për fëmijët. Përpara se të kërkojmë nga qeveria apo komuniteti të kujdesen për sigurinë e 
fëmijës, ne duhet të garantojmë se ne vetë ju mbajmë të sigurtë.   

Përpara aktivitetit: 

- Marrja e miratimit të prindërve për çdo fëmijë pjesëmarrës (veçanërisht detaje për pjesëmarrjen në 
maratona, distancat që do të vrapojnë fëmijët, detajet e udhëtimit, miratimi i prindërve që fëmijët e 
tyre të fotografohen)  

- Realizimi i vlerësimit të rrezikut për sigurinë e fëmijës nga dëmtues të mundshëm (informacione 
rreth udhëtimit – të dërguara paraprakisht) 

- Identifikimi dhe ‘verifikimi’ i të rriturve shoqërues (mësues) përpara, gjatë dhe pas aktivitetit (të jenë 
të njohur për fëmijën, të besueshëm dhe të përgjegjshëm); 

- Nënshkrimi i Politikave për Sigurinë e Fëmijës 
- Transporti i fëmijëve për në/nga aktivitetit – realizohet me 

o Furgon të rezervuar vetëm për transportin e fëmijëve të përcaktuar (jo pasagjerë të tjerë)
o Furgonat janë të pajisur me rrip sigurie në të gjitha ndenjëset dhe fëmijët udhëzohen të

mbajnë rripin e sigurisë gjatë gjithë udhëtimit
- Përgatitet një listë e fëmijëve pjesëmarrës së bashku me të rriturit shoqërues 
- Vendosja e  fëmijëve në hotel përzgjidhet paraprakisht nga Save the Children 
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o të ndarë sipas gjinisë (dhoma më vete për djemtë dhe dhoma më vetë për vajzat)
o I (të) rrituri(t) shoqërues nuk duhet të qëndrojnë në të njëjtën dhomë me një fëmijë

- Të rriturit shoqërues informohen për rregullat e sigurisë së fëmijës nga stafi i Save the Children ose 
nga koordinatorët përpara se të nisë aktiviteti  

- Fëmijët pjesëmarrës në aktivitet informohen mbi masat e sigurisë së fëmijës: 
o (nëse ka ndonjë shqetësim për ndonjë risk apo sjellje të papërshtatshme të të rriturve që

punojnë me fëmijët) 
o Ku ta raportojnë shqetësimin

Gjatë aktivitetit: 

- Garantohet siguria e fëmijës/fëmijëve pjesë e aktivitetit në çdo kohë dhe në interesin më të mirë të 
fëmijëve 

- Tualetet (të ndara dhe me tabelat përkatëse sipas gjinisë) mbahen të mbikëqyrura gjatë gjithë 
aktivitetit  

- Lista me kontaktet e koordinatorit për sigurinë e fëmijës dhe numrat e emergjencës vendoset në 
vende qartësisht të dukshme në sallën e trajnimit 

Pas aktivitetit: 

- Transporti i fëmijëvë për tu kthyer në shtëpi – realizohet me 
o Autobusë të licencuar nga autoritetet përgjegjëse
o Furgonë të caktuar për të transportuar vetëm fëmijët sipas listave paraprake (jo pasagjerë të

tjerë )
o Furgoni është i pajisur me rrip sigurimi në çdo ndenjëse dhe fëmijët udhëzohen ta mbajnë

rripin e sigurimit gjatë gjithë udhëtimit.
- Fëmijët udhëtojnë vetëm gjatë ditës (jo në mbrëmje apo gjatë natës) 
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Besnik duke prezantuar Politikat për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Fëmijës 

Kur flasim për siguri, ne nënkuptojmë siguri në të gjithë aspektet dhe në çdo kohë. 

- Ne kujdesemi për sigurinë tuaj që në momentin e parë që ju nisni udhëtimin drejt Durrësit, 
vendin ku zhvillohet ky trajnim. Ne sigurohemi që ju të udhëtoni në kushte të mira dhe të jeni të 
sigurtë gjatë udhëtimit.   

- Ne kujdesemi për sigurinë tuaj gjatë gjithë qëndrimit dhe kohëzgjatjes së trajnimit. 
- Ne gjithashtu kujdesemi për sigurinë tuaj gjatë udhëtimit të kthimit në shtëpitë tuaja 
- Siguri për shëndetin tuaj. Askush të mos shqetësohet, askush nuk lejohet t’ju dëmtojë 

Stafi dhe përfaqësuesit e Save the Children duhet të respektojnë e të zbatojnë disa politika për 
mbrojtjen e fëmijëve. 

Paralajmërim për të gjithë pjesëmarrësit e rritur (qofshin staf i Save the Children apo të tjerë 
që punojnë për Save the Children): 

Sjellje të ndaluara: 

- Rrahja, kërcënimi apo abuzimi fizik me fëmijët 
- Çdo aktivitet seksual apo marrëdhëniet seksuale me persona nën moshën 18 vjeç pavarësisht nga 

mosha e shumicës/pranimi apo zakonet lokale. Pretendimi se nuk dihet mosha e saktë e fëmijës  nuk 
është argument mbrojtës. 

- Krijimi i raporteve me fëmijët, të cilat në një mënyrë a një tjetër mund të konsiderohen abuzive 
- Veprime të cilat mund të jenë abuzive në një formë a një tjetër apo që mund ta vendosin fëmijën në 

rrezik për abuzim 
- Përdorimi i komunikimit, sugjerimeve dhe këshillaimit të papërshtatshëm, agresiv apo abuziv;  
- Sjellje fizike të papërshtatshme apo seksualisht provokuese.  
- Fjetja në të njëjtin shtrat ose dhomë me një fëmijë apo marrja e fëmijës/fëmijëve, me të cilin/cilët 

punon në shtëpi pa mbikëqyrje. 
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- Bërja e gjërave personale për fëmijët, të cilat ata mund t’i bëjnë vetë 
- Pranimi ose përfshirja në sjellje të fëmijëve, të cilat janë të jashtëligjshme, rrezikuese ose abuzive.  
- Veprime që kanë për qëllim të turpërojnë, të poshtërojnë, të nënvlerësojnë a të degradojnë fëmijët, 

apo që mund të shkaktojnë çdo formë tjetër të abuzimit emocional 
- Diskriminimi, shfaqje të sjelljes së padrejtë, trajtimi i diferencuar apo favorizimi i disa fëmijëve dhe 

përjashtimi i të tjerëve. 
- Të kalosh më tepër kohë se normalisht vetëm me një fëmijë pa praninë e të tjerëve. 
- Veprime dhe qëndrime që e bëjnë një të rritur vulneabël ndaj mundësive për sjellje të pahijshme. 

Çfarë duhet të bëni në rast se dyshoni se një fëmijë nuk po trajtohet si duhet? 

- Veproni shpejt dhe kërkoni ndihmë. 
- Mbështesni dhe respektoni fëmijën. Sigurohuni, mundësisht që fëmija të jetë i sigurt. 
- Raportoni te koordinatori për Sigurinë e Fëmijës dhe ndiqni politikat dhe procedurat e organizatës 

për sigurinë e fëmijës. 
- Ruani konfidencialitetin e informacionit për vete dhe për personin, të cilit i raportuat. 
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Informacion me kontaktet në rast emergjence: 

- Policia në rajonin Tiranë/Durrës 126/129 
- Urgjenca Mjekësore Tiranë/Durrës     2222235 
- Farmaci 24 orë në Durrës – me recetë nga doktori (0)52 22 22 22 

KOORDINATORE PËR SIGURINË E FËMIJËS NË AKTIVITET: 

ADELA PUCA  
CEL: 069 24 28 41  
Nr. telefoni i dhomws:  # 110 

Save the Children 
Albania Country Office,  
Rruga Komuna Parisit, Pallatet 1 Maji, Vila Lami, 
PO Box 8185, Tirane, Albania 
Tel +355 (0)4 2261840/929, 2266227 

Koordinatore për Sigurinë e Fëmijës Anila Meco, Director Support Services 

anila.meco@savethechildren.org 

+355 (0)69 203 6543 

Trajnues për Sigurinë e Fëmijës Besnik Kadesha 

besnik.kadesha@savethechildren.org 

+355 (0)69 242 2478 

Drejtor për Shqipërinë Helen I’Anson 

helen.ianson@savethechildren.org 

+355 (0)69 608 2691 

Drejtor i Politikave Globale Richard Powell 

për Sigurinë e Fëmijës richard.powerll@savethechildren.org 

+44 (0)7970 919 431 
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Informacioni për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Fëmijëve dhe pikat kontaktit, i vendosur në vend të dukshëm në murin 
e sallës së trajnimit 

Claire fton të gjithë pjesëmarrësit të shprehin këndvështrimet e tyre mbi thelbin e paqes. Pasi ta lexoni 
idenë tuaj përpara të gjithëve, vendoseni fletën e shënimeve në xhamin e dritares për të formuar një 
figurë të veçantë.   
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Thelbi i paqes 

Sipas fëmijëve dhe të rinjve: 

- Paqja është e rëndësishme, jo vetëm për mua. Paqja është e rëndësishme për të gjithë. Paqja 
është një gjendje shpirtërore. Pa paqen nuk do të kishte mirëkuptim, do të kishte vetëm 
konflikte.   

- Paqja është një gjendje shpirtërore, të cilën të gjithë dëshirojnë ta arrijnë. Të jetosh në paqe, do 
të thotë të jetosh pa luftë, pa dhunë dhe pa konflikte. Save the Children na ka ndihmuar t’i 
arrijmë këto qëllime. 

- Paqja është një akt njerëzor kundër dhunës dhe konfliktit. Është gjendje shpirtërore kundër 
presionit psikologjik. 

- Paqja është një gjendje shpirtërore, e cila na ndihmon t’I zgjidhim më lehtë problemet dhe që na 
ndihmon te kemi bashkëpunim e të jemi tolerantë me njëri-tjetrin. 

- Bashkëpunim, mbështetje dhe dashuri për njëri-tjetrin na çon te gjëja më e rëndësishme, na çon 
te paqja. 

- Për mua paqe do të thotë dashuri, mirëkuptim, siguri dhe një jetë më e mirë në të gjitha 
aspektet. 

- Paqja është lumturi dhe dashuri. 
- Paqja është harmoni, liri, qetësi dhe buzëqeshje për këdo. 
- Paqja është liri, qetësi dhe dashuri për njëri-tjetrin. Është një ndjenjë njerëzore. 
- Paqe do të thotë të mos përdorësh dhunën dhe të largosh konfliktin. Nëse kemi paqe, do të 

jetojmë në harmoni dhe lumturi. 
- Paqe do të thotë mungesë e dhunës dhe e konfliktit. Asnjëherë nuk ka pasur një luftë të mirë 

dhe paqe të keqe. . 
- Për mua paqe do të thotë rreze dielli dhe shkëlqim. 
- Paqja është çelësi kryesor dhe zgjidhja më e mirë e çdo konflikti. 
- Paqe do të thotë botë më e mirë, bashkëpunim dhe bashkim. 
- Paqja është fillimi i një jete të re dhe i një bote të re. 
-  Paqja është lumturi. 
- Paqe do të thotë të merresh vesh me njerëz nga kultura, qytete dhe fe të ndryshme. Paqja është 

dashuri. 

Sipas të rriturve: 

- Paqja është liri, dashuri, harmoni dhe lumturi.  
- Paqja është burimi i harmonisë dhe mirësisë mes njerëzve 
- Paqja është lumturi dhe harmoni. 
- Paqja është qartësi, ajër, qetësi dhe ëmbëlsi. 
- Paqja është qetësi shpirtërore, mirëkuptim dhe dashuri.  
- Siguri, lumturi, liri, kënaqësi, dashuri. Nuk dua të jap ndonjë përkufizim, por thjesht ndjesinë. 
- Siguri, lumturi, liri: paqe është kur jemi të lirë. 
- Lumturi dhe buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve, ata e reflektojnë siç duhet paqen, sepse ata 

mishërojnë çiltërsinë. 
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Diell i bukur, simbolik, ku rrezet e gjelbra përfaqësojnw mendimet e fëmijëve dhe të të rinjve dhe rrezet ngjyrë portokalli 
përfaqësojnë mendimet e të rriturve 
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Tani do të luajmë një lojë. Të gjithë do të kapemi dorë për dorë me njëri-tjetrin në një rreth të madh. 
Jepini dorën e djathtë personit ngjitur me ju dhe vendosni mbi të gishtin tregues të dorës së majtë. Pasi 
të kemi numëruar deri në tre, duhet të përpiqeni të shpëtoni gishtin tregues, por ndërkohë me dorën e 
djathtë të kapni gishtin tregues të shokut tuaj, pa mashtruar  

Ta provojmë përsëri, edhe një herë. 

Të gjithë qeshin dhe iu pëlqen loja. 

Në mënyrë që të gjithë ne të marrim më të mirën e kësaj eksperience dhe të kemi një kuptim të 
përbashkët për rregullat, të gjithë duhet t’iu bindemi rregullave dhe të gjithë duhet të biem dakord për 
kushtetutën e grupit tonë. 

Kushtetuta e grupit 

- Të biem dakord për rregullat dhe t’i ndjekim ato; 
- Të përpiqemi të jemi pjesëmarrës idealë; 
- Të pranojmë dhe të respektojmë mendimet e njëri-tjetrit; 
- Të kemi një zemër të madhe për të pranuar të ndryshmen; 
- Të dëgjojmë me kujdes dhe të themi atë që mendojmë vërtet; 
- Të jemi aktivë dhe të shprehim mendimet tona; 
- Të kemi mirëkuptim dhe të komunikojmë; 
- Të kujdesemi për njëri-tjetrin, sidomos gjatë ekskursioneve këtu dhe kudo, 
- Ta kalojmë sa më bukur kohën këtu; 
- Të përpiqemi të kuptojmë njëri-tjetrin dhe të përpiqemi të mos kemi konflikte dhe të përpiqemi 

të ndihmojmë njëri-tjetrin për t’i zgjidhur; 
- Të jemi të përpiktë për çdo sesion apo takim që planifikojmë së bashku; 
- Të jemi secili në dhomë në orën 10:00 në darkë dhe të fikim televizorin po në atë orë. 

Pjesëmarrësit vazhdojnë të diskutojnë dhe të shkëmbejnë mendime për rregullat e përgjithshme të 
‘kushtetutës’. 
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Tani, pas rrahjes së mendimeve dhe seancës së të menduarit në qetësi mbi fjalët kyçe, le të ndajmë 
idetë që na vijnë në mendje kur dëgjojmë këto fjalë: 

Dhunë: 

- Frikë 
- Stres 
- Trishtim 
- Abuzim 
- Lëndim 

- Konflikt 
- Dëshpërim 
- Luftë 
- Ngacmim 
- Goditje 

- Goditje 
- Shpërdorim 
- Keqtrajtim 
- Mungesë respekti 

Konflikt: 

- Kontradiktë 
- Mosmarrëveshje 
- Keqkuptim 
- Konflikti prodhon 

dhunë 
- Mund të ketë pasojë 

vdekjen, humbjen, 
lëndimin  

- Konflikti mund të 
zgjidhet e të sjellë 
paqe 

- Konflikti mund të 
zgjidhet me fjalë, 

- Konflikti mund të 
jetë pozitiv ose 
negativ 

- Konflikti verbal mund 
të sjellë vendosjen e 
paqes

Vizatim që simbolizon paqen nga fëmijët dhe të rinjtë 

Tani mbyllni sytë dhe mendoni se çfarë ndjeni në një situatë të qetë dhe paqësore: 

19 



Paqe 

- Harmoni  
- Liri 
- Madhështore 
- Kënaqësi 
- E mrekullueshme 

- Ngazëllim 
- Shpresë 
- Dashuri 
- Siguri 
- Lumturi 

- Qiell, det blu 
- Parajsa mbi tokë 
- Me vetëbesim 
- Durim 
- Frymëzim 

Annette thekson faktin që fëmijët dhe të rinjtë kanë thënë kaq shumë gjëra pozitive dhe që të gjitha këto 
u pranuan plotësisht nga të rriturit. 

Pasi kemi ndarë me njëri-tjetrin mendimet që na lindin spontanisht kur dëgjojmë fjalët kyçe, tani është koha të 
shënoni emrat dhe të bëheni pjesë e njërit prej komisioneve: 

1. Komiteti i Vlerësimit dhe Përmbledhjes ( çfarë kemi bërë dhe çfarë mund të bëjmë më
mirë, varet nga ne sesi duhet ta bëjmë këtë)

2. Komiteti i Mediave Sociale dhe Networking (kushdo që është i apasionuar pas
teknologjisë dhe internetit është i ftuar të jetë pjesë e këtij grupi)

3. Komiteti i Lojërave Zbavitëse dhe Gjallëruese (ky grup është shumë i rëndësishëm, ju
keni për detyrë jo vetëm të argëtoheni vetë, por të argëtoni të gjithë grupin. Kushdo që bëhet
pjesë e këtij grupi, ka përgjegjësinë të mendojë për ushtrime që na japin energji për nesër. Çdo
anëtar i grupit duhet të mendojë për lojërat, me të cilat do të nisim ditën tjetër.)

Erblini ndërhyn dhe shpjegon se pjesëmarrja në një komision nuk të ndalon të marrësh pjesë edhe në komisionet 
e tjera. 

Të gjithë pjesëmarrësit nisin të shënojnë emrat në komisionet e preferuara. 
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‘Harta e trupit’ e fëmijëve dhe të rinjve me rolet dhe përgjegjësitë e tyre gjatë workshop-it 

Fëmijët vizatojnë ‘hartën e trupit’ Të rriturit vizatojnë ‘hartën e trupit’ 

‘Harta e trupit’ të fëmijëve (me funksione për çdo organ): 

- Një mendje e bukur, truri për të ruajtur mësimet e përvetësuara dhe për të qenë krijues 
- Veshë të mëdhenj do të thotë të dëgjosh me kujdes 
- Mbaji sytë hapur 
- Buzët për të buzëqeshur 
- Buzët: flasin për të rritur ndërgjegjësimin, lirinë e fjalës 
- Krahët për të përqafuar dhe ndihmuar  
- Ora në dorë për të qenë në orar  
- Gishti i vogël për t’u pajtuar me  
- Gishti i madh i dorës për të treguar që gjithçka është në rregull  
- Dashuria (zemra) 
- Zemra e madhe për të pranuar të ndryshmen 
- Këmbët: për të qenë në këmbë, aktivë; për tu hedhur, për të luajtur, ecur dhe vallëzuar  
- Mushkëritë: për të marrë frymë thellë dhe për tu qetësuar  
- Këmbët për të këmbëngulur për probleme (çështje) të ndryshme  
- Një plagë në dorë që duhet shëruar  

Sugjerime nga të rriturit (të shënuara në fletë të vogla shënimesh) 
- Koka dhe fytyra – Higjiena personale 
- Buzët – pasqyrim i gjithçkaje që dëgjojmë 
- Buzët: mirëkuptim midis nesh 
- Stomaku: ushqim i shëndetshëm  
- Barku: ndiq rregullat 
- Mjedis i shëndetshëm 
- Të flemë dhe të çodhemi sa duhet 
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Vizatim i fëmijëve Vizatim i të rriturve 

‘Harta e trupit’ e të rriturve (me funksione për çdo organ): 

- Koka: lumturi; mirëkuptim; higjienë personale ; ngrohtësi;  
- Sytë: janë pasqyra e shpirtit; duhet të shohim qartë; të jemi të kujdesshëm ndaj fëmijëve në çdo 

çast, sytë duhet të përqendrohen tek ata. 
- Buzët: për të dhënë një buzëqeshje  çdo ditë; për të përdorur gjuhë miqësore me fëmijët 
- Veshët : për të dëgjuar mendimin e fëmijëve dhe për ta respektuar atë 
- Krahët: për të ndihmuar; për të siguruar një mjedis të pastër; për të dhënë përqafime; për të 

mbështetur iniciativat për punë të fëmijëve dhe të rinjve 
- Zemra: duhet të kemi një zemër të madhe; 
- Këmbët: për tu kujdesur për shëndetin e fëmijëve 
- Organet: duhen mbajtur të shëndetshme; duhen ushqyer në mënyrë të shëndetshme; duhen 

mbajtur ngrohtë 

Në bazë të materialeve përgatitore të seminareve të zhvilluara në vendet e tyre, çdo shtet do të ketë 25 minuta për të 
prezantuar i) aktivitetet kryesore për ndërtimin e paqes, ii) vlerësimin e zakoneve të fëmijëve “H’ dhe iii) një histori 
ndryshimi. Do të kemi 5 minuta shtesë për të bërë pyetje. 
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Do të nisim me grupin e Malit të Zi, i cili do të prezantojë rreth temës Konflikti dhe Dhuna 

Ky prezantim u përgatit në bashkëpunim me Parlamentin e Fëmijëve Podgoricë. Anëtarët e parlamentit të fëmijëve janë nga 
klasa e shtatë deri në shkollë të mesme. I mblodhëm të gjitha këto shkolla në Podgoricë. Gjithashtu kemi edhe anëtarë nga 
grupe vullnetare si dhe pjesëmarrës nga shkolla të mesme dhe universitete.  

Historia 

- Organizata jonë u themelua në vitin 2003. Organizata jonë synon të sigurojë dhe fuqizojë zërin e fëmijëve 
dhe rinisë. Për të arritur këtë, kemi themeluar parlamentin e rinisë;  

- Në vitin 2012 themeluam 3 parlamente rinore në përputhje me kriteret rajonale;  
- Kemi zhvilluar séanca parlamentare në parlament (të cilat janë transmetuar në televizion)  
- Fëmijët kanë bërë prezantime mbi të drejtat e tyre; 
- Janë trajtuar tema të ndryshme si: varfëria, fëmijët dhe aftësia e kufizuar, komuniteti rom etj. 

Pikat e forta të punës sonë: 

- Mbështetja ndërmjet grupeve 
- Toleranca 
- Mirëkuptimi 
- Puna vullnetare 
- Partneriteti 
- Njohja nga komunitetet 

Popullsia e Malit të Zi është 600 mijë banorë dhe ka tre fe. 

Problemi me multikulturalizmin në rastin tonë, qëndron në faktin që nuk kemi arritur ende ta përdorim si pikë të fortë tonën 

Disavantazhet: 

- Varfëria 
- Mungesa e networking me organizata të tjera 
- Mungesa e mbështetjes financiare 
- Mungesa e interesit nga ana e mediave, të cilat flasim vetëm për politikë  
- Kemi paragjykime dhe i ushtrojmë ato  
- Pjesëmarrja e fëmijëve është e ulët, jo e nivelit të duhur  
- Prindërit nuk ndihen krenarë nëse fëmijët e tyre shoqërohen me fëmijët romë 

Avantazhet 

- Shpërndarja e informacionit dhe praktikave pozitive 
-  Puna me autoritetet lokale dhe kombëtare 
- Shpresa për promovim nga ana e medias  
- Një qasje gjithëpërfshirëse 
- Nga 22 bashki, 4 prej tyre kanë parlamente rinore  

SË BASHKU MUND TË SJELLIM NDRYSHIM! 
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Rrënjët e konfliktit janë: 

1. Këndvështrimet e ndryshme
2. Interesat e ndryshme
3. Keqkuptimet
4. Përcjellja e informacionit jo të saktë
5. Thashethemet

Konfliktet shfaqen në raste familjare kur: 

1. Pjesëtarët e familjes jetojnë larg njëri-tjetrit
2. Pjesëtarët e familjes nuk komunikojnë sa duhet
3. Pjesëtarët e familjes humbasin mbështetjen e njëri-tjetrit

Konfliktet shfaqen në mjedis kur: 

1. Të rinjtë kalojnë më pak kohë me shoqërinë
2. Shkolla humbet besimin tek të tjerët
3. Mbizotëron diskriminimi
4. Individët  shpërfillen për arsye të ndryshme

Propozimet tona për zgjidhjen e konfliktit janë: 

1. Kompromisi
2. Këshillimi i të rinjve nga të moshuarit
3. Mësuesit dhe prindërit të kenë rol më aktiv dhe të përpiqen të flasin me nxënësit me një gjuhë më

profesionale
4. Mjedisi të jetë më tolerant
5. Qeveria të paraqesë një numër ligjesh në bazë të të cilave të operojë policia

Rrënjët e dhunës janë: 

1. Droga
2. Ligësia/urrejtja
3. Xhelozia
4. Thashethemet

5. Mashtrimi
6. Gënjeshtra
7. Shfaqja e autoritetit
8. Hakmarrja
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Dhuna në familje shfaqet si: 

1. Abuzim me fëmijët
2. Divorc
3. Detyrim
4. Poshtërim

Dhuna në mjedis shfaqet si: 

1. Pabarazi midis njerëzve
2. Shpërthim sherri
3. Kërcënim dhe mundësi për abuzim seksual
4. Abuzim

Dhuna tek individi shfaqet si: 

1. Frikë
2. Humbje e vetëbesimit
3. Dëshirë për hakmarrje
4. Frikë për të shprehur lirisht mendimin
5. Frika e mospranimit

Sugjerimet tona për të reduktuar dhunën janë: 

1. Të informohet menjëherë policia në rast dhune
2. Përpjekja për të zgjidhur konfliktin përmes komunikimit dhe dialogut
3. Të pranohet e ndryshmja
4. Ndërmjetësimi
5. Të orgnaizohen sa më shumë aktivitete dhe debate për edukimin e grupeve

PËRPARËSITË E REDUKTIMIT TË DHUNËS NË ÇDO NIVEL 

Në familje 

- Të rinjtë kanë mbështetje 
- Ka pjesëtarë të familjes, tek të cilët mund të ankohen dhe shprehin shqetësimet 
- Mund të ketë këshillim dhe mirëkuptim 
- Respektohet mendimi i fëmijëve  

Në mjedis 

- Administrata është e disponueshme / ka administrim  
- Ka mbështetje më të gjerë për sa i përket numrit të njerëzve 
- Ekziston mundësia për të pranuar të ndryshmen 
- Ka mirëkuptim 

Nga shteti 

- Shteti mund të miratojë ligje të cilat zbatohen për të gjithë 
- Mund të hapen strehëza (strehim i përkohshëm) 
- Bashkëpunimi me Organizata Jofitimprurëse 

Në komunitetet lokale 

- Problemet mund të zgjidhen nga zyrtarë të qeverive lokale 
- Mund të vihen në dispozicion forume kujdesi dhe linja të ndihmës për fëmijët 
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Në nivel individual 

- Këshillimi 
- Marrja e iniciativës 
- Reagimi dhe mbështetja e njerëzve pritet në këtë nivel 

DISAVANTAZHET E REDUKTIMIT TË DHUNËS SIPAS NIVELEVE 

Në familje 

- Shpërfillje ndaj fëmijëve 
- Të parit e gjërave nga këndvështrimi i gabuar  
- Prindërit nuk janë të gatshëm të dëgjojnë fëmijët  
- Të rriturit ushtrojnë tepër presion dhe influencë në vendimet e fëmijëve 

Në mjedis 

- Mungesa e sinqeritetit në miqësi 
- Prania e thashethemeve dhe xhelozia  
- Nuk pranohen/përqafohen ndryshimet (diferencat)  
- Zgjidhja e konfliktit është sipërfaqësore në shumicën e rasteve 
- Ligjet e vendosura nuk respektohen  

Në komunitetet lokale 

- Nuk kanë autoritetin e mjaftueshëm/duhur  
- Nuk janë përherë të disponueshëm në rast dhune 
- Interes i ulët ndaj çështjeve të dhunës  

Në nivel individual 

- Problemet shpesh trajtohen me subjektivitet 
- Bashkëfajësi (bashkëpërgjegjësi)
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Lojë gjallëruese (lepuri, harku dhe muri): pjesëmarrësit ndahen në dy grupe. Secili grup duhet të zgjedhë të 
jetë një nga tre mundësitë: lepuri, harku ose muri. Pasi të dy grupet kanë zgjedhur se çfarë do të jenë, kthehen 
menjëherë përballë njëri-tjetrit duke ilustruar me gjestet përkatëse (gishtat sipër kokës për veshët e lepurit; 
krahët sikur gjuajnë me hark dhe të dy krahët lart për murin). Harku e vret lepurin; muri thyen harkun, ndërsa 
lepuri kapërcen murin)  

Tani është momenti për grupet nga Shqipëria të prezantojnë dhe ndajnë punën e tyre mbi ndërtimin e paqes 
dhe kundër dhunës.  

Prezantim nga grupi i Peshkopisë, Shqipëri 

Në janar të vitit 2012, grupi Zëri 16+ nga Peshkopia mori pjesë në seminarin e mbajtur në Rumani. 

Arritjet kryesore të këtij seminari ishin: 

- Një libër me tregime, i cili rrëfen histori rreth iniciativave për ndërtimin e paqes që nga 2006 e deri sot 
- Eksperiencë, instrumente dhe mënyra të reja për të ndarë  
- Përmirësim i punës sonë gjithëpërfshirëse për ndërtimin e paqes 
- Zbulimi i koncepteve për ndërtimin e paqes  
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- Theksimi i rëndësisë së ndërtimit të paqes dhe pjesëmarrjes së të rinjve në proceset e ndërtimit të paqes 

Gjatë diskutimeve në takimet me grupin tonë rinor, vendosëm: 

- Të përsëritet kjo eksperiencë në Shqipëri me qeveritë e fëmijëve të të gjitha rretheve 
(bashkive/komunave)  

- Të ndërmarrim aktivitete bashkëpunuese me të rinjtë në Rumani  
- Të krijojmë një grup në Facebook, nëpërmjet të cilit të krijohet një rrjet rajonal 
- Të mirëpresim dhe ndajmë çdo aktivitet dhe përvojë të re  

Më 21 shtator (në Ditën Ndërkombëtare të Paqes) planifikuam të mbanim një aktivitet të madh anembanë 
botës. Të rinjtë organizuan një aktivitet për paqen në vendet e tyre dhe në të njëjtën datë shpallën zyrtarisht 
fushatën për ndërtimin e paqes.  

- Gjatë gjithë javës intervistuam qytetarë të shumtë në qytetin tonë. I pyetëm se ç’mendonin rreth paqes 
dhe rreth çështjeve/problemeve që shqetësojnë të rinjtë e se si mund të zgjidhen ato.  

- Gjatë periudhës 21 shtator-20 tetor themeluam fokus-grupe me qeveritë e nxënësve të qytetit tonë dhe 
të rinj që përfaqësonin shkollat e tyre.  

- I gjithë informacioni i mbledhur u përdor për të krijuar Rezolutën e Paqes në qytetin tonë. 
- Në 20 tetor, ndamë Rezolutën me autoritete të qeverisë lokale si: bashkinë, drejtorinë arsimore rajonale 

dhe drejtorinë e policisë. 

Erblin prezanton punën e rinisë së Peshkopisë  për ndërtimin e paqes 
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REZOLUTË 

“Voice 16 +....Peshkopi” 

Bazuar në Konventën e të Drejatve të Fëmijëve, ratifikuar nga shteti shqiptar, duke iu përmbajtur 
qëllimit të saj i cili është ‘në interesin më të mirë të fëmijës’  

Denoncimi dhe dënimi i çdo akti që përkeqëson jetën e fëmijëve. 

Deklarimi që respektimi i të drejtave të fëmijëve është e drejtë dhe detyrim ligjor. 

Ju ftojmë të bashkoheni me zërin tonë. 

Të tregojmë se kushtet e fëmijëve të zonës sonë nuk janë të duhurat. 

Zëri 16 +....Peshkopi përbëhet nga fëmijë të moshës 10 deri 18 vjeç. Nnxënësit e shkollave “Selim Alliu, “Demir 
Gashi”,”Said Najdeni, ”Nazmi Rushiti”,”Irfan Hajrullai”, “Myslim Shehu” ju paraqesin këtë dokument, i cili është 
tepër i rëndësishëm për ne.  

Duke ditur se misioni i grupit tonë është të nxisë dhe mbrojë të drejtat e fëmijëve, morëm iniciativën të kërkojmë 
ndihmën tuaj për ta përmbushur së bashku këtë mision.   

Zëri ynë i cili bazohet në informacionin e mbledhur nga fokus-grupet me 80 fëmijë dhe të rinj të qytetit tonë, 
fëmijë të cilët vijnë nga senatet e shkollave dhe përfaqësojnë 4272 nxënës.   

Duke përfaqësuar zërin e tyre ne vërejmë se: 

Fëmijët e qytetit tonë pranojnë se shkojnë në shkollë, por edukimi i tyre kufizohet nga probleme, të cilat i hasin 
përditë si:  

 Mungesa e sigurisë për nxënësit në shkolla

 Kurse private të lëndëve të kërkuara prej mësuesve

 Diferencim në klasë bazuar në njohje, veçanërisht në shkollat e mesme për shkak të mesatares.

 Mungesa e aftësive pedagogjike të mësuesve të cilat shfaqen gjatë mësimit, ose thënë ndryshe mungesa
e shpjegimit nga ana e mësuesve. 

 Mungesa e laboratorëve ose mospërdorimi i tyre në shkolla

 Kurrikula shkollore e mbingarkuar, fëmijët nuk kanë kohë për të luajtuar apo për çështje të tyre

 Në shkolla nuk ka mjedise ku fëmijët të luajnë dhe të shplodhen

 Nxënësit e shkollave të mesme profesionale, të cilët vijnë nga fshatrat, janë në kushte të vështira
ekonomike. 

 Pothuaj të gjitha shkollat nuk kanë tualete, ose janë në papërshtatshme dhe nxënësve iu duhet të
pastrojnë mjediset e shkollës 

 Në raste të caktuara,  mësuesit iu kërkojnë nxënësve të mbarojnë punë që ju takojnë atyre, si
rrjedhojë, të braktisin mësimin. 

 Në shkolla ka nxënës që përdorin substanca narkotike dhe dhunojnë nxënësit e tjerë, dhe kur ndodh
kjo askush në shkollë nuk i mbron nxënësit e dhunuar. 

 Fëmijët hasin probleme dhe vështirësi edhe në familjet e tyre.

 Varfëria, të ardhurat e ulëta në familjet e tyre janë shkaqet kryesore të kequshqyerjes së fëmijëve, të
sëmundjeve të shpeshta dhe mungesës së veshjeve dhe materialeve shkollore... për këtë arsye, shumica e 
fëmijëve braktisin shkollën dhe të punojnë për të ndihmuar familjet e tyre me të ardhura.  
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 Papunësia dhe varfëria janë arsyet kryesore për grindje midis prindërve, edhe në prezencë të fëmijëve,
gjë që i bën fëmijët të ndihen keq dhe jo të lumtur. Ndodh që, për shkak të mentalitetit, zëri i fëmijëve të 
shtypet, si për shembull zgjedhja e shkollës/universitetit ku do të studiojnë apo shoqëria që duan të 
zgjedhin etj.    

 Gjatë takimeve fëmijët kanë treguar se komuniteti ku jetojnë, ofron pak mundësi për zhvillimin e tyre
në aspektin social dhe kulturor.  Fëmijët dhe të rinjtë nuk kanë mjedise publike ku të të praktikojnë 
sporte, nuk kanë kinema apo qendër shërbimi për të rinjtë. Qendra kulturore e fëmijëve (QKF) nuk i 
plotëson nevojat e fëmijëve dhe nxënësit që mbarojnë shkollën, nuk mund të gjejnë punë, por mbeten në 
rrugë ose në kafene.  

Për këtë ne propozojmë: 

 Të ketë siguri për fëmijët në shkolla (punonjës sigurie, mure të larta, rregulla të cilat lejojnë hyrjen dhe daljen e
nxënësve sipas orareve dhe të njëjtën gjë për njerëzit që vijnë nga jashtë). 

 Të merren masa administrative ndaj mësuesve që bëjnë kurse private me nxënësit e tyre

 Të merren masa për mësuesit që bëjnë diferencime në nota

 Të nxiten fëmijët për të raportuar raste dhe të mbrohen nga “hakmarrja”

 Të merren masa për sigurimin e laboratoreve që mungojnë dhe përdorimin e tyre nga nxënësit

 Të kërkohet lehtësimi i kurrikulës shkollore, e cila se është shumë e ngarkuar

 Të gjenden mënyrat dhe mjetet për të nxitur nxënësit me rezultate shumë të mira

 Të bëhen kontrolle të vazhdueshme në konvikte, të shmanget abuzimi me ushqimin në konvikte

 Të nxiten iniciativat për rritjen e mjediseve të gjelbra në shkolla

 Të bëhet kërkesë për përkufizimin e rishikuar të koeficientit për nxënësit e shkollave publike

 Të sigurohet mbajtja pastër dhe staf higjiene për shkollat e fshatrave

 Të sigurohet në çdo shkollë shërbimi i dentistit dhe të rritet cilësia e shërbimit të psikologut

 Të ndalohet rreptësisht heqja e nxënësit nga mësimi për arsye personale të mësuesit

 Të krijohet një klasë ku, nxënësit që kanë dhe përhapin sjellje të keqe, të dërgohen nën kujdesin e një psikologu
apo mësuesi me përrvojë të gjatë 

 Përveç sensibilizimit për dëmet që shkakton përdorimi i narkotikëve, duhen ndërmarrë kontrolle të
vazhdueshme si për përdoruesit, ashtu edhe për personat që lejojnë përdorimin e tyre brenda shkollës. 

 Të ndalohet dhënia e mësimit me shënime në shkollat e mesme profesionale.

 Të rritet vlera e mbrojtjes shoqërore dhe të garantohet kjo mbrojtje për fëmijët.

 Të sensibilizohen prindërit për të drejtat e fëmijëve dhe të ndalohet përdorimi i dhunës si mjet edukimi

 Të ngrihet në qendër rinore, e cila ofron shërbime për fëmijët dhe të rinjtë

 Të rritet pjesëmarrja e fëmijëve në aktivitetet e mbajtura nga Qendra Kulturore e Fëmijëve (QKF)

 Të sigurohet punësim për nxënësit që mbarojnë shkollën

 Të ofrohet këshillim për çështjet e buxhetit që shkon te fëmijët.
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Zhvillimet  kryesore pozitive dhe negative për situatën e paqes në qytetin tonë janë si në vijim: 

Aspekte pozitive në shkollën tonë: 

- Fëmijët ngrenë zërin kundër dhunës  
- Larg dhunës verbale dhe fizike, vetëm tolerancë dhe paqe  
- Kemi përgatitur pamflet 
- Është mbajtur një aktivitet i përbashkët i Qeveritë e Nxënësve dhe Zëri 16 + 
- Kemi organizuar një dramë për paqen dhe mirëkuptimin  
- Qeveria e nxënësve  
- Gazeta e shkollës me një faqe ku dhuna është në fokus  
- Aktivitete ku trajtohet bullizmi ndaj fëmijëve që vijnë nga jashtë shtetit dhe nuk flasin qartë 

Aspekte negative, të cilat nuk kanë shkuar si duhet: 

- Dhuna verbale dhe fizike edhe jo të shpeshta si më parë, janë ende të pranishme  
- Nxënësit nuk kanë mbështetjen e prindërve dhe mësuesve  
- Mungesa e kohës për të diskutuar me Qeveritë e Nxënësve për zgjidhjen e problemeve tona 
- Përdorimi i mirë i aktiviteteve jashtëshkollore  
- Do të dëshironim të kishim më tepër aktivitete sensibilizuese  
- Qeveritë e Nxënësve dhe shkollat e qytetit duhet të bashkëpunojnë mes tyre për të krijuar një rrjet 
- Autoritetet lokale duhet të na mbështesin 
- Sensibilizim i prindërve në mënyrë që të mos shpërfillin fëmijët e tyre  

Prezantimi i grupit nga Korça, Shqipëri 

Prej dy vjetësh, shkolla ime ka qenë e përfshirë 
në një projekt për ndërmjetësimin e konflikteve 

Një mësues i shkollës sonë organizon çdo muaj, 
takime me ne ku trajtojmë konfliktet midis 
adoleshentëve dhe grupeve të tjerë.  

Këtë punë e kemi nisur para dy vjetësh dhe jemi 
20 anëtarë në grup. Ne trajtojmë tema të 
ndryshme, mësojmë si të bëhemi ndërmjetës 
dhe si të zbatojmë ndërmjetësimin në shkollën 
tonë.  

Gjithashtu, edhe ne luajmë rolin tonë, 
oraganizojmë situata ku zgjidhen konflikte reale. 

E përdorim këtë metodë për të zgjidhur 
konflikte ndërmjet nxënësve.  

Një shembull konkret: një nxënës pas orës së fundit, kur të gjithë shkonin në shtëpi, nisi një grindje me 
një nxënës të shkollës së mesme. Ndodhi që një mësues kaloi andej.  

Meqenëse nuk e kishim mbajtur takimin e muajit mbi konfliktin, e përdorëm këtë shembull për takimin 
tonë.  

Qeveria e Nxënësve i thirri të dy nxënësit dhe filluam të punonim për ndërmjetësimin e këtij konflikti. 
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Diskutuam dhe iu dhamë atyre mundësinë për të gjetur një zgjidhje, kështu funksionon, dhe ata duhet ta 
gjejnë zgjidhjen vetë.  

Nuk ishte e lehtë sepse nxënësi i klasës së 9-të dëshironte ta zgjidhte konfliktin po në të njëjtën mënyrë, 
duke përdorur dhunën fizike. 

Ata vendosën t’i kërkojnë falje njëri-tjetrit; kjo ishte arritje për procesin tonë të ndërmjetësimit. 

Ka pasur edhe raste të tjera në të cilat kemi përdorur ndërmjetësimin dhe kemi qenë të suksesshëm. 

Annette: Faleminderit për gjithçka ndatë sot. 

1. Secili komitet duhet të takohet me komitetet e tjera dhe të vendosë për punën e vet
2. Nesër do të nisim në orën 8:30
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Dita II 

E enjte, 20 mars 2014 

Claire e nis seancën e parë të ditës duke iu uruar mirëseardhjen të gjithëve në ditën e dytë të trajnimit 
dhe bën një përmbledhje të shkurtër të seancave të ditës së mëparshme. Të tri komitetet tona kanë 
punuar dhe diskutuar në grupe dhe përpara se të fillojmë me programin e ditës, ata do të prezantojnë 
atë që kanë planifikuar.   

Komiteti i Vlerësimit dhe Përmbledhjes Kreative: “Dje ishte dita e parë e trajnimit. Midis shumë gjërave 
të rejave që mësuam dhe ideve që ndamë, sot duam të theksojmë bashkimin. ‘Një për të gjithë dhe të 
gjithë për një’ Bashkimi është fuqi. Nëse jemi të bashkuar, është më e lehtë të kapërcejmë vështirësitë. 
Siç e thotë edhe shprehja: “Bashkimi bën fuqinë”  

Paqja është një pjesë tjetër e rëndësishme e trajnimit tonë. Paqja është gjëja më e shenjtë për dikë, është 
lumturi, është një gjendje shpirtërore e mendjes dhe mishëron dashurinë më të madhe  

Dy ide të rëndësishme nga dje: e para është se konflikti mund të zgjidhet nëpërmjet proceseve të paqes 
dhe e dyta konfliktet e pazgjidhura mund të sjellin dhunë.  

Dje organizuam mjaft aktivitete me fokus paqen, shpjeguam se paqja është: 

- Dashuri  
- Mot me diell 
- Lumturi 
- Harmoni 
- Mund të shprehet me një përqafim, buzëqeshje  
- Secili nga ne reflektonte pak paqe, edhe në prezantimin tonë ne e përmblodhëm kështu 

Bëmë këtë foto të bukur të hijes së krjuar nga dielli 
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Komiteti i Lojërave Zbavitëse dhe Gjallëruese: Kemi tre filma të cilët do t’i shohim së bashku në seancat 
në vijim  

- Seminari i OKB-së  
- Seminari Global  
- Dokumentar nga Uganda i cili tregon se si fëmijët  përballen me dhunën dhe të ecin përpara. 

Komiteti i Rrjeteve Sociale dhe Networking: Kemi diskutuar dhe shkëmbyer ide rreth platformës online 
më të mirë për të mbajtur kontakte dhe për të pasur rrjet në mediat sociale:   

- Mendimi për të krijuar një rrjet rajonal 
- Adela po merr të gjitha detajet e kontakteve 
- Telefonata në Skype  

Annette vazhdon me planin për javën. Ajo shton se çdo ide është e mirëpritur t’i shtohet programit. 

1. Fillojmë me një lojë për të thyer akullin
2. Në mbrëmje do të ketë shfaqje etnografike duke qenë se vijmë nga qytete/vende të ndryshme

(këngë, valle)
3. Loja që u prezantua
4. Pas lojës do të vizitojmë amfiteatrin në Durrës
5. Gjatë ditëve në vazhdim do të marrim pjesë në lojëra të ndryshme

Secili duhet të krijojë një zarf dhe të shkruajnë emrin e tij në të. Të gjithë zarfet do të vendosen në mur. 
Mund t’i  shkruani mesazhe njëri-tjetrit dhe t’i vendosni brenda në zarf. Jeni të lirë të shkruani emrin 
tuaj, ose të ruani anonimitetin nëse dëshironi.  

Annette vazhdon më tej me Objektivat e seminarit: 

Objektivat e seminarit: 

i) Fëmijët dhe të rinjtë kanë përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre si trajnues në ndërtimin e
paqes

ii) Save the Children dhe stafi partner kanë përmirësuar njohuritë e tyre rreth ndërtimit të paqes,
njohjen, aftësitë dhe qasjen e tyre për mbështetjen e iniciativave të fëmijëve dhe të rinjve për
ndërtimin e paqes në programin e vendit të tyre.

Përmirësimi i paqes, njohja e konfliktit është hapi i parë për zgjidhjen e tij  

Kur një apo më shumë persona nuk janë të qetë. Pse ndodh kështu? Ka disa mjete për ta zgjidhur këtë 

1. Ne kemi mënyra të ndryshme veprimi në një konflikt (do të vendosim kafshë të ndryshme për
mënyrat e veprimit)

2. Duam të mësojmë se kush është pjesë e konfliktit,  dhe si e mendojmë?
3. Cilat janë rreziqet dhe si mund të përballemi me to
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Mjeti i dytë: respekti 

Dëshirojmë të kërkojmë bashkëpunimin tuaj, duam të na ndihmoni të vlerësojmë pikat tona të forta dhe 
të dobëta; kjo është mënyra për të përmirësuar mjetet dhe për t’i zbatuar ato.  

Dëshirojmë të krijojmë një libër burimesh, ku të përfshihen gjithë idetë tuaja. 

Lojë gjallëruese 

Secili duhet të thotë një fjalë rreth paqes, dhe kur të jetë radha juaj për herë të dytë, mund të përsërisni idetë e 
ofruara nga shokët tuaj, por jo fjalët tuaja.  

- Paqe 
- Lumturi 
- Harmoni 
- Dashuri 
- Bashkim 

Claire shpjegon seancën në vijim rreth llojit të konflikteve duke përdorur kafshët. 

Shënim: Më tepër rreth lojës së kafshëve do të gjeni në fund të këtij raporti, tek Indeksi B. 

Duke parë kafshët, ne kuptojmë sesi vepron dikush gjatë një konflikti dhe kështu gjejmë zgjidhje më të të 
mira.  

5 lloje kafshësh (mënyra të reagimit ndaj konfliktit, secila me avantazhe dhe disavantazhet e saj): 

Breshka (nuk ka konflikt, gjithçka shkon mirë, në disa situata mund të jetë mënyrë e mirë për tu 
përgjigjur p.sh. në një situatë tepër të rrezikshme mund të jetë e dobishme, të mbrosh veten)  

- Peshkaqeni ( ata përballen, të sulmojnë, marrin atë që duan, nuk është problem për ta nëse 
dikush lëndohet gjatë procesit, por ka raste kur është mirë të sulmosh)  

- Kameleoni (përshtatet me mjedisin, është dakord me të gjithë, do vetëm të përshtatet dhe 
bëjnë atë që duan të tjerët, ndonjëherë kjo është qasje e mirë, nëse do t’i bësh të gjithë të 
lumtur, p.sh. në familje e bëjmë këtë, kur fëmijët duan të bëjnë gjëra të ndryshme, por mund të 
mos jetë e dobishme, pasi përpiqesh t’i kënaqësh të gjithë dhe nuk zgjidh gjë.    

- Zebra (bën kompromis, fiton diçka por humbet diçka tjetër) 
- Bufi (si përfaqësues i zgjidhjes së problemit, në kulturën time thuhet se bufi është i mençur, 

kanë sy të mëdhenj dhe koka e tyre rrotullohet, pra mund të gjejnë rrënjën e problemit. Mali i 
Zi, gjatë prezantimit të djeshëm, kishte përdorur disa strategji të bufit për të arritur te rrënjët e 
shkaqeve të dhunës, por ndonjëherë koha për të gjetur shkaqet e problemeve nuk mjafton).   

Tani le të ndahemi në gjashtë grupe: do t’ju duhet të vendosni cila kafshë të jeni dhe të mendoni se 
ç’ndihmë mund t’ju japë një prej kafshëve të tjera  

1. Grupi i të rriturve nga Shqipëria
2. Grupi i të rriturve nga Mali i Zi
3. Grupi i të rinjve nga Mali i Zi
4. Grupi i të rinjve nga Shqipëria
5. Grupi i të rinjve nga Shqipëria
6. Grupi i të rinjve nga Shqipëria
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Skenari I 

Duke qenë se grupi agresiv ka të njëjtën moshë me ne, menduam më mirë të jemi zebra, 

Mendojmë se kjo është një formë e mirë ndërmjetësimi, është zgjidhje mjaft e mirë, mund të bëjmë një 
kompromis, pra të humbim por edhe fitojmë:  

Shembull: iu paguajmë 10% të rrogës sonë që të na japin lirinë. 

Më pas, do të luajmë rolin e bufit, kështu do të kemi mundësi të analizojmë situatën 

Dhe kështu arrijmë një zgjidhje paqësore. 

Skenari II 

- Nuk duhet shmangur situata dhe të sillemi sikur çdo gjë është në rregull, duhet të flasim me këta 
fëmijë dhe t’iu shpjegojmë se mund të jemi ndryshe  por të barabartë, dhe kjo nuk do të thotë 
se njëri është më i mirë se tjetri. Zgjedhja më e mirë do të ishte bufi.  

- Ata na dëgjojnë 
- I informojmë mbi të drejtat tona 
- Zgjedhim komunikim për të shjeguar të drejtat tona 
- Askush nuk mund të na ndihmojë të zgjidhim konfliktin, duhet ta zgjidhim sëbashku, kështu të 

gjithë janë të lumtur 

Skenari III 

- Zgjodhëm bufin pasi analizon situatën ai ka mundësinë ta shohë atë nga të gjitha këndvështrimet 
- Do t’i kërkojmë ndihmë peshkaqenit 

Skenari IV 

Zgjodhëm bufin 

- Mund të bindë dikë që është kokëfortë të ndërrojë mendje  
- Nëse nuk e zgjidhim problemin do të thërrasim policinë të veprojë si peshkaqeni 

Claire: në Guatemala në këtë rast, të rinjtë zgjodhën breshkën,  po do të kishte qenë më mirë të ishin 
treguar më të zgjuar dhe të kishin përdorur rastin e bufit   

Skenari V 

Grupi i të rriturve nga Shqipëria 

- Mësuesi është edukator, ai ka detyrën të jetë shembull për nxënësit; ai nuk quhet mësues nëse 
përcjell dhunë tek nxënësit  

- Nuk do të zgjidhnim breshkën 
- Menduam të zgjedhim peshkaqenin 
- Por në fakt vendosëm të zgjedhim zebrën për të zgjidhur problemin, pasi asgjë nuk mund të 

zgjidhet pa komunikim  
- Bufi në rolin e drejtorit të shkollës do të na vinte në ndihmë, kemi parasysh tiparet e mira të 

menaxherit. 
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- Vonesa prej 5 minutash rregullohet duke shtyrë orarin, për shembull nëse një nxënës vjen me 5 
minuta vonësë, ai mund të qëndrojë më gjatë në fund. 

Skenari VI (Grupi i të rriturve nga Mali i Zi) 

- Zgjodhëm zebrën që të përpiqemi të komunikojmë me të rinjtë  
- Mund të kërkojmë ndihmën e bufit (drejtorit)  
- Breshka (të bashkohemi me nxënësit) 
- Aida: mund të zgjedhim edhe kameleonin në mënyrë që të bashkëpunojmë me motrën/vëllain e 

tyre më të madh për të gjetur një zgjidhje. 

Claire: Jua dhamë këto situata që të reflektoni se cila kafshë duhet zgjedhur në bazë të situatës, kjo ju 
ndihmon të mendoni më mirë dhe më qartë; ka disa raste kur duam të mendojmë si një kafshë e 
caktuar, por a ia vlen kjo?  

Annette: 

1. Ndryshimi në rezultat p.sh. kur jemi zebra, e cila preferon kompromisin, të dyja palët mund të
mos jenë të kënaqura, të dyja palëve iu duhet të humbasin ose fitojnë diçka dhe konflikti mund
të ekzistojë ende

2. Kur jemi bufi të dyja palët janë të lumtura, kështu që konflikti është i zgjidhur dhe nuk është më i
pranishëm

3. Çështja tjetër është kush e zgjidh konfliktin, pra kush e gjen zgjidhjen? A ka një person/palë të
tretë të përfshirë në konflikt? Do t’i kthehemi kësaj pasi është mjaft e rëndësishme.

4. Dje folëm për ndërmjetësimin, zakonisht zgjidhja vjen nga vetë palët, pra jo nga ndërmjetësi;
personat e përfshirë në konflikt janë në një farë mënyre pronarët e konfliktit dhe duhet ta
zgjidhin atë, përndryshe konflikti do të jetë i pranishëm, edhe pse i fshehur

Dea: ndërmjetësi ka pushtetin të sugjerojë zgjidhje të ndryshme, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, që t’i 
bëjë palët të reflektojnë.   

Katerina: mbështet idenë se zgjidhja duhet të vijë nga vetë palët e përfshira në konflikt. 

Claire: Tani do të luajmë lojën e nyjës  

Claire: Analiza e konfliktit 

Do të prezantojmë dy mjete: do të punojmë në grupe paralele, njëri grup me njërin instrument do të 
punojë me Annette-n, ndërsa grupi tjetër me instrumentin e dytë do të punojë me Claire-in.  
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Harta e nevojave dhe frikat 

Grupi shqiptar: harta e nevojave dhe frikërave 

Kemi shembullin e një konflikti me nxënësit e shkollës dhe atyre që vijnë nga Greqia ose nga fshatrat 

- Kanë probleme me komunikimin  
- Nxënësit aktualë duan të tregohen superiorë 
- Ata kanë frikë se ky konflikt do të ndikojë tek solidariteti i grupit 
- Si mund të përshkallëzojë konflikti 
- Agresiviteti 
- Shpërfillja  
- Shikime të inatosura 
- Përdorimi i shenjave të fytyrës dhe shenjave të tjera 

Rrugëzgjidhjet: 

- Gjithëpërfshirja 
- Mirësjellja 

Fëmijlët që vijnë nga vendet fqinjë: 

- Ndihen të diskriminuar 
- Kanë dëshirë të jenë pjesë e së tërës 
- Frikat e tyre: ndihen të përjashtuar dhe të izoluar 
- Mbyllen në vetvete 
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Fëmijët që vijnë nga zonat rurale: 

Problemet e tyre: Komunikimi; konfliktet mund të shfaqen për shkak të mënyrave të ndryshme të 
komunikimit. Diversiteti kulturor është një shkak tjetër(kulturat e tyre janë të ndryshme dhe kjo mund 
të çojë në konflikt)  

Nevojat e tyre: Kanë nevojë të integrohen 

Frikërat e tyre: manifestimet verbale, psikologjike, dhe mbi të gjitha fizike, të dhunës; Verbal, 
psychological and especially physical manifestations of violence; diferencimi dhe diskriminimi  

Veprimet e tyre: Zgjedhin një sjellje pozitive ose bëhen mjet i grupeve të fëmijëve 

Mësuesit dhe Drejtori i shkollës dëshirojnë që konflikti të reduktohet. Prindërit kanë frikë se fëmijët 
e tyre mund të diskriminohen; duan që fëmijët e tyre të ndihen të sigurtë, të barabartë dhe të 
respektuar. Ata druhen se dhuna psikologjike mund të shpjerë në dhunë fizike.   

Konflikti duhet zgjidhur dhe duhet marrë përgjegjësi. Prindërit duhet të marrin përgjegjësi për fëmijët e 
tyre.  

Annette: A vutë re mënyrën e ndryshme të çdo kafshe në këtë prezantim? 

Peshkaqenët dhe breshkat na kujtojnë respektivisht fëmijët e qytetit dhe fëmijët vijnë nga zonat rurale 
apo nga Greqia. Në disa raste këta të fundit sillen si kameleonë.  

Grupi i Malit të Zi 

Kemi situatën ku fëmijët romë nuk pranohen nga shoqëria, problemet që ata hasin janë: 

- Bullizmi 
- Përjashtimi 
- Dhuna  

Fëmijët e tjerë 

- Mos i prano të tjerët 
- Zakonet dhe traditat 
- Dhuna 

NJOHJA E 
KONFLIKTEVE 

HARTA E NEVOJAVE DHE FRIKËRAVE 
GRUPI I MALIT TË ZI 

ANALIZA E 
KONFLITKIT 

Kush? 
PALËT 

Çfarë? 
PROBLEMI 

INTERESAT/ 
NEVOJAT 

FRIKAT Si? 
MËNYRAT/MJETET 

Mënyra të tjera? 
VARIANTE 
ALTERNATIVE 

FËMIJËT 
ROMË 

Diskriminimi 
Bullizmi 
Përjashtimi 
Fyerjet 
Dhuna 

Të pranohen 
Përfshirja në 
shoqëri 
Të krijojnë 
miqësi 

Mospranimi  
Nuk duan të jenë 
pre e dhunës 
Mungesa e arsimit 

Të gjendet një zgjidhje 
duke folur 
Diskutim i hapur 
Të marrin pjesë në 
këshillin e nxënësve  

-mbështetje nga të 
rriturit (prindërit, 
mësuesit, drejtuesit e 
shkollave) 
- këshilli i nxënësve 

FËMIJËT 
VENDAS 

-Mungesë 
tolerance 
-Jo pranues 
-Dhuna 

-ndarje 
-Mburrja 
-përdorimi i 
autoritetit 

-sëmundjet 
-miqësitë 
-etiketimi 

-Shmangia 
-Shpërfillja 
-Dëshira për të folur 

-të vendosen në 
pozitën e tyre 
-të promovohen sjelljet 
e mira 
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-Paragjykimet 
-zakonet dhe 
traditat 

DREJTUESIT E 
SHKOLLAVE 

-dhuna 
-mungesa e 
interesit 
përfshirja 

-të ruhet 
“emri i mirë” i 
shkollës 
- të gjendet 
një zgjidhje 
paqësore 

-etiketimi 
-opinioni i 
prindërve 
-përkeqësimi i 
situatës 

-takime me prindërit 
-organizimi i 
aktiviteteve shkollore 
ku marrin pjesë fëmijët 
romë   

-klasa të përziera 
-organizimi i 
diskutimeve publike  
-t’iu adresohet 
problemi CSO, Save 
the Children 

PRINDËRIT 
-qëndrimi 
tradicional 
-paragjykimet 
-riformulimi 

-ruajtja e 
traditës 
-ndarja 
-edukimi 

-Sëmundjet/higjiena 
-etiketimi 
-fëmijët mund të 
lenë shkollën 
-shpërfillja 

-të dalë nga shkolla 
-të protestojnë kundër 
administrimit të 
shkollës  
-të kërkojnë takim të 
këshillit të prindërve  

-t’iu adresohet 
problemi CSO, Save 
the Children, Qendrës 
për të Drejtat e 
Fëmijëve të Malit të Zi 
-aktorëve të fshira 

Nëpërmjet këtij mjeti u përpoqëm ta shohim konfliktin duke e vënë veten në pozitën e tjetrit, por duhet 
të kërkojmë të behët i njëjti vlerësim edhe nga pala tjetër që të mund të shohim ndryshimet.  

Prezantimi i grupit shqiptar: 

- Në familje dhunohemi nga prindërit, vëllezërit dhe motrat, gjyshërit  
- Në shkollë nga shokët 
- Në komunitet nga shokët, manifestime të dhunës nga një grup ndaj grupit tjetër 
- Fëmijët me aftësi të kufizuar të cilët diskriminohen  

NJOHJA E  
KONFLIKTEVE 

HARTA E NEVOJAVE DHE FRIKËRAVE ANALIZA E 
KONFLITKIT 

Kush? 
PALËT 

Çfarë? 
PROBLEMI 

INTERESAT/ 
NEVOJAT 

FRIKAT Si? 
MËNYRAT/MJETET 

Mënyra të tjera? 
VARIANTE 

ALTERNATIVE 
NXËNËSIT E 
SHKOLLAVE 

-Mendojnë se 
janë ndryshe 
-Komunikimi 
(mënyra si 
flasin) 

Të tregojnë 
superioritet 
ndaj tyre 

-Ndikohet 
solidariteti i 
grupit 

-Agresivitet 
-Shpërfillje 
-Shikime të egra 
-pantomimë 
-Indiferencë 

-përfshirje 
-zgjidhje 

Nxënësit që 
vijnë nga 
Greqia 

Ndihen të 
diferencuar 

Duan të jenë 
pjesë e së 
tërës 

Përjashtohen, 
ndihen të 
vetmuar 

Vetë-izolim Të tregohen 
cilësi të veçanta 
-Ndihmë 

Nxënësit që 
vijnë nga zonat 
rurale 

Çështjet 
problematike: 
- komunikimi 
-diversiteti 
kulturor 

Duan të 
integrohen 
me ne 

I druhen dhunës 
verbale, 
psikologjike dhe 
fizike (fyerjeve 
etj) 

Zgjedhin sjellje 
pozitive ose bëhen 
mjet i tyre që të 
bëhen pjesë e grupit 

Ndryshojnë 
sjelljen sipas 
interesave të 
grupit 

Mësuesit + 
Drejtori 

Diferencimi 
Dhuna 
Diskriminimi 

Të 
reduktohet 
konflikti 

Dhuna fizike Komunikimi me palët 
e konfliktuara 

Analizë e rastit 
dhe zgjidhja e 
konfliktit  

Prindërit Diskriminimi i 
fëmijëve 

Siguri 
Mbrojtje 
barazi 

Dhuna 
psikologjike çon 
në dhunë fizike  

Komunikimi mes 
pridërve + mësuesve 
+ drejtorit 

1.Zgjidhja e
konfliktit 
2. Marrja e
përgjegjësisë 
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Claire: Interesant ishte fakti që pati mjaft diskutime, ndryshuam ngjyrat 

Kur kishte konflikt me babanë kjo reflektohej edhe në marrëdhëniet me të tjerët  

Ky instrument tregon qartë kompleksitetin e problemit, se si dhuna dhe konflikti me dikë mund të çojnë 
në dhunë dhe konflikt me dikë tjetër.  

- TA PROVOJMË TË GJITHË BASHKË! 

Annette: tani që i keni të gjitha mjetet, mund të kuptoni se cili mjet është më i mirë për situatën tuaj 

Situata e romëve u përmend nga të gjithë grupet, a do të ishte ky një shembull i mirë me të cilin mund të 
punojmë?  

Ç’do të ishte më pozitive nëse i pranojmë romët? 

- Do të kishim më shumë miq 
- Do të dinim më tepër për një kulturë tjetër 
- Do të na bënte të gjithëve të ndiheshim të barabartë  
- Përfshirje në shoqëri 
- Do të sigurohej respekt për të drejtat e tyre, t’iu jepej e drejta për tu arsimuar 
- Kështu do të sigurohej përfshirja në shoqëri 
- Akses për arsim për të gjithë fëmijët 
- Nëse sigurojmë bashkëpunimin do të ndërtojmë një shoqëri paqësore, ku e pranojmë njëri-

tjetrin me të mirat dhe të këqijat tona  
- Romët do të zhvillohen dhe emancipohen (p.sh. në teknologji) 
- Të shmanget neglizhimi i tyre  
- Nëse sigurojmë integrim për ta, në të ardhmen do të sigurohen dhe të drejtat e tyre 

Çfarë ka ndodhur në të kaluarën? 

- Në të kaluarën ata pranoheshin më tepër në shoqëri sepse ishin tregtarë të mirë; sepse ishin 
artizanë të zotë  

- Ishin njerëz të mirë  
- Sistemi komunist në Shqipëri nuk e lejonte diskriminimin  
- Ka pasur më shumë organizata për romët dhe fëmijët romë 
- Shkolla fillore ishte e detyruar  

Duke qenë se romët janë popull nomad, problem për ta ka qenë regjistrimi 

Çfarë mund të ndodhë në të ardhmen? 

- Sa më herët të pranojmë romët , aq më shpejt do të kemi një shoqëri pa diskriminim 
- Duhet t’i pranojmë ashtu siç janë  
- Duhet t’i pranojmë si të barabartë 

41 



- Sistemi i ri i arsimit në Shqipëri po iu jep përparësi romëve  
- Një tendencë pozitive e romëve është se edhe pse përpiqen të integrohen në shoqëri, përsëri 

ruajnë kulturën dhe traditat e tyre  

Duhet ta trajtojmë më shpesh paragjykimin ndaj romëve 

Cila është gjendja e tyre aktuale? 

- Të drejtat e tyre nuk respektohen 
- Prapambetje ekonomike  
- Shfrytëzimi i fëmijëve 
- Trafikimi i fëmijëve 
- Përjashtimi nga shoqëria 
- Ata përçmohen dhe shpërfillen 
- Diferencimi, diskriminimi në shoqëri  
- Pozita shoqërore përsa i përket mirëqenies 
- Aktualisht po pranohen ngadalë 
- Mungesa e mbrojtjes nga shoqëria  
- Ndihen të pasigurtë 
- Martesat e hershme 

Ema: Save the Children ka përgatitur module për studentët e universiteteve në Korçë dhe Gjirokastër 
për të njohur historinë dhe kulturën Rome 

Tani do të luajmë lojën ku shkruajmë fjalën paqe në gjuhën tonë, me lëvizje të kokës dhe trupit . 

Qytetari Aktive 

Prezantime nga grupet rreth qytetarisë aktive (të drejtat, rolet & përgjegjësitë) 

Rolet dhe Përgjegjësitë e të Rriturve si Qytetarë Aktivë 

- Të kenë të drejta dhe respekt për të 
tjerët 

- Të jenë të përgjegjshëm  
- Të jenë aktivë: në nivel lokal dhe 

qendror 
- Të jenë të ndërgjegjshëm, të kenë 

ndërgjegje të mirë 

- Të ndërgjegjësohen dhe të përmbushin 
detyrat  

- Të përfshihen në vendimmarrje 
- Të jenë bashkëpunues dhe të 

përgjegjshëm 
- Të sigurojnë demokraci 
- Të jenë zëri i komunitetit 

           Një qytetar aktiv ka këto të drejta: 

- Arsim 
- Liri fjale 
- Të ketë një identitet 

- Mbrojtje 
- Argëtim 
- Një familje 

- Të mos 
diskriminohet 

- Të jetojë në paqe 
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- Të jetë i barabartë 
- Kujdes shëndetsor 
- Të mos dhunohen të 

drejtat  
- Të ketë të drejta 
- Të kërkojë ndihmë 
- Të shprehë lirshëm 

aftësitë 

- Lirinë të organizohet 
- Liria e tubimit 
- Akses ndaj 

informacionit 
- Të përdorë lirisht 

shtypin 
- Feja dhe kultura 
- Mjedisi i pastër 

- Drejtësia shoqërore 
- Vota 
- Të zgjidhet 
- Liria e lëvizjes 
- Punësimi 

Rolet & Përgjegjësitë si Qytetar Aktiv 

- Të jemi sjellshëm 
- Të jemi të edukuar 
- Të pranojmë mendimet e të tjerëve 
- Të respektojmë të tjerët 
- Liria jonë mbaron aty ku fillon liria e 

tjetrit  
- Të dëgjojmë të tjerët kur flasin 
- Të japim kontribut për paqe 
- Të ndihmojmë njerëzit në nevojë dhe 

ata me aftësi të kufizuara  
- Të mos fyejmë 
- Të mos dhunojmë 
- Të mos shkelim ligjin  
- Të mos diskriminojmë minoritetet dhe 

të tjerët (romët dhe egjiptianët) 

- Të mbajmë pastër mjedisin 
- Të jemi seriozë në punë  
- Të dimë të drejtat dhe detyrat tona 
- Të jemi tolerantë 
- Të kemi komunikim të mirë 
- Të mos fyejmë dhe ofendojmë 
- Të pranojmë mendimet ndryshe 
- Të mos ndalojmë të drejtën e dikujt për 

liri fjale  
- Të studiojmë 
- Të mbështesim nismat e fëmijëve dhe të 

rinjve  
- Të luftojmë dhe ulim korrupsionin 
- Të sigurojmë drejtësi 
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Vlerat e një Qytetari të Mirë 
(një qytetar i mirë është: )

-  Kupton 
- Komunikues  
- Bashkëpunues  
- Ndihmon 
- I qetë 
- Sillet mirë 
- Tolerant 
- Ka më tepër dashuri 
- Është paqësor 
- Mendjehapur 
- I duruar 
- Kujdeset  
- I sjellshëm 
- Serioz në punë 
- Ka një zemër të 

madhe 
- Nuk diskriminon 
- Respekton të 

ndryshmen 
- Është përfshirës 



METODAT E SEMINARIT 
Mjetet Pikat e forta Pikat e dobëta Rekomandime 

Eksplorimi i 
mënyrave të 
konfliktit-mënyrat 
e kafshëve  

- Ndihmon në zgjidhjen e konfliktit 
- Interesant dhe i lehtë për tu kuptuar 
- Na ndihmon të kuptojmë se si mund 
të reagojmë në situata të ndryshme. 
Na mëson cili është reagimi i duhur  
- Nëpërmjet këtij instrumenti mund të 
kuptojmë se si të reagojmë më mirë 
në situata të ndryshme  
- Duke përdorur këtë mjet dhe në 
varësi të kafshës së zgjedhur, ne mund 
të mbrojmë veten në rast konflikti  
- Na ndihmon të përgjigjemi si duhet 
në varësi të temës së konfliktit, duke 
përdorur mënyrën e kafshës së 
zgjedhur   
- Kjo mund të përdoret në një sërë 
rastesh dhe është mjat e dobishme 
për fëmijët e vegjël  
- Të ndihmon të gjesh zgjidhje 
- Kafshët janë pozitive sepse na 
tregojnë se cilën strategji të ndjekim 
dhe nëse duhet t’i dëgjojmë ose jo  

- Kjo metodë ka disa kufizime si përdorimi i 
gjuhës së kafshëve  
- Mund të lindë një konflikt nëse nuk e kuptojmë 
njëri-tjetrin  
- Jo të gjitha mënyrat e kafshëve ofrojnë zgjidhje 
të shpejtë të problemit  
- Nëse zgjedhim kafshën e gabuar konflikti mund 
të përkeqësohet dhe të rezultojë në dhunë  

- Do ta rekomandoja këtë 
metodë por vetëm mënyrat e 
kafshëve që ofrojnë zgjidhje të 
shpejtë të problemit  
- Shpjegim më të hollësishëm 
për metodën e kameleonit  

Analiza e 
konfliktit: nevojat 
dhe frikat 

- Na ndihmon të mësojmë nevojat e 
të tjerëve dhe tonat  
- Na ndihmon të shprehim nevojat 
dhe frikat tona si dhe të gjejmë 
zgjidhje për to  
- Mund të studiojmë dhe eksplorojmë 
më gjerë frikat e minoriteteve  
- Mund të shprehim mendimet, 
ndjenjat frikën dhe nevojat tona në 
mënyrë qeë të tjerët të kuptojnë 
gjendjen tonë emocionale  
- Mund të çlirohemi duke shprehur 
trishtimin dhe mërinë (grief) tonë  
- Pika më e fortë e kësaj metode është 
radha e hapave që ndjekim për të 
zgjidhur problemin  

- Të tjerët mund të mos i kutojnë frikërat tona 
kur zgjedhim t’i shprehim dhe mund të na fyejnë, 
duke shkaktuar përkeqësim të konfliktit deri në 
dhunë  
- Nuk ndihmon në zgjidhjen e disa konflikteve  
- Kur i nuk i shprehim ndjenjat ato kthehen në 
negative , kështu, ndihemi keq emocionalisht  
- Është vështirë të përdoret kjo metodë në varësi 
të kompleksitetit të rastit. 

- Të gjendet mënyra më e mirë 
për zgjidhjen e problemit 
- E dobishme për/me fëmijët e 
vegjël  



- Tregon mendimin tënd për të tjerët 
dhe ku mund të kesh gabuar në 
gjykimin e tyre  
- Na ndihmon të shprehim ndjenjat 
dhe kjo është shumë e rëndësishme  
- Na ndihmon të qartësojmë ndjenjat 
tona dhe të shprehim mendimet  
- Vetëm duke qenë të ndjeshëm ndaj 
nevojave dhe frikave të njëri-tjetrit 
mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin të 
plotësojmë nevojat dhe të 
parandalojmë frikat  
-Mënyra e duhur për zgjidhje të 
problemeve dhe bindja e të dy palëve 
- Është mënyrë e mirë për të kuptuar 
njëri-tjetrin duke vendosur veten në 
pozitën e tjetrit  
- Është mjaft e vlefshme 
- Ndihmon mënyrën tonë të sjelljes 
për stile të ndryshme konflikti   

Analiza e 
konfliktit: 
diagrami i Venit 

- Në rast konflikti mund të gjejmë 
mënyra komunikimi (të dobëta, të 
dhunshme), cilët janë personat e 
përfshirë në konflikt dhe cili lloj 
komunikimi përdoret në çdo rast  
- Mënyrë e thjeshtë dhe e saktë për të 
paraqitur të dhëna dhe informacione 
të ndryshme  
- Na ndihmon të shprehim 
marrëdhëniet me prindërit, shokët 
dhe mësuesit  
- Na tregon se si lidhet gjithçka, sesi 
diçka ndikon diçka tjetër dhe pasojat - 
Është mjet i bukur prezantimi  
-  E bën të lehtë të kuptosh se si 
problemi pasqyrohet në të gjithë 
mjedisin, kështu problemi bëhet më i 
lehtë për tu zgjidhur   

- Më duket pak e ngatërruar dhe e vështirë për tu 
kuptuar  

- E dobishme për/me fëmijët e 
vegjël 

- Nëpërmjet kësaj metode mund të 
analizojmë aspektet pozitive dhe 
negative të temave të ndryshme, nga e 
kaluara dhe e ardhmja si dhe të bëjmë 

- Nuk i kuptova shumë mirë reagimet e ndryshme 
që duhet të kem në situata të ndryshme 

- Mund të bashkohen të dy 
instrumentet: siguria e riskut dhe 
probabiliteti i riskut  
- Mund të jetë më i dobishëm 
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Profili i konfliktit 

dallimin midis tyre  
-  Është e dobishme për mendim kritik 
- Nëpërmjet këtij instrumenti, mund 
ta ndajmë konfliktin në tre periudha: e 
kaluara, e tashmja dhe e ardhmja  
- Duke përdorur fakte nga e shkuara,e 
tashmja dhe e ardhmja mund të 
kuptojmë lehtë arsyet pse nisi konflikti 
- Mund të shohim ngjarje të kaluara 
dhe të mendojmë për zgjidhjen e 
problemit  
- Mund të kuptoj më mirë reagimet në 
çdo situatë  
- Mund të shkruajmë ngjarje nga e 
kaluara ose e ardhnmja dhe të 
mendojmë zgidhjen e problemit  
- E mira e këtij mjeti është prania në 
çdo rast konflikti  
- Kur analizon të kaluarën dhe të 
tashmen është më e lehtë të 
parashikosh veprimet në të ardhmen  

për planifikim. 

Instrument për 
vlerësimin e 
riskut 

- Mund të marrim në konsideratë 
rrezikun dhe rëndësinë e situatës 
- Mund të masim rrezikun dhe të 
vlerësojmë ç’duhet bërë për ta ulur 
atë  
- Kuptojmë rrezikun që paraqitet kur 
nuk përmbushen objektivat  
- Ky mjet mund të përdoret për çdo 
aktivitet dhe të shohim sa i 
rrezikshëm mund të jetë ky aktivitet  
- Kur të rriturit ndajnë përvojën e 
tyre të menaxhimit të rezikut me 
fëmijët dhe të rinjtë, ata janë më të 
përgatitur të përballen me të   

- Nuk na ndihmon të arrijmë synimin tonë 
 - Mundësitë e riskut dhe mundësitë e 
minimizimit të rrezikut janë shumë të ngjashme 
(mendoj kështu, sepse kur po i aplikonim këto 
instrumente dje, patëm vështirësi të bënim 
dallimin mes tyre), gjë që e vështirëson vendim-
marrjen.  

Shënim: Shënimet me ngjyrë blu shprehin mendimet e të rriturve
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Dita III 

E premte, 21 Mars, 2014 

Mirëmëngjes dhe mirëserdhët të gjithë. Si zakonisht do të fillojmë me një pëmbledhjë të ditës së 
djeshme të trajnimit. Dje pamë në hollësi se si duhet të jetë një qytetar aktiv.    

Komiteti i Vlerësimit dhe i Përmbledhjes: pjesëmarrësit nisin të rikujtojnë të drejtat, vlerat, rolet dhe 
përgjegjësitë kryesore të ‘qytetarit aktiv’. 

Shpjegojnë se si kanë përdorur diagramin e Venit për të paraqitur dhunën në familje. Kur përdorim këtë 
mënyrë, fëmijët vendosen në qendër dhe tregojmë më pas se kush ushtron dhunë ndaj tyre (prindërit, 
mësuesit, shokët). 

Diagrami i Venit për Iniciativa të Qëndrueshme për Paqe 

Për të vizatuar diagramin e Venit, përdoren rrathë me ngjyra dhe përmasa të ndryshme, ku secili prej 
tyre tregon rëndësinë dhe raportin me fëmijët. Fëmijët kanë vizatuar një rreth të personave që 
ushtrojnë dhunë, duke shpjeguar rëndësinë e raportit.  

Dje mësuam gjashtë lloje të konfliktit. Në grupin tim, folëm për mësuesit që ushtrojnë dhunë kur një 
nxënës është 5 minuta me vonesë.  



Objektivat kryesore të këtij seminari janë ndërtimi i paqes dhe t’i themi jo dhunës dhe konfliktit. Folëm 
për konfliktin me bashkëmoshatarët; pra për nxënësit që fyejnë ata që vijnë nga zonat rurale ose nga 
vendet e tjera.  

Komiteti i Mediave Sociale dhe Rrjete: Rudy nga Guatemala, i cili do të na ndihmojë me ndërtimin e 
rrjetit, ka vendosur një orar për një takim në skype që do të zgjasë 30 minuta, ne kemi zgjedhur çështjet 
më të rëndësishme për diskutim. Ai do të bëjë një përmbledhje të përgjithshme rreth projektit dhe ne 
do të mendojmë se ç’mund të shtojmë. Nesër të gjithë, pra jo vetëm komiteti i mediave sociale, do të 
marrim pjesë në takimin në Skype, kështu të gjithë do të kemi mundësinë të shtojmë diçka nëse 
dëshirojmë.  

Komiteti i Lojërave Zbavitëse dhe Gjallëruese: Fabio dhe Dejvi janë përgjegjësit për lojën gjallëruese sot. 

Annette përsërit edhe njëherë programin për të gjithë pjesëmarrësit. Sot është dita e tretë e trajnimit 
për ne dhe data shënon 21 mars. Kjo datë është e veçantë për një nga pjesëmarrësit tanë. Natalia ka 
ditëlindjen.  

Të gjithë nisin të këndojnë Shumë urime për ty! 

KOMUNIKIMI JO I DHUNSHEM 

Claire nis tw preznantojw seancwn vijuese rreth komunikimit jo të dhunshëm. Do të shohim nga afër 
gjuhën e gjirafës dhe gjuhën e çakallit 

Ajo paraqet gjirafën para grupit dhe na thotë se gjirafa ka udhëtuar shumë dhe është përdour edhe në 
seminare të tjera. Do ta përdorim atë për të komunikuar në mënyrë jo të dhunshme. 

Gjirafa Çakalli 
- Flet me zemër 

- Kur ndodh diçka e kalon pa gjykuar të tjerët 

- Përdor gjuhën për të komunikuar 

- Duke vepruar në mënyre të sjellshme promovon mirëeqenien 
personale dhe të të tjerëve  

- Krijon mundësi që njerëzit të kenë dëshirë për të ndryshuar: e 
bëni këtë, por vetëm me dëshirë, pa frikë, ndjenja faji ose turpi- p.sh. 
njerëzit i pyesim se ç’duan të bëjnë e jo si ndihen 

- Asnjëherë nuk thotë se çfarë duhet të bëjë tjetri, nuk jep 
urdhra. – shkaktari kryesor i rezistencës është t’i thuash një personi 
tjetër: duhet, është e domosdoshme të...Përse t’i heqësh dikujt të 
drejtën e zgjedhjes? Pa lirinë e zgjedhjes ne kthehemi në skllevër.  

- Shpreh qartë se çfarë do në të tashmen dhe jo në të shkuarën 

- Mban përgjegjësi për ndjenjat e veta, pranon se ndjenjat vijnë nga 
dëshirat 

- Gjuhë që vjen nga koka 

- I ndan njerëzit në të mirë dhe të këqinj 

- Duke u përqendruar te roli mbrojtës, ka si 
mekanizëm rezistencën dhe kundërsulmin  

- Gjuha është kriter/ kërkesë  

- Iu tregon njerëzve se dikujt nuk  i pëlqen 
dikush tjetër  

-Etiketon njerëzit kur nuk ndihet mirë (ua vë 
fajin të tjerëve)  

- Merr urdhra, nuk ka vullnet të tijin 

- Pret që të tjerët të bëjnë atë që do 

- Ndjenjat dhe dëshirat dënohen. Nga njerëzit 
pritet që të jenë të varur dhe të nënshtruar 
dhe të mos i pranojnë ndjenjat e tyre. 
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Situata: Të shtunën ka një ndeshje, për të cilën pjesëmarrësit po përgatitetn dhe të cilën duan ta fitojnë 

Erblini dhe Katerina (Rasti I – duke përdorur gjuhën e ‘çakallit’) 

Katerina: Ç’kemi? 

Erblini: Vetëm një sekondë! 

Katerina: A mund të luaj me ty? 

Erblini: Seriozisht e ke? Pa shikoje këmbën tënde. 

Katerina: Mund të luaj. 

Erblini: Të lutem, më lër të qetë!  

Katerina: Ti po më përjashton... 
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Erblini dhe Katerina (Rasti II – duke përdorur gjuhën e ‘gjirafës’) 

Katerina: Ç’kemi? 

Erblini: Oh, ç’kemi?  

Katerina: A mund të luaj me ty? 

Erblini: Oh, do të luash me skuadrën tonë? 

Katerina: Po, do të kisha dëshirë vërtet. 

Erblini: Mirë, patjetër. Pas pak do të nisim stërvitjen, mund të na bashkohesh nëse do.  

Katerina: Vërtet? Faleminderit shumë. Po, dua të luaj me ju. 

Erblini: Në rregull, do të presim. Do të përfshijmë në stërvitje.  

Pasi këtij ilustrimi nga Erblini dhe Katerina, keni 10 minuta kohë të mendoni për një situatë ose të zgjidhni një 
nga fleta e punës. Për secilën situatë, ju lutem të keni parasysh elementet në vijim: 

1. Vërjetjet / Faktet
2. Ndjenjat

3. Nevojat
4. Propozimet për veprim
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Situata: Është një grup fëmijësh, të cilët do të hapin një ekspozitë me piktura të krijuara nga imagjinata 
e tyre. Një vajzë do të marrë pjesë në këtë ekspozitë, por ka dëmtuar krahun. Ajo ka imagjinatë të 
zhvilluar, ka shkruar edhe një libër me poezi.  
Ajo do të marrë pjesë në ekspozitë , jo duke pikturuar vetë, por duke iu treguar piktorëve se çfarë ka 
në mendje, çfarë imagjinon dhe miqtë do të pikturojnë sipas shpjegimeve të saj. Sipas saj, piktura do të 
ketë dy emra: emrin e saj dhe emrin e mikut që do të pikturojë.  

Helga dhe Ilva (Rasti I – duke përdorur gjuhën e ‘çakallit’) 

Ilva: Ç’kemi? 

Helga: Çfarë do? 

Ilva: Dua vërtet të marr pjesë në këtë ekspozitë.  

Helga: Je në rregull? A e di që në këtë ekspozitë pikturohet? Si ke ndërmend të marrësh pjesë? 

Ilva: Kam menduar t’ju jap ide të cilat mund t’i pikturoni.  

Helga: E pamundur. Nuk duhet të jesh këtu.   



Helga dhe Ilva (Rasti II – duke përdorur gjuhën e ‘gjirafës’) 

Ilva: Ç’kemi? 

Helga: Ç’kemi? Si mund të të ndihmoj? 

Ilva: Dua vërtet të marr pjesë në këtë ekspozitë.  

Helga: Vërtet? Sa mirë që je e interesuar, por a mendon se mund të pikturosh edhe pse ke dëmtuar 
krahun?  

Ilva: Kam menduar t’ju jap ide të cilat mund t’i pikturoni.  

Helga: Kjo është ide shumë e mirë. Patjetër që mund të na ndihmosh duke na dhëne ide.  

Ilva: Faleminderit shumë! 

Helga: Me gjithë qejf! Eja të punojmë bashkë dhe të krijojmë një pikturë të bukur.  
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Situata: Sjellja e nxënësve në shkolla me nxënësit e tjerë që vijnë nga zonat rurale. Situata ndërmjet një 
vajze të shkollës dhe një vajze tjetër, e cila ka ardhur nga fshati dhe sapo është regjistruar në shkollë.   

Xhovana dhe Elidona (Rasti I – përdoret gjuha e ‘çakallit’ & Rasti II – përdoret gjuha e ‘gjirafës’) 

Rasti I – duke përdorur gjuhën e ‘çakallit’ 

Elidona: (e kap Xhovanën nga krahu për t’i tërhequr vëmendjen) Më fal. 

Xhovana: Hiqi duart. 

Elidona:  Më fal. Dua vetëm të luaj me ty. 

Xhovana: Po tallesh? Largohu!   

Rasti II – duke përdorur gjuhën e ‘gjirafës’ 

Elidona: (e kap Xhovanën nga krahu për t’i tërhequr vëmendjen) Më fal. 

Xhovana: Po, si mund të të ndihmoj? 

Elidona:  Më fal. Dua vetëm të luaj me ju. 

Xhovana: Në rregull, prit të pyes shoqet. Nëse janë dakord, mund të luash me ne. 
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Pse është më e rëndësishme të flasim për vëzhgime. përpara se të flasim për ndjenja? 

- Sepse nëse nuk dimë rrethanat, nuk jemi në gjendje të themi se në ç’pozitë do të jemi dhe si do 
të ndihemi.  

- Edhe vëzhgimet janë tepër të rëndësishme.  
- Claire: Kur shpjegon si ndihesh, të tjerët të kuptojnë më mirë (kur nëna ime kthehej nga puna 

dhe thoshte: ‘Jam e mërzitur’, nuk e kuptonim, por kur thoshte: “Shihni ç’rrëmujë! Jam shumë e 
mërzitur që e keni bërë shtëpinë rrëmujë”, e kuptonim më mirë).   

Si mendoni, pse është e rëndësishme të shprehni ndjenjat tuaja? 

- Kur shpreh ndjenjat, çlirohesh 
- Është më e lehtë edhe për palën tjetër  
- Kur nuk e shpreh atë që ndjen apo ke nevojë, pala tjetër nuk të kupton dot 
- Kur nuk i shpreh ndjenjat, por i grumbullon, ato kthehen në diçka negative.  

Po djemtë, a duhet t’i shprehin ndjenjat? 

Po, të gjithë, djemtë dhe vajzat, janë qenie njerëzore, dhe ndonjëherë kur nuk i shprehin ndjenjat 
përdorin dhunën ose veprime të tjera.  

Pse duhet pasur një propozim për veprim në vend që t’iu tregojmë se ç’duhet të bëjnë? A mund 
të arrihet më tepër në këtë mënyrë? 

Duhet t’i bësh të ndjejnë se po i bëjnë gjërat sepse duhen bërë, jo sepse kështu iu është urdhëruar.  

Si është më e lehtë të veprosh? Si ‘gjirafë’ apo si ‘çakall’?  

Të gjithë pjesëmarrësit bien darkord se është më lehtë të jesh në rolin e ‘çakallit’ 

- Kur jemi të inatosur, nuk mendojmë për pasojat, duhet të gjejmë mënyrën për tu sjellë si ‘gjirafë’ 

Si ndiheni kur dikush përdor gjuhën e ‘gjirafës’ me ju? 

- Ndihemi mirë emocionalisht. 
- Kjo është thelbësore në jetë duke pasur parasysh që jeta është e mbushur me konflikte, të bën 

të ndihesh mirë. Meqë komunikimi është baza për të gjitha marrëdhëniet njerëzore. 
- Nëse gjejmë mënyrën për tu sjellë si ‘gjirafë’, do të ishte shumë mirë.  
- Ndihesh mirë kur dikush të flet me mënyrën e ‘gjirafës’, nuk ka pasoja negative.  

Annette: Kur duam të jemi në rolin e gjirafës, duhet të kemi parasysh këto katër hapa, jo 
domosdoshmërisht në këtë rend, por është mirë të përdoren.   
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Seanca vijuese do të jetë për Ndërmjetësimin

Dea nga Korça e praktikon ndërmjetësimin prej disa kohësh në shkollën e saj dhe sot do të ndajë përvojën e saj 
me ne.   

Ndërmjetësimi  bëhet nga dy palë të konfliktuara dhe një ndërmjetës. Synimi i ndërmjetësimit është të 
përmirësojë marrëdhëniet ndwrmjet dy palëve në konflikt.  

Dea duke prezantuar për ndërmjetësimin 

Duhet të ndjekim disa rregulla: 

- Të prezantohemi 
- T’i dëgjojmë të dyja palët (secila shpreh versionin e saj për konfliktin)  
- Dëgjojmë eksperiencat e tyre  
- I pyesim se cila do të ishte zgjidhja më e mirë  
- Nëse sugjerimet e tyre nuk janë të njëjta, sugjerojmë ne një zgjidhje për konfliktin 

Ndërmjetësi: 

- Duhet të jetë i qetë dhe i përmbajtur  
- Të mos mbajë qëndrim; të jetë i paanshëm 
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- Të mos qeshë 
- Duhet të japë/propozojë një zgjidhje në mënyrë jo të drejtpërdrejtë  

Në një proces ndërmjetësimi: 

- Ndonjëherë ka më tepër se dy palë  
- Ndërmjetësit duhet të ndihmojnë palët të arrijnë një marrëveshje  
- Por mund të ketë edhe raste të cilat nuk kanë zgjidhje, megjithatë kjo nuk do të thotë se procesi 

nuk ishte i suksesshëm  
- Fakti që u ulën të diskutojnë dhe të komunikojnë përbën sukses në vetvete. 

Dea: tani do të bëjmë një lojë me role. 

Rasti 1 

Vendosëm që të gjithë të flemë në orën 10:00 të darkës por Eljano donte të shihte një ndeshje futbolli, 
kështu theu rregullat dhe prishi qetësinë e gjithë të tjerëve, përfshi edhe Dejvin.  

Dea duke ndërmjetësuar rastin midis dy palëve: Eljanos dhe Dejvit 

Dejvi: Mendon se Eljanos nuk duhet të jetë përjashtim nga rregulli dhe nuk duhet t’i shqetësojë të tjerët. 
Dejvi këmbëngul se Eljanos ra dakord me të tjerët kur u vendosën rregullat.  

Eljanos: Thotë se ky ishte një rast shumë i veçantë. “Po shihja ndeshjen; nuk e vura re sa ishte ora. 
Mendova se mund të kishte shkuar 9:30.” Loja e futbollit është shumë e rëndësishme për të dhe ajo 
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transmetohet në TV vetëm në atë orë (pas orës 10 të darkës). Ai i kupton rregullat dhe do t’i 
respektojë ato, por ngaqë ky është një rast i veçantë dhe shumë i rëndësishëm, ai kërkon vetëm 30 
minuta më tepër për ditët kur janë ndeshjet.  

Meqë të dyja palët vazhdonin të mbronin qëndrimin e tyre dhe kërkonin të merreshin në konsideratë, 
Dea (ndërmjetsja) sugjeroi se duke qenë se ndeshja e futbollit është shumë e rëndësishme për Eljanosin 
dhe është vetëm një herë në javë, t’i bëhej një shtyrje prej 30 minutash kohës zyrtare të fikjes së 
televizorit dhe të fjetjes.   

Rasti II 

Një situatë me dy persona: njëri në klasën e 9-të, dhe tjetri në klasën e 5-të. 

Personi në klasën e 9-të bie pa dashje dhe personi në klasën e 5-të qesh. Nxënësi i klasës së 9-të çohet 
dhe e gjuan me shpullë nxënësin në klasën e 5-të. Kush ka të drejtë?  

Unë quhem Dea. Jam këtu si ndërmjetësuese. 

Përpara se të fillojmë: 

- Nuk duhet ta ndërpresim tjetrin 
- Duhet të flasim me radhë 

Dea shpjegon procesin e ndërmjetësimit: 

- Ndërmjetësimi duhet jetë me dëshirë, të dyja palët duhet të bien dakord që të jenë pjesë e 
ndërmjetësimit.  

- Kur ndërmjetësimi kërkohet vetëm nga njëra palë, ndërmjetësuesi flet veçmas me secilën palë. 

Annette: A i vutë re hapat e ndërmjetësimit gjatë prezantimit të Deas?   

Shënim: Informacione të mëtejshme rreth ndërmjetësimit dhe instrumenteve të tjera mund të gjenden 
në fund të këtij raporti, si shtojcë.  

Rrethi Paqebërës 

Qëllimi: T’i bashkojmë njerëzit për të folur, për të kuptuar njëri-tjetrin, për të qenë më pranë njëri-
tjetrit, për të ndërtuat paqen dhe marrëdhënie më të qëndrueshme. Të krijojmë hapësirë për 
përdorimin e gjuhës së ‘gjirafës’.  

Mënyra: Të gjithë ulen në formë rrethi. Një person flet dhe të tjerët e dëgjojnë. 

Meqë shkopi qarkullon në të gjithë grupin, të gjithë kanë mundësi të flasin. Kur shkopi vjen tek ti, ke të 
drejtë të flasësh dhe askush nuk të ndërpret.  

58 



Rregullat: 

- Dëgjoni njëri-tjetrin 
- Mos ndërprisni 
- Mos flisni kur flet dikush tjetër 

Temat për diskutim:  Dhuna fizike në shkollë dhe në lagje. Si t’i japim fund dhunës në shkolla? 

Në rrethin paqebërës nuk ka kufizime, rregulli është ky: nëse dikush flet shumë gjatë (më shumë se 2 
minuta), ne i kërkojmë të mbarojë.  

Dea: Dhuna është e keqe dhe nuk duhet përdorur, çdo gjë e ka një zgjidhje; duhet të ndryshojmë 
perceptimin për dhunën: duke u përmbajtur dhe duke punuar me të tjerët.   

Dejvi: Dhuna nuk duhet të përdoret në shoqërinë tonë sepse është diçka e keqe dhe na dëmton. Duhet 
të sensibilizojmë ata që përdorin dhunë, në mënyrë që të japim kontribut për paqen.   

Helga: Dhuna është mjaft e përhapur, në shkolla, në familje dhe komunitete. Kemi shembuj të mësuesve 
që ushtrojnë dhunë ndaj fëmijëve. Kjo  mund të zgjidhet duke rritur mirëkuptimin midis palëve; 
ndonjëherë është edhe faji i nxënësve prandaj duhet të jenë më të vetëdijshëm.   

Ilva: Ka një shprehje e cila thotë: “Duhet të fillosh nga vetja”, në fillim duhet të ndërgjegjësohemi, dhuna 
ka pasoja negative.   

Amarilda: Dhuna është një fenomen me pasoja të dëmshme; duhet të jemi të parët që ndalojnë dhunën 
në shoqërinë tonë.  

Elidona: Personat që përdorin dhunë, kanë mendime negative. Kur duan të shprehin diçka, mund ta 
bëjnë vetëm nëpërmjet dhunës. Ndërgjegjësimi duhet bërë në përputhje me disa aktivitete. Psikologu 
mund të japë kontributin e vet për këtë. Ka disa raste në familje dhe komunitet ku dhunës nuk mund t’i 
jepet fund vetëm nëpërmjet negociatave.  

Xhovana: Dhuna duhet të jetë mjeti i fundit që duhet përdorur. Për t’i dhënë fund dhunës, që sipas 
meje është mjaft e përhapur në shkolla, si fillim duhet të nisim me veten, me shokët, bashkëmoshatarët e 
më tej, deri në nivel global. Kjo mund të bëhet edhe duke përgatitur broshura informative.  

Erblini: Mua më pëlqejnë shumë mendimet e shokëve të mi, jam dakord me të gjitha këto mendime dhe 
do të flas shkurtimisht. Dua të ndaj me ju një shprehje të Mahatma Gandit: “Bëhu ndryshimi që do të 
shohësh në botë”; unë po punoj për këtë, ne po punojmë për këtë.   

Katerina: Është mirë të jesh në mes të një rrethi paqebërës dhe të dëgjosh gjithë këto ide të mira. Nuk 
ia vlen të diskutosh faktin që dhuna është e keqe. Ne të duhet të jemi të parët që i zgjidhim konfliktet pa 
përdorur dhunën. Dhuna është mënyra më e keqe për t’i zgjidhur konfliktet.  

Jona: Dhuna sjell vetëm dhunë, ndryshimi duhet të fillojë nga ne, duhet të kthehemi në qytetet tona dhe 
të përhapim mesazhin e paqes.  

Eljanos: Është e vështirë t’i japësh fund dhunës, por ia vlen. Në fillim, duhet të nisim nga vetja, pastaj me 
të tjerët.  
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Mia: Këshilloni njëri-tjetrin. Për mua dhuna është e padobishme, nuk duhet ta përdorim atë sepse mund 
të shkaktojë probleme për shëndetin tonë.  

Iva: Ne duhet të analizojmë rrënjët e konfliktit dhe të parandalojmë zhvillimin e këtyre rrënjëve 
(konflikteve).  

Raundi i dytë 

Dea: Duhet të mos marrim rolin e breshkës në konflikte duke menduar se mund ta shmangim, pasi 
nervozizmi do të shtohet, ndaj ai duhet shkarkuar në moment dhe ne të qetësohemi. 

Dejvi: Kur je i inatosur, duhet të pyesësh veten se ç’do të bëje nëse konflikti do të ishte i zgjidhur. Unë 
mendoj se duhet të përmbahemi dhe nëse e bëjmë këtë do të ketë vetëm paqe në botë, nuk do të ketë 
konflikte.  

Helga: Nëse të gjithë biem dakord se ndryshimi fillon nga vetja, ne nuk tregojmë respekt për të tjerët 
kur përdorim dhunë, duhet të sillemi me të tjerët në të njëjtën mënyrë.   

Ilva: Nëse flasim me mënyrën e ‘gjirafës’, edhe të tjerët do të ndjekin shembullin tonë. 

Amarilda: Duhet të organizojmë aktivite ndërgjegjësuese, të përdorim gjuhën e mirëkuptimit. 

Elidona: Ne fëmijët jemi pasqyrë e prindërve tanë, ne duhet t’i ndërgjegjësojmë ata. 

Xhovana: Ndryshimi nis nga vetja; duhet të jemi të duruar. 

Erblini: Të gjithë po punojmë për ndërtimin e paqes. Diçka konkrete që mund të bëjmë, është të 
përdorim të gjitha këto mënyra që kemi mësuar gjatë këtij seminari, t’i përdorim kur të kthehemi në 
qytetet tona. Kështu, mund të ndërtojmë një komunitet më paqësor. Diskutimet janë çelësi i luftës 
kundër dhunës.  

Katerina:Nëse do të përfshihesha në një konflikt, do të përdorja aftësitë e mia komunikuese për të 
diskutuar me palën tjetër në mënyrë që të arrija një marrëveshje.   
Aktivitetet, broshurat do të ishin mënyrë e mirë për të përcjellë tek të tjerët atë që mendojmë e kështu 
do të parandalonim dhunën.  

Jona: Instrumentet që kemi mësuar këtu, do të më ndihmojnë të përgatis aktivitete dhe broshura për të 
përhapur njohuritë dhe ndoshta për të krijuar diçka që mund të publikohet në media. Njerëzit që 
përdorin dhunë, nuk kanë respekt për veten në radhë të parë.  

Elianosi: Për të vepruar kundër dhunës, palët në një grindje duhet të ulen dhe të komunikojnë, kështu 
ndoshta mund të arrijnë në një zgjidhje të përbashkët.  

Mia: Duhet të ruajmë qetësinë dhe të mos veprojmë pa u menduar. 

Iva: Komunikimi është mënyra më e mirë. Shumë njerëz mendojnë të krijojnë broshura, nuk mendoj se 
kjo ka shumë efekt tek njerëzit.  

Annette: Këto metoda mund të jenë mjaft të dobishme kur të ktheheni. Bëtë një hap përpara dhe thatë 
se do të organizoni aktivitete. Kur përgatisni plane për veprim, mbani këtë parasysh.  
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Si u ndjetë në rrethin paqebërës? 

- Shprehemi lirisht; askush nuk na ndërpret; ndihemi më të qetë; kemi kohë për të folur  
- Kur ke shkopin në dorë mund të flasësh lirisht, por duhet të jesh i saktë.  
- Është metodë e mirë, të ndihmon të flasësh lirisht, nuk ndihesh nën presion dhe të tjerët të 

dëgjojnë. 
- Ndihesh i lumtur kur ke shkopin në dorë. 
- Ne flasim dhe na dëgjojnë, mund të shprehim lirisht mendimet tona.  
- Ne respektojmë dhe na respektojnë. 
- Kjo do të ishte metodë shumë e mirë nëse secili nga ne do ta zbatonte.  
- Kjo është mënyra e duhur për të reaguar në situata në të cilat përfshihemi; duhet ta bëjmë pjesë 

të vetes. 
- Është mënyrë shumë e mirë për të shprehur mendimet qartë dhe hapur 
- Kjo metodë na jep mundësi të dëgjojmë mendimet e të tjerëve  
- Mund të shprehemi lirisht 
- Është e dobishme për komunikim, askush nuk të ndërpret  
- Mund të flasim lirisht 

Përfundime të tjera nga pjesëmarrësit për seancat e mësipërme: 

Na duhet ndihma e mësuesve për të çrrënjosur njohuritë kur të kthehemi  në vendet tona. Të rinjtë 
kanë menduar për mesazhet që mund të kenë kur të kthehen në vendet e tyre. “ Pas kësaj eksperience 
kaq të bukur, kur të kthehem në shtëpi do t’iua përcjell shokëve që të ndihmojnë në organizimin e 
evenimenteve për të reduktuar dhe për t’i dhënë fund dhunës. Senatorët do të na ndihmojnë t’iua 
përcjellim këtë njohuri mësuesve, drejtorit etj.  

Mësues/e: Do t’i mbështesim fëmijët dhe të rinjtë dhe do t’i vëmë në jetë planet e tyre kur të kthehen 
në shkollë. Është thelbësore që komunikimi të jetë baza për gjithçka në vend të dhunës. Jetojmë në një 
shoqëri patriarkale ku meshkujt mbizotërojnë; kjo duhet ndryshuar gradualisht, duke filluar nga kopshtet, 
në mënyrë që të ndërtojmë një shoqëri të shëndetshme.  

Mësues/e: Jemi këtu me një mision të veçantë; kjo temë duhet marrë seriozisht. 

Diskutimi i grupit të të rriturve: Si t’i japim fund dhunë fizike të ushtruar ndaj fëmijëve? 

Prindërimi pozitiv 

Burrat: Të përmirësohen ligjet ekzistuese në lidhje me fëmijët dhe familjet të ndëshkohen më rëndë (të 
mendohen dy herë). 

Gratë: Përdorimi i dhunës vazhdon në Shqipëri. 
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Vizita në amfiteatrin e Durrësit 
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Dita IV 

E shtunë, 22 mars 2014 

Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët të gjithë. Si zakonisht do të nisim me përmbledhjen e ditës paraardhëse 
të trajnimit. Dje pamë në detaje komunikimin jo të dhunshëm. Cilat janë hapat e komunikimit jo të 
dhunshëm? 

Cilën gjuhë përdorni zakonisht? 

Pjesëmarrësit bien dakord një zëri se pëlqejnë gjuhën e ‘gjirafës’, mund të shprehen më mirë dhe të 
tjerët i kuptojnë më mirë. Sidoqoftë, ndonjëherë nuk mendohen gjatë dhe pranojnë se përdorin gjuhën e 
‘çakallit’.  

Roli i ndërmjetësuesit 

- Zgjidh problemin ndërmjet dy ose më shumë personave që janë pjesë e një konflikti 
- Ndërmjetësuesi duhet të jetë i qetë, nuk duhet të tregojë gjendjen e tij emocionale  
- Nuk duhet të mbajë anën e askujt 

Fazat kryesore të ndërmjetësimit: 

- Prezantimi 
- Prezantimi i rastit/çështjes 
- Ndjenjat përkatëse të secilës palë 
- Zgjidhja e mundshme 

Rrethi paqebërës 

- Pjesëmarrësit ulen në formë rrethi 
- Gjatë kohës që flasin, pjesëmarrësit mbajnë në dorë një shkop 
- Shprehin ato që mendojnë rreth dhunës  
- Shprehin se çfarë mund të bëjnë ata për të zgjidhur dhunën  

Shembuj se si mund t’i jepet fund dhunës: 

- Broshurat 
- Aktivitete të ndryshme 

Grupi I 

Qëndrueshmëria e nismave për paqe të grupeve të Elbasanit dhe Durrësit 

Partnerët e drejtpërdrejtë: 

- Drejtoria Arsimore  
- Drejtoria e shkollës 
- Bordi i shkollës (është i dobët, ne kërkojmë një lidhje më të fortë me bordin e shkollës) 
- Këshilli disiplinor (ka lidhje të dobëta)  
- Këshilli i Etikës 
- Këshilli i prindërve (duam të kemi lidhje më të ngushta me ta, ata janë më pranë qeverisë së 

nxënësve sepse janë të lidhur me komunitetin) 
- Organizata Jofitimprurëse 
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- Zëri 16+ (kemi bërë vetëm një trajnim me ta, pra kemi lidhje të dobëta me ta)   
- Save the Children (kemi marëdhënie mjaft të mira me SC) 
- World Vision (Qeveria e Nxënësve Durrës ka lidhje mjaft të mira me ta, ndërsa Qeveria e 

Nxënësve Elbasan dëshiron të ketë marrëdhënie më të mira)   
- E njëjta gjë si për Worl Vision vlen edhe për MEDPAK 
- Psikologu/psikologia (Qeveria e Nxënësve të Durrësit ka marrëdhënie  të mira dhe 

bashkëpunuese, ajo merr pjesë në aktivitetet tona; në Elbasan kjo lidhje është e dobët)  
- Një ndryshim i madh që synojmë të arrijmë: 

o buxheti (nuk kemi fonde)
o bashkëpunimi dhe mbështetja e psikologut

Grupi II 

QN në Peshkopi dh Burrel kanë nevojë për tri gjëra: 

- mjedise ku të takohem 
- mjedise ku të zhvillojnë aktivitetet e tyre 
- buxheti 
- duam të ndryshojmë marrëdhëniet me bizneset e komunitetit dhe bashkinë në mënyrë që të 

sigurojmë premisat për të cilat kemi nevojë dhe fondet  
- lidhjet tona me bashkinë mund t’i përforcojmë nëpërmjet takimeve dypalëshe  
- duam të përforcojmë lidhjet me prindërit  
- duam të ruajmë marrëdhëniet me Save the Children, Zeri 16+ dhe OJF të tjera 

Grupi III (Mali i Zi) 

Marrëdhënia me organizatat e fëmijëve dhe të rinjve 

- kemi lidhje të dobëta me to por janë të rëndësishme për ne 
- ato organizojnë takime herë pas here  
- presim të bashkëpunojmë më tepër me to 
- duam të marrim pjesë në projekte 

Grupi IV 

- gjëja më e rëndësishme për ne janë fondet (duhet të ndërgjegjësojmë të tjerët dhe të theksojmë 
nevojat tona)  

- gjatë këtij takimi do t’iu bëjmë të ditur nevojat tona  
- gjatë këtij takimi do të paraqesim projektet tona në fushën e të drejtave të njeriut 
- do të na duhen fonde për të përmirësuar ose rikonstruktuar mjediset  

Annette: secili grup duhet të ruajë digramin e Venit, do t’i përdorim më vonë më vonë bashkë me 
instrumentin për vlerësimin e zakoneve të fëmijëeve.   

Erblini: Loja quhet “sallatë frutash”. Çdo pjesëmarrës do të jetë një nga katër frutat: luleshtrydhe, kivi, 
qershi ose mollë. Kur të them “mollë”, të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë zgjedhur mollën do të çohen 
dhe do të përpiqen të ulen në karriget e “mollëve” të tjera. Kur them “sallatë frutash”, të gjithë 
pjesëmarrësit çohen dhe përpiqen të gjejnë vend në një karrige tjetër çfarëdo.   
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- Luleshtrydhe 

- Kiwi 

- Qershi 

- Mollë 

- Sallatë frutash

Annette: Të shohim përpara në ndërtimin e paqes – Nismat e fëmijëve dhe të rinjve. 

Siç e shihni edhe nga plani kohor që kemi paraqitur, na duhet të punojmë për një kohë të gjatë që të 
ndërtojmë paqen. Në vitin 2013 punuam për ndërtimin e paqes në Guatemala, Zimbabve, Nepal dhe 
Shqipëri.  

Punojmë në këto vende,  por duhet të bashkëpunojmë  edhe në rajonet përkatëse dhe ta koordinojmë 
punën.  

Në vitin 2007, themeluam një grup global reference. Organizojmë konferenca në Skype, bashkëpunojmë. 
Janë disa organizata të cilat përfshihen në këtë grup.  

Kemi menduar se kemi nevojë edhe për një rrjet me fëmijë dhe të rinj. Në vitin 2013 punuam me të 
rinjtë dhe fëmijët për të krijuar një rrjet global.  

Në Guatemala është një i ri i cili ka marrë nismën të bashkëpunojë për rajonet; sot do të kemi një lidhje 
në Skype me të.  

Siç e patë edhe nga filmi dje, puna ka filluar tashmë. 

Erblini: Dua të shtoj diçka rreth rezolutës së OKB-së  

Rezoluta, të cilën ia adresuam OKB-së ka tre çështje kryesore: 

1. të ketë më tepër ligje për mbrojtjen e fëmijëve në të gjithë botën, këto ligje të hartohen dhe të
zbatohen;

2. shkollat të konsiderohen si zona të paqes
a. shkolla të jetë një vend i qetë ku fëmijët shkojnë dhe mësojnë
b. paqja të jetë temë e kurrikulave me zgjedhje

3. të ketë më tepër fonde për mbështetjen e nismave të fëmijëve dhe të rinjve për ndërtimin e paqes

Katerina: Kur shkuam në OKB e dinim se njerëzit ishin skeptikë për rezolutën tonë, sepse përpara saj 
kishte pasur dhe dy rezoluta të tjera. Ajo që e bën të veçantë rezolutën tonë, është përfshirja e fëmijëve 
në proceset e ndërtimit të paqes. 

Nuk e mohojmë aspak punën e bërë deri më sot, por dëshirojmë të japim një kontribut në ndërtimin e 
botës që ëndërrojmë.  

Mësuese: Meqenëse, disa nga nxënësit e pranishëm janë në klasë të tetë, ka tetë tema të së Drejtës 
Humanitare Ndërkombëtare. Këto leksione janë marrë shënim nga nxënësit dhe këto tema kanë 3-4 vjet 
që ekzistojnë. Por nuk ka libra për këtë.  

Clarie: Tani do të ndihmojmë grupet me planet konkrete.  

Tani do të ndjekim një video mbi aftësitë e kufizuara nga projekti i UNICEF në Malin e Zi 



E treguam këtë video në mënyrë që kur të ndërtoni strategjitë tuaja të mendoni se kush duhet përfshirë 
në qeverinë e nxënësve.  
Dje analizuam fëmijët romë, ata që vinin nga fshatrat ose Greqia. A janë të gjithë këto grupe të përfshira? 

Tani do të paraqesim disa hapa për planifikimin strategjik. Duhet të keni parasysh gjithçka kemi mësuar 
gjatë kësaj jave kur të ndërtoni planet tuaja.  

Strategji: do të thotë të dimë ku jemi dhe ku duam të shkojmë.

- Situata aktuale 
- Vizioni 
1. Hartimi i vizionit

a. Ditën e parë mësuam rreth paqes
b. Tani çlodhuni, mbyllni sytë, mendoni se si mund të jetë paqja, cilët janë elementët e

paqes në vizionin tuaj? Mbyllni sytë dhe imagjinoni.

Çfarë ndjetë? 

- Harmoni, lumturi mes njerëzve 
- Jetë e paqtë, plot mirësi 
- Barazi 
- Paqe të brendshme 
- Fytyra të qeshura 
- Lumturi 
- Një shkollë ku nxënësit me origjina dhe aftësi ndryshe mësojnë sëbashku dhe janë të barabartë  
- Siguri 
- Lumturi dhe parajsë 
- Detin, ngjyrën blu të tij, në anën tjetër një park lojrash ku luajnë fëmijët; shoh veten duke notuar 
- Një larmi ngjyrash 
- Qartësi 
- Çlodhje 
- Më shumë dashuri 
- Shpresë 
- Përfshirje 
- Respekt 
- Barazi dhe diversitet 
- Liri për të luajtur 

Kjo zgjati vetëm 1,5 minuta, imagjinoni sikur të shpenzoni 30 minuta duke menduar për vizionin tuaj për 
paqen, do të zbuloni kaq shumë gjëra.  

Pema e konfliktit: Kush nga ju ka punuar me këtë metodë më parë? Shumë nga ju, gati të gjithë.  

Ç’instrumente të tjera kemi përdorur gjatë kësaj jave për analizën e situatës? 

- Shkaqet, rreziqet dhe pasojat 
- Diagramin e Venit 
- Pikat e forta dhe pikat e dobëta 
- Vlerësimi i rrezikut 
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Pra, keni mjaft informacion për situatën aktuale.  

Duhet të dimë vizionin tonë, situatën aktuale dhe ku duam të shkojmë. 

            SMART 

- Specific = specifik  
- Measurable = i matshëm 
- Achievable = i arritshëm 
- Realistic = realist 
- Time bound = me afate kohore të përcaktuara 

Është mjaft e vështirë të punohet me këta tregues dhe të plotësohen në çdo kohë. Si mund të siguroni 
mbështetjen e shokëve për të arritur vizionin tuaj? Përcaktojmë rrugën që duhet ndjekur; diagrami i 
Venit do t’ju ndihmonte vërtet. P.sh. thatë se ju duhen më tepër fonde, nëse i siguroni ato keni arritur 
vizionin tuaj.  

Claire prezanton Planifikimin e Veprimit Strategjik

Planifikimi i veprimit strategjik është mjaft i dobishëm për të menduar, të ndihmon të arrish qëllimet; 
është e vështirë të kuptosh nëse je në rrugën e duhur.  

P.sh. krijimi i një grupi baze për të mbështetur rezolutën, e dimë se jemë në vendin e duhur kur ta kemi 
krijuar atë. Kini parasysh gurët kilometrikë (hapat kryesorë).   

Hapi i fundit është të qëndrojmë në rrugën e duhur dhe të dokumentojmë se çfarë po shkon dhe nuk po 
shkon si duhet.  

Të rinjtë e tjerë mund të mësojnë nga përvoja juaj. Nëse Shqipëria dhe Mali i Zi dokumentojnë përvojën 
e tyre, Serbia, për shembull, mund të pwrfitojw nga kjo pwrvojw.  

Ku jemi? Ku duam të shkojmë? Si do ta monitorojmë ‘rrugën’ tonë? 

Ku ndodhemi? Tani do të punoni me planet e veprimit.  Ju lutem përdorni instrumentet. Gjetjet 
kryesore të situatës aktuale. Lexoni planet për veprim strategjik të njëri-tjetrit për pesë minuta. Më pas, 
secili nga grupet do të prezantojë planet strategjike.  

Grupi I (Mali i Zi): 

Çështjet dhe hapat kryesorë 

- Numri i praktikave shkollore (duam që shkolla të përfshihet më tepër në këtë pjesë) 
- Numri i debateve të mbajtura dhe inputi  
- Feedback nga prindërit 
- Angazhimi më i madh i prindërve në politikat arsimore dhe marrja e mendimit të tyre 
- Rritja e mbështetjes nga media (më shumë programe për fëmijë) 
- Angazhimi i një figure publike për javën e fëmijëve  
- Numri i fëmijëve dhe shkollave të përfshira në këtë aktivitet  
- Instrumentet e përdorura këtu kanë përparësitë dhe disavantazhet e tyre. Përdorimi në të 

ardhmen i instrumenteve dhe punës së bërë gjatë këtij seminari. 
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Grupi II (Shqipëria e Mesme): 

Çështjet dhe hapat kryesorë 

- mungesa e fondeve për zhvillimin e aktiviteteve të paqes  
- Shkolla jonë synon të mbajë shumë aktivitete në lidhje me paqen, por për këtë na duhen fonde. 

P.sh. nxënësit romë shpesh mungojnë në shkollë, por ne i kemi ndërgjegjësuar dhe ata vijnë në 
shkollë, dëshirojmë ta bëjmë shkollën një vend ndryshe  

- Kemi menduar të mbajmë një takim dhe ta ngremë këtë çështje  
- Kemi menduar të vizitojmë kompani biznesi dhe t’iu kërkojmë fonde  
- P.sh. organizojmë një seminar me palët e interesuara, në mënyrë që të ndërtojmë paqen 

Grupi III (Shqipëria e Jugut): 

Çështjet dhe hapat kryesorë 

- Dëshirojmë që zëri i fëmijëve të dëgjohet dhe të drejtat e tyre të respektohen 
- Aktivitete ndërgjegjësimi  
- Krijimtaria e fëmijëve  
- Broshurat   
- Rrjetet 
- Me mbështetjen e QN, grupeve rinore, medias, komunitetit dhe prindërve  

Grupi IV (Shqipëria e Veriut) 

Çështjet dhe hapat kryesorë 

- Nevoja për bashkëpunim me strukturat e shkollës; me prindërit, komunitetin, komunitetin lokal, 
bizneset  

- Aktivitete të identifikuara: takime me autoritetet lokale, me bizneset, drejtorinë arsimorë 
rajonale, zyrën arsimore  

- Promovim i punës sonë në mediat lokale  
- Ftesë që të bashkëpunojnë me ne  
- Fushata ndërgjegjësimi  
- Ekspozita të paqes 
- Broshura 
- Aktivitete në bashkëpunim me QN në qytet dhe nivel rajonal 
- Metoda e ‘kafshëve’, vlerësimi i riskut 
- Prezantimi me foto i përfshirë  
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Grupet prezantojnë çështjet dhe hapat kryesorë 
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Tani do të luajmë një lojë që quhet Loja e fëmijës së rrugës 

Dy persona (janë shtëpia) mbajnë duart dhe një person i tretë (fëmija) qëndron në mes.  

Kur themi “fëmijë”, personat në mes duhet të lëvizin dhe të ndërrojnë shtëpi. Kur themi “rrugë”, duhet të 
krijohen shtëpi të reja (çifte të reja).  

Lidhja në Skype me Rudy-n dhe Kevinin nga Guatemala 

*Rudy dhe Kevin kanë linjë të dobët interneti prandaj është e vështirë të vazhdojë lidhja me ta në Skype. Ata dërgojnë një
mesazh për pjesëmarrësit në Shqipëri dhe Claire e lexon për të gjthë. 

Përshëndetje! 

Të dashur miq. 

Ne (Kevin dhe unë) po  ju shkruajmë këtë e-mail: të rinjtve dhe të rriturve të mrekullueshëm nga Shqipëria dhe 
Mali i Zi. Ju lutemi, nëse është e mundur, t’iua lexoni të gjithë pjesëmarrësve.  

"Takimi me ju ishte mjaft emocionues. 

E dimë që paqja është kudo ndodheni ju, sepse ju dhe ne, të gjithë jemi promovues të paqes. Paqja ju ndjek dhe 
na ndjek, sepse ne ndërtojmë paqen.  

Kur flasim për të ndryshuar komunitetin, vendet tona dhe botën, largësia midis nesh nuk ekziston më. 
Komunikimi me të gjithë ju është tejet frymëzues. Kemi në plan diçka që do t’iu japë pak shpresë njerëzve që 
jetojnë në botën tonë.  

Mendojmë se të gjithë ne, në vende të ndryshme, mund të mbajmë aktivitete të ndryshme, por mund të 
përcaktojmë një listë me dy ose tri aktivitete të cilat të gjithë ne duhet t’i bëjmë përveç aktiviteteve sipas dëshirës 
sonë. Kjo bëhet për të krijuar një lëvizje të madhe në vende të ndryshme Për shembull, në Guatemala mund të 
bëjmë marshime për paqen, në Kolumbi mund të bëjnë festivale arti për paqen, në Shqipëri mund të krijoni 
video për paqen, në Malin e Zi mund të bëni intervista për paqen, ky është vetëm një shembull. Por, të gjithë ne 
do të kemi të njëjtin baner “Të gjithë ne ndërtojmë paqen” dhe të gjithë njerëzit në të gjitha vendet do ta 
nënshkruajnë, më pas ne do t’i vendosim fotot dhe videot në kohë reale në faqen e internetit të Grupit të 
Referencës për Çështjet e Fëmijëve dhe të Rinjve ose në faqen tonë në Facebook . Ideja është që të bëjmë 
aktivitete të ndryshme, por të bëjmë edhe diçka të përbashkët, në mënyrë që të krijojmë një impakt më të madh 
dhe t’i tregojmë botës se fëmijët dhe të rinjtë janë të pranishëm dhe duan dhe kanë nevojë të jenë pjesë e 
ndërtimit të paqes.  

Ky është vetëm një shembull, ju mund të bëni aktivitete të tjera dhe të zgjidhni një aktivitet tjetër të përbashkët. 
Ky ishte vetëm një sugjerim.  

Pra, si thoni? A i bashkoheni idesë sonë? Ju lutem më kontaktoni nëse dëshironi një telefonatë në Skype. 

Ne si anëtarë të Grupit të Referencës për Çështjet e Fëmijëve dhe të Rinjve do ta udhëheqim këtë. 

Ishte kënaqësi e madhe ta shkruanim këtë për ju. 

Ju lutem, merrni shumë përqafime dhe buzëqeshje nga Guatemala. 

Presim me kënaqësi një takim të ardhshëm me të gjithë ju: 

Kevin Gutierrez dhe Rudy Renato Chic Arriaza 
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Erblini rreth lidhjes në Skype: 

1. Më 21 shtator, ditën ndërkombëtare të paqes, do të mbajmë një aktivitet. Si fillim do të mbahet
në nivel rajonal, më pas europian e më vonë në nivel global.

a. Grupin ekzistues në fb do ta shndërrojmë në një grup ndërkombëtar
b. Në këtë grup do të ndajmë të gjitha mendimet tona

2. Erblini do t’iu dërgojë një email të gjithëve rreth hapave që duhen ndjekur.

Plani për nesër, ditën e fundit të seminarit: 

- Helen (Drejtore e Save the Children në Shqipëri) do të japë fjalën e mirëseardhjes. 
- Të gjithë do të prezantohen shkurtimisht se kush janë dhe do të prezantojnë shkurtimisht punën 

e tyre. 
- 2 vullnetarë do të prezantojnë secilin prej instrumenteve   
- Claire: në Nepal vepruam kështu: njëri grup prezantoi në ditën e parë, një grup tjetër në ditën e 

e dytë, e kështu me radhë.  

Dita I – Grupi i Malit të Zi 

Dita II – Grupi Shqipërisë së Mesme 

Dita III – Grupi i Shqipërisë së Veriut 

Dita IV – Grupi i Shqipërisë së Jugut 

Gjithë fëmijët dhe të rinjtë do të thonë diçka; të rriturit jo domosdoshmërisht. 

Prezantimi i Erblinit, do të tregojmë pjesën e videos ku Erblini flet në Nju Jork, ideja është të tregojmë 
qëllimin e kësaj pune në aspektin gjeografik dhe paraqitjen në OKB.  

Më pas do të ftojmë të gjithë pjesëmarrësit (edhe të ftuarit tanë) të bëhen pjesë e rrethit paqebërës.  

Të gjithë grupet që prezantuan planet për veprim janë të lutur të përgatisin një pyetje dhe të zgjedhin dy 
pyetje përfundimtare për rrethin paqendërtues.  

Në varësi të numrit të të ftuarve, mund të organizojmë tre ose katër rrathë; ideja është të përfshihen si 
të rriturit ashtu edhe të rinjtë.  

Tani dy grupe, të udhëhequra nga dy djem, do të gjejnë një temë që ka të bëjë me dhunën, konfliktin dhe 
paqen.  

Kemi tre pyetje të shkëlqyera: 

1. Si mund ta parandalojmë dhunën kundër fëmijëve dhe si të sigurojmë implementimin e ligjeve?
2. Ç’kontribut mund të japin fëmijët në reduktimin e dhunës?
3. Si mund ta rrisim përfshirjen e fëmijëve romë?

Nesër të gjithë do të jenë pjesë e një rrethi të vetëm. 
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Dita V 

E diel, 23 mars 2014 

Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në ditën e fundit të seminarit 

Annette: Faleminderit që jeni pjesëmarrës të mrekullueshëm. Falënderoj Katerinën dhe Erblinin që 
ndihmuan dhe asistuan si lehtësues. 

Çfarë ju pëlqeu nga seminari? 
*Idetë me ngjyrë të kuqe iu përkasin të rriturve

- Më pëlqeu mënyra si ishte ndërtuar seminari dhe mënyra e argëtimit  
- Më pëlqyen shumë të githa seancat e organizuara  
- Ajo që më pëlqeu më tepër ishte fakti që mësuam si të parandalojmë dhunën dhe konfliktin 

nëpërmjet ndërgjegjësimit. Më pëlqeu shumë seminari, u kënaqa shumë dhe mbi të gjitha, 
mësova shumë.  

- Takova miq të rinj. Mësova si të zgjedh paqen në vend të konfliktit dhe dhunës.  
- Më pëlqyen instrumentet që përdorëm gjatë këtij seminari  
- Më pëlqeu veçanërisht mënyra e organizimit të seminarit; të gjitha idetë ishin të vlefshme  
- Më pëlqeu shumë mënyra e organizimit të seminarit, mënyra si u paraqitën instrumentet; të 

gjithë mund të merrnin pjesë lirisht 
- Më pëlqyen të gjithë elementet e këtij seminari. Të gjithë kërkojnë paqen, sidomos fëmijët të 

cilët dhunohen. Edhe pjesa e argëtimit ishte mjaft e mirë.  
- Ajo që më pëlqeu më shumë në këtë seminar, ishin organizimet në grupe dhe instrumentet e 

përdorur gjatë tij.  
- Më pëlqeu gjithçka në këtë seminar, të gjitha mënyrat e trajnimit që Annette dhe Claire 

përdorën. Fakti që mësimet kombinoheshin me lojëra më pëlqeu shumë  
- Më pëlqyen temat 
- Të gjithë përbërësit e këtij seminari ishin interesantë. Ajo që më pëlqeu më shumë është se 

mësova si të jap një kontribut për paqen  
- Më pëlqeu e gjithë puna jonë gjatë seminarit. Ndërmjetësimi më duket mjeti më i dobishëm për 

uljen e konfliktit sepse është mënyrë efikase për zgjidhjen e tij  
- Më pëlqeu më tepër mënyra si punuam dhe drejtimi i këtij seminari. 
- Më pëlqyen të gjitha aktivitetet që organizuam gjatë seminarit  
- Më pëlqeu mënyra e organizimit të seminarit  
- Ajo që më pëlqeu më shumë ishte mënyra e organizimit dhe ndarja e përvojave në grupe 
- Temat u trajtuan në mënyrë profesionale, trajnuesit dhe përkthyesi kishin nivel të lartë 

profesional  
- Ky seminar ishte organizuar mjat mirë; të gjithë u ndjenë të përfshirë  
- Ajo që më pëlqeu më shumë në seminarin tonë ishte prezantimi ndërkulturor i trajnues sonë. 

Më pëlqyen shumë teknikat e përdorura.  
- Mënyra si u trajtua seminari dhe larmia e aktiviteteve  
- Mënyra si u trajtuan temat dhe fakti që kishin të bënin me dhunën dhe zgjidhjen e konfliktit 
- Lehtësimi; prezantimet, ndarja e eksperiencave, rrjeti. 
- Më pëlqeu që gjatë seminarit përdorëm instrumente të ndryshme  
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Çfarë do të doja të përmirësohej? 
*Idetë me ngjyrë të kuqe iu përkasin të rriturve

- Ditët e trajnimit ishin mjaft intensive dhe pak të lodhshme  
- Do të kisha dashur të dilnim për të parë Durrësin disa herë të tjera  
- Seancat e trajnimit ishin të gjata me pak pushime  
- Trajnimi ishte mjaft interesant dhe nuk ka asgjë për të përmirësuar  
- Duhet të kishte më tepër larmi aktivitetesh  
- Duhet të kishte më tepër lojra dhe ushtrime gjallëruese. 
- Çdo gjë ishte shumë mirë, nuk kishte asgjë për përmirësim  
- Do të doja që trajnimi të zgjaste dhe disa ditë, gjithçka ishte organizuar mjaft mirë  
- Asgjë për përmirësim. Dëshirojmë që ky lloj trajnimi të mbahet më shpesh.   
- Save the Children ka bërë një punë shumë të mirë si gjithmonë. Nuk mund të përmend asgjë që 

ka nevojë për përmirësim.   
- Duhet të ishin planifikuar aktivitete jashtë vendit të trajnimit gjatë kohës së lirë.  

Çfarë mësova? 
*Idetë me ngjyrë të kuqe iu përkasin të rriturve

- Mësova si të jem ndërtues i paqes dhe si të përhap paqen në shkollë dhe në mjedis.  
- Mësova si të përdor komunikimin jo të dhunshëm  
- Mësova si të trajtoj konfliktin dhe dhunën në mënyrë paqësore duke përdorur mënyrat e 

kafshëve, veçanërisht gjuhën e ‘gjirafës’   
- Mësova mënyra të rëndësishme se si të përballem më mirë me konfliktin  
- Mësova si të trajtoj konfliktin dhe dhunën  
- Mësova si të komunikoj më mirë për të pasur paqe.  
- Mësova si t’i jap fund dhunës dhe konfliktit në shkollën time   
- Mësova shumë, një larmi gjërash. Mësova rreth konfliktit dhe paqes, komunikimit dhe pasojat e 

secilit.  
- Tani di si të jem më pozitiv dhe si të bëj më shumë shokë duke mos përdorur dhunë.   
- U njoha me disa instrumente të dobishme, të cilat më pas mund t’i zbatoj me nxënësit e mi. 
- Mësuam si t’iu mësojmë nxënësve rreth paqes dhe si të promovojmë paqen në komunitetet tona 
- Mësova mënyra të ndryshme për tu përballur me situata të dhunshme  

Të ftuarit nga grupi  Zëri 16 + 

- Mirka Trifoni 
- Alesia Xhani 
- Omer Bajrami 

Misioni i grupit tonë është të monitorojë zbatimin e të drejtave të fëmijëve. Kemi degë në katër rajone 
të Shqipërisë. Organizojmë një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese. Iu mësojmë fëmijëve të ngrihen për të 
drejtat e tyre. Kemi pasur disa trajnime gjatë vieve të shkuara; kemi krijuar drama teatrale për një larmi 
temash.    
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Të gjithë pjesëmarrësit prezantohen përpara të ftuarve tanë.  

Annette bën një përmbledhje të punës së bërë gjatë trajnimit dhe i fton pjesëmarrësit të ndahen në 
grupe për rrathët paqebërës:   

Ms. Helen I’Anson (Drejtore e Save the Children Shqipëri) mban një fjalim duke përshëndetur të gjithë 
të pranishmit dhe tregon se ky seminar është pjesë e një projekti më të gjerë për ndërtimin e paqes. Ajo 
tregon se e ka ndjekur seminarin nga Facebook-u dhe thotë se është gjithmonë kënaqësi të jesh pjesë e 
një aktiviteti të drejtuar nga të rinjtë.   

Të ftuarit e tjerë prezantohen përpara pjesëmarrësve: 

Zela Koka 

Alesia Xhani 

Rasim Gjoka 

Omer Bajrami 

Alma Kordoni 

Mirka Trifoni 

Erblini: këtu jemi gjithsej 25 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe Mali i Zi 

Plani për sot: tani do të shohim një film 
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Tani dua t’ju ftoj të jeni pjesë e Rrathëve Paqebërës. Kur të përgjigjeni kini parasysh pyetjet në vijim: 

Si mund të ndihmojnë fëmijët për të minimizuar  konfliktin?  

Si mund të rrisim pjesëmarrjen e fëmijëve? 

Si mund të parandalojmë dhunën kundër fëmijëve dhe të sigurojmë implementimin e ligjeve? 

- Nëpërmjet edukimit të fëmijëve. Fëmijët duhet të dinë të drejtat e tyre, ligjet gjithashtu. Duhen 
organizuar më tepër trajnime.  

- Fëmijët duhet vënë në dijeni të ligjeve që i mbështesin ata; të bëhen fushata ndërgjegjësuese për 
prindërit dhe të rriturit, në mënyrë që të kuptojnë që fëmijët janë të veçantë dhe të çmuar.  

- Kohët e fundit ka pasur shumë diskutime rreth dhunës. Ka pasur rënie të fenomenit megjithatë 
mbetet një çështje problematike. Gjatë këtij seminari, kemi pasur rastin të mësojmë më tepër rreth 
parandalimit të dhunës, respektit për të drejtat e njëri-tjetrit dhe komunikimit sipas mënyra të 
kafshëve. Pengesa kryesore e këtij procesi është mungesa e zbatimit tëi ligjit dhe mungesa e 
informacionit rreth ligjit.   

- Qytetarët duhet të njihen me legjislacionin në fuqi. Asnjëherë nuk duhet t’i shmangim rastet e 
dhunës.   

- Ne duhet të ndërgjegjësojmë qytetarët për rastet e dhunës duke i denoncuar dhe i bërë publike këto 
raste.  

- Në shkolla mbahen një sërë aktivitetesh, por ka ende shumë punë për tu bërë (broshura; seanca të 
hapura me qeveritë e nxënësve; bashkëpunim mes shkollës dhe autoriteteve të policisë) 

- Mund të arrini një marrëveshje për tu sjellë mirë vetëm nëse përpiqeni të kuptoni njëri-tjetrin 
- Duhet të njohim ligjet dhe t’i respektojmë ato  
- Fëmijët nuk i marrin seriozisht ligjet 
- Duhen ngritur strukturat e duhura ku fëmijët, të rinjtë e të gjithë mund të denoncojnë rastet e 

dhunës  
- Të merren masat përkatëse kundër personave që ushtrojnë dhunë  
- Në shkolla, duke filluar nga klasa e parë,  duhet të fillojmë të përfshijmë gradualisht të drejtat e 

fëmijëve dhe informacionin mbi ligjin.  Këto çështje duhen përfshirë në lëndët si edukata qytetare. 
Do të ishte edhe më mirë nëse përfshiheshin në kurrikulat shkollore.  

- Dhuna është e pranishme jo vetëm në shkollë por edhe në familje  
- Së pari duhet të punojmë me veten, të jemi më të qetë, më tolerantë, të kemi komunikim të mirë 

dhe asnjëherë të mos përdorim dhunën ndaj të tjerëve. Duhet të informohemi rreth ligjeve dhe të 
drejtës për implementim.  

- Minoritetet në Shqipëri nuk kanë një gjykatë të veçantë si në shumë vende të botës  
- Duhet marrë në konsideratë edhe këndvështrimi/qëndrimi i mësuesve; puna që bëjnë është e 

lodhshme  
- Strukturat e duhura duhet të jenë të pranishme në shkolla dhe duhet të merren masa për zgjidhjen e 

konfliktit  
- Dispozitat normative përcaktojnë rolin e mësuesit si ndërmjetësues. 
- Prindërit nuk njohin as ligjin e as të drejtat e fëmijëve të tyre  
- Fëmija është në qendër dhe ka rolin më të rëndësishëm. Megjithatë, ndonjëherë ata nuk i përmbushin 

detyrat e tyre, gjë që shkakton konflikt dhe si pasojë në dhunë.  
- Konfliktet shpesh mbarten nga e kaluara 
- Interneti përbën problem më vete (veçanërisht gjatë orëve të mësimit, përdoret nëpërmjet telefonit) 
- Fëmijët dhe të rinjtë synojnë të mbrojnë bashkëmoshatarët  duke fshehur konfliktin dhe duke mos 

qenë transparent. Ndihen të kërcënuar dhe i druhen faktit se dikush mund t’i rrahë pas mësimit. Në 
rastet kur dhuna ushtrohet nga mësuesit, fëmijët e tjerë nuk raportojnë sepse kanë frikë se mësuesit 
mund t’i dënojnë me nota jo të mira.  
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Faleminderit për diskutimet në grup, tani kemi një surprizë për ju. 

Certifikata dhe fotografi grupi për të gjithë pjesëmarrësit  
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Fëmijët dhe ndërtimi i paqes – workshop rajonal 2013 – 
Instrumentet e ndërtimit të paqes

NJOHJA 

STILET E KONFLIKTIT 

Objektivat 
1. Të kuptojmë vlerën e njohjes së tendencave për trajtimin e konfliktit.
2. Të kuptojmë vlerën e përcaktimit të stilit të konfliktit që kanë personat e përfshirë në konflikt me ty.

Koha:  45 – 60 minuta 

Materialet 
❑Skenarët – Të përcaktosh stilin tënd të konfliktit (Shtojca A) 
❑Stilet e konfliktit Fletë pune (Shtojca B) 

Hapa praktikë: 

 Hyrje: Të dish mënyrën tënde të përballjes me konfliktin mund të ndihmojë për të kuptuar se
ç’mund të përmirësosh në mënyrën e trajtimit të këtij konflikti ose të gjesh një rezultat më
pozitiv. Ky aktivitet u jep mundësinë nxënësve të reflektojnë mbi mënyrën se si i përgjigjen
konfliktit dhe të zbulojnë vlerën e përdorimit të stileve të ndryshme të konfliktit në situata të
ndryshme.

- Prezantimi i “stileve të ndryshme të kafshëve” për të trajtuar një konflikt  
- Peshkaqeni – PËRBALLET 
- Bufi – ZGJIDH PROBLEMIN 
- Zebra – BËN KOMPROMIS 
- Breshka – SHMANGET/LARGOHET 
- Kameleoni – PËRSHTATET 

 Krijojmë grupe të vogla me fëmijë dhe grupe të tjera me të rritur
 Secilit grup i jepet një skenar (shih shtojcën X)
 I kërkojmë secilit grup të diskutojë skenarin e dhënë dhe të përcaktojë se cilin “stil të kafshëve” do të

përdornin për të trajtuar konfliktin e hasur.
 I pyesim nëse duan të përfshijnë persona të tjerë (fëmijë ose të rritur) në skenar dhe se cilin stil do të

përdorin.

 Nw grupin e madh kërkojmë secilit grup të ndajë rezultatet. Diskutojmë se cili “stil kafshësh” do të ishte
më i përshtatshëm për t’iu përgjigjur konfliktit.

Shënim: Në një konflikt zakonisht ka 3 mundësi: të luftosh, të shmangesh ose të bashkohesh. Duke marrë 
parasysh që fëmijët kanë status të ulët dhe pak pushtet, bashkimi i grupeve të fëmijëve do të kishte mjaft përfitime 
për të pasur ndërmjetësim frytdhënës me të rriturit.  
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Shtojca A: 

STUDIMI I STILEVE TË KONFLIKTIT 

Skenari 1:  Je një fëmijë 12 vjeç i cili punon në tregun e perimeve. Disa fëmijë të tjerë që punojnë (të 
moshës 12-14 vjeç) janë pjesë e një bande. Ata të kërcënojnë, të thonë të gjesh punë në një zonë tjetër, të 
thonë nëse vjen prapë të punosh në këtë treg, ata do të të rrahin. Çfarë do të bësh? Si cila kafshë do të veprosh? 
A do të kërkosh ndihmën e ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë?   

Skenari 2:  Je një fëmijë 11 vjeç nga një zonë rurale, por familja jote është shpërngulur në qytet që prindërit 
të gjejnë punë. Ke filluar të shkosh në shkollë. Disa nga fëmijët në shkollë të tallin dhe të keqtrajtonë ngaqë 
mendojnë se je ndryshe. Çfarë do të bësh? Si cila kafshë do të veprosh? A do të kërkosh ndihmën e ndokujt? Si cila 
kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë?    

Skenari 3:  Je një djalë 14 vjeçar ose je motra e tij 15 vjeç. Familja jote është e varfër. Dëgjon që prindërit 
po përpiqen të martojnë vajzën. Si vajzë ti nuk do të martohesh kaq e vogël, kështu mendon edhe vëllai yt 14 
vjeçar.  Çfarë do të bëje (në vend të vajzës ose djalit)? Si cila kafshë do të veprosh? A do të kërkosh ndihmën e 
ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë? 

Skenar alternativ për Afrikën LA, SHIH: 

Skenari 3:  Je një vajzë 14 vjeç të cilën gjatë rrugës për në shkollë e ngacmojnë seksualisht një grup djemsh. 
Ke frikë se mund të të përdhunojnë.  Çfarë do të bësh? Si cila kafshë do të veprosh? A do të kërkosh ndihmën e 
ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë? 

Skenari 4:  Jeni dy fëmijë të moshës 8 dhe 10 vjeç. Babai juaj ka ardhur i inatosur dhe i stresuar nga puna. Ka 
pirë alkool dhe ju kërcënon ju dhe nënën tuaj.  Çfarë do të bëni? Si cila kafshë do të veproni? A do të kërkoni 
ndihmën e ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që ju vjen në ndihmë? 

Skenari 5:  Je një 14-vjeçar i cili jeton në një zonë rurale. Të duhet të bësh një rrugë të gjatë për të shkuar 
në shkollë (më tepër se një orë). Përpara se të shkosh në shkollë të duhet të mbushësh ujë dhe të 
përgatisësh mëngjesin për vëllezërit dhe motrat e tu më të vegjël. Prandaj, zgjohesh çdo ditë në pesë të 
mëngjesit. Nëse vjen në shkollë, qoftë edhe me 5 minuta vonesë, mësuesi të qorton dhe të gjuan me shkop. 
Ti mendon se mësuesi të trajton në mënyrë të padrejtë.  Çfarë do të bësh? Si cila kafshë do të veprosh? A do të 
kërkosh ndihmën e ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë? 

Skenari 6:  Disa nga shokët e tu duan të lenë shkollën dhe të shkojnë të argëtohen, ti nuk di ç’të bësh. Do 
të shkosh në shkollë por nuk do që shokët të të tallin. Çfarë do të bësh? Si cila kafshë do të veprosh? A do të 
kërkosh ndihmën e ndokujt? Si cila kafshë do të vepronte personi që të vjen në ndihmë? 
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Shtojca B: HANDOUT: STILET E KONFLIKTIT 

Kafsha Stili i konfliktit Sjellja Situata ku mund 
të përdoret 

Kufizimet 

BRESHKA: SHMANGET 

• Mohon
problemin

• Bën sikur nuk
e vë re

* Lë situatën

* I mban brenda
mendimet dhe 
ndjenjat 

- Kur përballja të 
duket e rrezikshme 

- Kur të duhet më 
tepër kohë për tu 
përgatitur 

- Problemi mund të 
mos zgjidhet kurrë 

- Emocionet mund të 
shpërthejnë më vonë 

PESHKAQENI: 

PËRBALLET 

• Merr atë që
do me çdo
kusht

• Disa fitojnë,
disa humbasin

* Ndërpret/ merr
fjalën 

* Shpërfill
ndjenjat dhe idetë 
e të tjerëve 

* Flet me zë të
lartë 

* Ndonjëherë
përdor dhunë 
fizike 

- Kur ka nevojë për 
ndërhyrje të 
menjëhershme 

- Kur beson se 
veprimi yt është 
plotësisht i drejtë dhe 
nuk sheh zgjidhje 
tjetër   

- Ky stil mund t’i bëjë 
njerëzit mbrojtës dhe 
mund të përkeqësojë 
konfliktin 

- Ky stil e bën të 
vështirë për të tjerët 
të shprehin atë që 
ndjejnë  

KAMELEONI: 

PËRSHTATET 

• I nënshtrohet
këndvështrimi
t të të tjerëve

• U jep rëndësi
shqetësimeve
të të tjerëve
dhe jo
shqetësimeve
të tua

* Kërkon falje/
thotë po që t’i 
japë fund 
konfliktit 

* Lejon të tjerët
ta ndërpresin ose 
të shpërfillin 
ndjenjat dhe idetë 
e tij  

- Kur mendon se ka 
gabuar ose kur nuk e 
kupton si duhet 
situatën  

- Kur zbutja është e 
nevojshme për të 
ruajtur një 
marrëdhënie  

- Përpiqet shumë të 
kënaqë të tjerët por 
nuk është kurrë i 
lumtur për vete  

- Të qenit i mirë jo 
gjithmonë e zgjidh 
problemin  

ZEBRA: BËN KOMPROMIS 

• Secili person
fiton dhe

* Është i
interesuar të gjejë 
një zgjidhje 

* Tregohet i
gatshëm të flasë 
për problemin  

- Kur duhet një 
zgjidhje e shpejtë për 
një problem të vogël 

- Kur asgjë tjetër nuk 

- Zgjidhet konflikti 
aktual por jo problemi 
si e tërë  

- Palët mund të 
mbeten të 

81 



humbet diçka funksionon pakënaqura 

BUFI: 

ZGJIDH 
PROBLEMIN 

• Gjen një
zgjidhje që i lë
të gjithë të
kënaqur

• Shikon nga
afër burimet e
konfliktit

* Shpreh
ndjenjat, nevojat 
dhe dëshirat 

* Dëgjon të tjerët

- Bën që edhe një 
person kokëfortë të 
bëjë hapa drejt 
zgjidhjes së 
problemit  

- Kjo kërkon kohë dhe 
aftësi të mira 
komunikative  

Instrumentet për analizën e konfliktit 

Harta e konfliktit – diagrami i Venit  

Qëllimi: Të sqarojë marrëdhëniet midis aktorëve, të vizualizojë dhe të reflektojë mbi ‘pushtetin’ e 
aktorëve të ndryshëm si dhe të paraqesë një përmbledhje vizuale të konfliktit brenda një faqeje.  

Situata: Aktorët dhe pushteti/ndikimi i tyre në konflikt, marrëdhënia ndërmjet tyre, çështja e konfliktit në 
një kohë të caktuar   

Udhëzime: 

• Cili është thelbi i konfliktit?
• Cilat janë palët e përfshira?
• Cila është situata?

• Përgatisni diagramin e Venit
• Cilat janë palët e përfshira në konflikt: Bëni një listë të personave, organizatave dhe

grupeve kyçe
• Përdorni rrathë të përmasave të ndryshme për të treguar rëndësinë e secilit
• Marrëdhëniet: i vendosni në lidhje me njëri-tjetrin të tregoni marrëdhëniet
• Në kuti katrore, rendisni interesat (nevojat) dhe frikat kryesore të secilit
• Përmendni: Periudhën kohore të konfliktit në fjalë, emrat e personave dhe organizatave
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Harta e nevojave dhe frikave 

Qëllimi: Të bëhet një krahasim një krahasim midis aktorëve dhe një rikujtim i shpejtë mbi temat, 
interesat/pritshmëritë/nevojat, frikat, qëllimet dhe alternativat e tyre -i) të qartësohen përgjegjësitë e 
aktorëve të ndryshëm duke përdorur një tabelë ii) përqëndrimi te nevojat, frikat, dhe alternativat e 
mundshme për tu larguar nga një situatë e pashpresë iii) të mbështeten njerëzit në mënyrë që të 
kuptojnë këndvështrimet e ndryshme të njëri-tjetrit iv) të nxiten diskutimet  

Shërben për të treguar: i) aftësitë analizuese të aktorëve, për të përfshirë atë që mendojmë për aktorët e 
tjerë, ii) mundësinë që një palë e tretë të qartësojë këndvështrimin e tyre për aktorët iii) gjatë 
ndërmjetësimit mund të përdoret një tabelë rreth problemeve dhe interesave iv) si mënyrë për të 
ndryshuar perspektivën e një konflikti ku secili e plotëson tabelën nga këndvështrimi i palëve të tjera dhe 
më pas ndryshon imazhin ‘përkatës’ dhe personin ‘jashtë’. Ky ushtrim kërkon besim dhe mirëkuptim të 
një shkalle të caktuar.  

Palët Temat Interesat / 
nevojat 

Frikat Mënyrat / 
mjetet 

Mundësitë / 
alternativat 

Nxënësit 
Mësuesit 
Familjet 
Grupet/klubet e fëmijëve 
Shoqëria civile 
Autoritetet lokale 

• Përgatisni tabelën, plotësoni rubrikat
• a) njëra nga palët e përfshira në konflikt ose një ‘palë e tretë’ plotëson tabelën  
• b) secila palë bëhet pjesë e situatës, reflekton rreth tabelave, ndërsa lehtësuesi thekson 

rëndësinë e  fokusit dhe interesave (pse dëshirat janë të veçanta për ju) dhe qëndrimeve (atë që 
pretendon se dëshiron secila palë)  

• c) secila palë e konfliktit plotëson tabelën nëpërmjet palëve të tjera, kjo kërkon besim  
• d) në rastet b) dhe c) i lejoni secilës palë të përgjigjet për imazhin e paraqitur nga ajo vetë ose 

nga pala e huaj 

Profili i konfliktit  

Qëllimi: krijimi i një tabloje të detajuar të situatës 

Ju lejon të : Përcaktoni situata dhe eksperienca pozitive, të keni një perspektivë afatgjatë, të shihni nga 
këndvështrimi i tjetrit   

Pozitive / konstruktive  Negative / destruktive 
E ardhmja 
E tashmja 
E kaluara 

Ku qëndron konflikti? 

Cilat janë aspektet pozitive dhe negatie të konfliktit?
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Instrument i vlerësimit të rrezikut për të përcaktuar se cilat aktivitete 
janë të sigurta/jo të sigurta dhe për të siguruar uljen e rrezikut:  

Vlerësimi i  rrezikut të mundësive të programit për pjesëmarrjen e fëmijëve në procesin e 
ndërtimit të paqes është i nevojshëm për reduktimin e risqeve dhe për një vendimmarrje në 

interesin më të mirë të fëmijës.  

Programimi në situata të karakterizuara nga dhuna ose konflikti, në situata të ndryshme socio-politike 
mund të shkaktojë rreziqe për fëmijët, stafin dhe/ose organizatën. Vlerësimi sistematik i rrezikut për 
alternativat e programit janë të nevojshme për të informuar nivelet strategjike dhe vendimmarrëse mbi 
zgjedhjet dhe aktivitetet e programit. Parimet e UNCRC-së si parimi humanitar ‘mos dëmto’ (e drejta 
për jetën – mbijetesë dhe zhvillim, interesi më i mirë i fëmijës dhe pjesëmarrja) mund të informojnë dhe 
të orientojnë vendimmarjen.   

Si pjesë e vlerësimit të riskut, fëmijët dhe të rinjtë duhen mbështetur për të identifikuar dhe mbrojtur 
veten nga rreziqe domethënëse, të cilat mund t’i hasin si pasojë e shprehjes, mbledhjes paqësore apo 
pjesëmarrjes në procese publike ose politike. Një dialog i hapur, me respekt dhe informues ndërmjet 
fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve, rreth një çështjeje delikate apo një situate të rrezikshme, mund të 
çojë në marrjen e një vendimi ‘për interesin më të mirë të fëmijëve’. Zbatimi i kërkesave bazë në 
pjesëmarrjen e fëmijëve mund t’i ndihmojë të rriturit për promovimin dhe mbështetjen e përfshirjes së 
fëmijëve në proceset civile ose politike që prekin ata, si dhe në marrjen e masave për të përmirësuar 
mbrojtjen e fëmijëve.  

Programi i 
propozuar i 
punës për 
pjesëmarrjen 
e fëmijëve në 
ndërtimin e 
paqes  

Rreziqet/kërcënimet 
e identifikuara ndaj 
vjazave/djemve, 
kujdestarëve/prindërve, 
stafit, partnerëve ose 
organizatës  

Gjasat e 
rrezikut (të 
larta,të 
mesme, të 
ulëta) 

Shkalla e rrezikut 
(e lartë, e mesme, e 
ulët) 

Zvogëlimi i 
rrezikut – 
Ç’masa janë marrë 
për reduktimin e 
rreziqeve? 

Masa të tjera 
të nevojshme 
për të siguruar 
vendime në 
interes të 
fëmijëve 

1. 

2. 

3. 

RESPEKTI 

Qytetarët aktivë dhe roli i tyre në ndërtimin e paqes 

Objektivat 
1. Të kuptojmë vlerën e të qenit i njohur si qytetar aktiv me të drejat përgjegjësi dhe detyra për
promovimin e të drejtave dhe paqes 
2. Të eksplorojmë vlerat e një “qytetari aktiv për paqen”
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Koha:  60 minuta 

Materialet:  letra me ngjyrë, letër flipchart, stilolapsa, ngjitës 

Hapa praktikë: 

 Hyrje: Gjatë kësaj seance do të eksplorojmë konceptin dhe praktikën e të qenit qytetarë aktivë
për paqen; si dhe cilësitë e duhura për të qenë “qytetar aktiv për paqen”.

 Pjesa A: Në grupe sipas vendeve, pjesëmarrësit kanë 30 minuta kohë të zbulojnë:
1) Ç’është një qytetar aktiv?
2) Cilat janë të drejtat, detyrat, dhe përgjegjësitë e një qytetari aktiv për paqen? Secili grup do të

përdorë letrat me ngjyrë për të përcaktuar dhe renditur të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre si
qytetarë aktivë për paqe.

 Pjesa B: Diskutim plenar (15 min) – Secili grup ndan shkurtimisht përkufizimin e tyre të
“qytetarit aktiv” si dhe dy shembuj të të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive (secili grup ndan
ide “të reja”). Diskutoni nëse fëmijët janë apo mund të jenë qytetarë aktivë për paqe.

 Pjesa C:  Përcaktimi i vlerave/qëndrimeve të një qytetari aktiv për paqe (10 min)- Krijoni një
ZEMËR të madhe. Gjatë diskutimit përcaktoni dhe shënoni (brenda zemrës) se cilat
vlera/qëndrime i duhen një personi për të qenë qytetar aktiv për paqe, pra për të ndërtuar një
“QYTETAR AKTIV PËR PAQE”  IDEAL.

 Përmbledhje – Këtë javë do të vazhdojmë të ndajmë eksperiencat tona dhe të fitojmë mjete dhe
qasje të reja, për të përforcuar njohuritë aftësitë dhe vlerat tona për të qenë qytetarë aktivë për
paqe.

85 



Strategjitë për ndërtimin e paqes 
Komunikimi jo i dhunshëm – gjuha e ‘gjirafës’ 

Hyrje 

Qëllimi: Të gjendet një mënyrë për të gjithë/ të gjithë të prezantojnë çfarëdo qoftë e rëndësishme pa 
ndjenja faji, turpi, pa u ndjerë të detyruar apo të kërcënuar.   

Të lejon: t’i përgjigjesh konfliktit me njerëz të tjerë, të bësh një jetë më të ndërgjegjshme, të jesh i pranishëm 
sipas nevojave vetjake dhe të të tjerëve    
Bazohet tek ndershmëria  
Ka katër hapa: 1) Vëzhgimin (Faktet), 2) Ndjenjat, 3) Nevojat, dhe 4) Propozimet për veprim 

1. Vëzhgimet – përshkruan vëzhgimet e tij/saj, fakte
2. Ndjenjat – identifikon ndjenjat e tua
3. Nevojat – shpjegon arsyet për ndjenjat dhe nevojat që ke
4. Propozimet për veprim: Çfarë dëshiron – shpreh dëshirat e tua, atë që dëshiron

Ka dy gjuhë: 

E ‘çakallit’ dhe e ‘gjirafës’ 

Gjirafa ka zemrën më të madhe ndër kafshët e tokës, është e gjatë sa duhet për të parë të ardhmen dhe 
e jeton jetën me mirësi dhe forcë.  

Gjirafa Çakalli  
- Flet me zemër 

- Kur ndodh diçka e kalojmë pa gjykuar të tjerët 

- Përdorim gjuhën për të komunikuar 

- Duke vepruar në mënyre të sjellshme promovojmë mirëqenien tonë 
dhe të të tjerëve  

- Duam të promovojmë mundësi që njerëzit të kenë dëshirë për të 
ndryshuar: e bëni këtë, por vetëm me dëshirë, pa frikë, ndjenja faji ose turpi- 
p.sh. njerëzit i pyesim se ç’duan të bëjnë e jo si ndihen 

- Nuk thotë kurrë ç’duhet të bëjnë të tjerët, nuk jep urdhra, pasi kur iu 
themi të tjerëve “duhet” krijohet më tepër rezistencë. Pa lirinë e 
zgjedhjes jemi pothuaj skllevër.  

- Shprehim qartë se ç’duam në të tashmen dhe jo në të kaluarën  

- Mbajmë përgjegjësi për ndjenjat tona, pranojmë se ndjenjat vijnë nga 
dëshirat tona 

- Gjuhë që vjen nga koka 

- I ndan njerëzit në të mirë dhe të këqinj 

- Përqendrohet në mekanizmat mbrojtës, të 
rezistencës dhe të kundërsulmit. 

- Gjuha është kriter/ kërkesë 

- Iu tregon njerëzve se dikujt nuk  i pëlqen dikush 
tjetër  

-Etiketon njerëzit kur nuk ndihet mirë (ua vë fajin të 
tjerëve)  

- Merr urdhra, nuk ka vullnet të tijin 

- Pret që të tjerët të bëjnë atë që duan 

- Ndjenjat dhe dëshirat dënohen. Nga njerëzit pritet 
që të jenë të varur dhe të nënshtruar dhe të mos i 
pranojnë ndjenjat e tyre 

Mund të përdoren kukullat për të ilustruar gjuhë të ndryshme 
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Ushtrime për gjuhën e ‘gjirafës’   

Të flasësh drejtpërdrejt   

Qëllimi: Të shmangim interpretimin e tjetrit dhe hamendësimin e ndjenjave dhe mendimeve të tjetrit 

Prezantimi i katër hapave:  

1. Kur thua / bën ... (Vëzhgimi/ Fakti)
2. Unë ndiej / Unë bëhem ... (Ndjenja)
3. Unë kam nevojë / dua ... (Nevojat)
4. A mundesh? ... (Propozimi për veprim – dëshira konkrete/specifike)

Si shembull është marrë loja me role ku përdoret gjuha e gjirafës 

Je një djalë 10 vjeç që çalon. Megjithatë shkon në shkollë dhe të pëlqen shumë të luash. Gjatë orës së 
lojës, një grup djemsh fillojnë të luajnë futboll, ti do të luash me ta, por njëri nga djemtë të qorton, të 
thotë se je i padobishëm dhe se nuk mund të jesh pjesë e skuadrës së tij. Të shtyn jashtë fushës dhe të 
thotë të shohësh.   

A: Je djali që qortoi djalin që çalon. Të pëlqen shumë futbolli dhe do që skuadra jote të fitojë lojën. 

B:  Je djali 10 vjeç që çalon. Je i inatosur, i frustruar që po të përjashtojnë. Do të luash si gjithë fëmijët e 
tjerë, edhe pse çalon, ti e di që mund të luash shumë mirë futboll.   

Raundi 1: personi A përdor gjuhën e ‘çakallit’ për t’iu drejtuar personit B. 

Raundi 2: personat A dhe B përdorin gjuhën e ‘gjirafës’ për të dëgjuar njëri-tjetrin dhe për të shprehur 1)faktet 
që vunë re, 2) ndjenjat, 3) nevojat, 4) propozimet për veprim 

Ushtrim në çift- praktikojmë gjuhën e ‘gjirafës’ 

Qëllimi: Të përdorim gjuhën e ‘gjirafës’ 

Grupi ndahet në çifte. Secili çift gjen një shembull të cilin e njohim dhe ku nuk ndiheni mirë. Njëra palë 
merr rolin e dhënë në situatë; personi tjetër përdor gjuhën e’gjirafës’ për të përmirësuar situatën.  

Ndani skenarët –pjesëmarrësit mund të zhvillojnë skenarët e tyre ose mund të përdorin disa nga 
skenarët e dhënë për të praktikuar gjuhën e ‘gjirafës’  

 (Me zgjedhje) Skenari 1: 

Dy vëllezër punojnë bashkë pasditeve dhe mbledhin kanaçe. Vëllai i madh (14 vjeç) zakonisht ia merr 
fitimet vëllait të vogël (10 vjeç) dhe në mbrëmje ua jep të gjitha fitimet prindërve. Një ditë, vëllai i madh 
shpenzon 1 $ për të blerë disa libra (fletore) për shkollë. Kur mbërrijnë në shtëpi, prindërit i rrahin të 
dy vëllezërit sepse kanë harxhuar një pjesë të parave. Vëllai i vogël është i inatosur me vëllain e madh, 
meqë për shkak të tij u rrah edhe ai.  

A: Ti je vëllai 14 vjeç. Kishe vënë re se fletorja e vëllait të vogël kishte mbaruar, prandaj mendove t’i blije 
një të re.  

B: Ti je vëllai 10 vjeç. Je i inatosur sepse yt vëlla ka shpenzuar një pjesë të parave për të blerë një fletore, 
pa të pyetur. Por nuk e kishe kuptruar që ai fletoren e kishte blerë për ty.  
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Nëse premton koha, në raundin 1 përdoret gjuha e ‘çakallit’ (ose njëri të përdorë gjuhën e ‘çakallit’ dhe tjetri të 
përdorë gjuhën e ‘gjirafës’ ) dhe, në raundin II, të dy personat A dhe B duhet të dëgjojnë personin B, si dhe të 
përdorin gjuhën e ‘gjirafës’ për të shprehur 1) faktet, 2) ndjenjat, 3) nevojat, 4) propozimet për veprim 

Skenari 2 (opsional): 

 Është ditë pushimi. Je një vajzë 13 vjeç. Gjatë gjithë paradites, je kujdesur për vëllezërit dhe motrat më 
të vegjël (të moshës 3 dhe 4 vjeç). Tani nëna të kërkon të lash rrobat. Vëllai yt 12 vjeç ka luajtur dy orë 
futboll me shokët. Kur hyn në shtëpi, ti i thua se duhet të lajë rrobat, ti inatosesh kur ai nuk pranon.   

A: Ti je vajza 13 vjeç. Je e inatosur me vëllanë, sepse mendon që ai ka më tepër kohë të lirë se ti. Edhe ti 
dëshiron të çlodhesh ose të luash me shoqet.  

B: Ti je djali 12 vjeç. Ke në plan të vazhdosh lojën e futbollit me shokët, nuk të pëlqen të lash rrobat. 
Mendon se ke ndihmuar sa duhet me punët e shtëpisë, meqë herët në mëngjes shkove për të peshkuar. 
Tani dëshiron të pushosh dhe të shijosh ditën e pushimit.

Nëse koha premton gjatë njërit raund përdorni gjuhën e ‘çakallit’ (ose gjatë njërit raund përdorni gjuhën e 
‘çakallit’ dhe gjatë raundit tjetër gjuhën e ‘gjirafës’) dhe në raundin dy të dy personat A dhe B duhet të dëgjojnë 
personin B, si dhe të përdorin gjuhën e ‘gjirafës’ për të shprehur 1) faktet, 2) ndjenjat, 3) nevojat, 4) propozimet 
për veprim 

Gjatë takimit të përbashkët mblidhen të gjithë për reflektim: 

Pyetjet për reflektim: 

• Pse është mirë që përpara se të flasësh për ndjenjat të përmendësh faktet?
• Pse është mirë të flasësh për mënyrën si ndihesh?
• Pse është mirë të flasësh për ndjenjat e tua?
• Pse dëshirat duhen shprehur në fund?
• Nëse i themi dikujt tjetër se ajo që mendon është e gabuar, ç’efekt ka kjo për situatën?

(Nëse ka kohë) Kërkoni që një çift vullnetarësh të ndajnë lojën me role përpara grupit. Të tjerët 
vëzhgojnë.  

Pyetje për reflektim: 

Si ndiheni kur dikush përdor gjuhën e ‘gjirafës’? 
A është e lehtë apo e vështirë të përdorësh gjuhën e ‘gjirafës’? Pse? Si u ndjetë? 
Si e zvogëlon konfliktin kjo mënyrë e të shprehurit?  
A mund të keqpërdoret  gjuha e ‘gjirafës’? 
A ka aspekte të tjera që duhen pasur parasysh?  
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PËRGJIGJE 
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Ndërmjetësimi 

Qëllimi: Të prezantohet ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi është komunikim lehtësues ndërmjet dy palëve që 
janë pjesë e një konflikti- fokusuar te eksperiencat, ndjenjat dhe mundësitë e tyre. Përqendrohet në 
rindërtimin e marrëdhënieve. I përgatit vajzat, djemtë dhe të rinjtë t’iu përgjigjen konflikteve ekzistuese, 
abuzimit/ bullizmit dhe dhunës në shkollë dhe në shoqëri.  

Ç’është konflikti? 

• Një konflikt ka dy ose më shumë palë të përfshira
• Ka një mosmarrveshje ose kontradiktë
• Të paktën njëra nga palët nuk ndihet mirë- ka ndjenja të ndryshme me intensitet të ndryshëm
• Nevoja të paplotësuara

Përveç kësaj: 

• Një konflikt paraqet rreziqe dhe mundësi
• Konflikti iu përket palëve
• Të dyja palët duhet të marrin pjesë me dëshirë në procesin e ndërmjetësimit

Një mënyrë e mirë për t’iu përgjigjur konfliktit  është të merren në konsideratë të drejtat dhe 
detyrimet e palëve, që do të thotë:   

• Palët e përfshira duhet të menaxhojnë konfliktin
• Mbajnë përgjegjësi për të menaxhuar situatën
• Cilat janë faktet e konfliktit apo kontradiktës dhe ç’ndodh midis palëve?
• Të merren seriozisht ndenjat e palëve
• Përcaktohen nevojat e palëve
• Sëbashku gjenden mundësi për një situatë sa më të mirë për palët e përfshira
• Nëse përfshihet një palë e tretë, ai/ajo duhet t’i nxisë palët të artikulojnë se si do të

kontribuojnë në përmirësimin e situatës.

Fazat e ndërmjetësimit: 

• Hyrja
• Çfarë ka ndodhur?
• Si ndiheni tani? Cilat janë eksperiencat tuaja?
• E ardhmja: cilat nevoja duhen plotësuar?
• Marrëveshja

AKTIVITET: LOJË ME ROLE/ Forum teatral – fokusohuni te një konflikt që ka lidhje me 
grupin (p.sh. bullizmi ose dhuna në shkollë etj.) duke u bazuar tek analiza nga dita e dytë. Zgjidhni dy 
ndërmjetësues. Disa vëzhgues që ndajnë “kartonin e verdhë” për të dhënë sugjerime.  
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RRATHËT PAQEBËRËS 

Vjen nga tradita e popujve vendas të Amerikës së Veriut, dhe gjetkë. 

 Qëllimi: Të bashkojë njerëzit për më tepër mirëkuptim, të ndërtojë dhe të përforcojë lidhje, t’iu 
përgjigjet problemeve të komunitetit dhe të ndërtojë një kulturë të paqes.   

Të krijohet një hapësirë e sigurtë, jo paragjykuese ku njerëzit të ndajnë ndjenjat dhe idetë e tyre më të 
sinqerta. Mund të lidhet me një konflikt, krizë apo temë. Të tjerët dëgjojnë me vëmendje.  

Shërben për t’iu dhënë njerëzve një mënyrë të sigurtë dhe efikase për të shprehur këndvështrimin e tyre 
rreth konfliktit apo kontradiktës. Iu jep mundësi njerëzve të ndajnë diçka që e kanë të vështirë ta 
shprehin, të ndajnë mosmarrëveshjet, të mësojnë nga njëri-tjetri, të punojnë si një ekip, të festojnë diçka 
dhe të marrin vendime.   

Konteksti: Mund të përdoret në shkolla, në lagje, në punë, në familje si dhe në sistemin ligjor të fëmijëve 
dhe atë kriminal.  

Është mënyrë për të folur kur: 

• Secili person respektohet kur shpreh mendimin
• Të gjithë mund të flasim pa u ndërprerë
• Secilit i jepet mundësia të ndajë historitë e tij
• Të gjithë janë të barabartë; askush nuk është më i rëndësishëm se tjetri

Si të veproj? 

Secili ulet në një rreth. Një objekt përdoret si “mikrofon”.  Vendoset një kohë e caktuar për të folur. 
Mikrofoni kalohet nga njëri person te tjetri përgjatë rrethit. Secili ka mundësinë të flasë kur ka “talking 
piece”. Të tjerët dëgjojnë pa e ndërprerë derisa person të ketë mbaruar dhe t’ia ketë kaluar “talking 
piece” personit të radhës, i cili do të ketë mundësi të flasë.   

Respekti është thelbësor për të folur dhe dëgjuar të tjerët 

Ka katër faza: 

1. Pranimi: vendos nëse procesi i rrathëve është i përshtatshëm për rastin
2. Përgatitja: hyn në rrathë të ndryshëm me interesa të ndryshme për të parë çështjet dhe për të

përgatitur pjesëmarrësit. Mund të caktoni persona për mbështetje (përfshi edhe një person që
mban shënime)

3. Mbledhja: të gjithë mblidhen për të ndarë ndjenjat dhe shqetësimet dhe për të arritur zgjidhje të
pranueshme nga të gjithë

4. Gjurmimi: komunikim i rregullt për të kontrolluar dhe vlerësuar progresin si dhe për përshtatjen
e marrëveshjeve me çdo ndryshim që mund të pësojë situata.
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DIGRAMI I VENIT për nismat e fëmijëve/ të rinjve- studimi i partneriteteve dhe 
qëndrueshmërisë  

Qëllimi: Të ndihmojë fëmijët dhe të rinjtë në përcaktimin e partnerëve të rëndësishëm të cilët kanë 
influencë te Grupi i Fëmijëve dhe aktivitetet për ndërtimin e paqes, si dhe të përcaktojë strategjitë për të 
fituar më tepër mbështetje e si rrjedhojë të rrisë qëndrueshmërinë.   

Koha: 60 minuta 

Materialet: Fletë letre e madhe (format A0), letra me ngjyrë për të prerë rrathë me përmasa të ndryshme 
(të të paktën katër përmasave), ngjitës, gërshërë, ngjitës letër, stilolapsa.   

Hapa praktikë 

 Shpjegoni se ky mjet do t’iu japë mundësinë të përcaktojnë partnerë të rëndësishëm të cilët do të
ndikojnë te Grupi i Fëmijëve dhe nimsat e tyre për ndërtimin e paqes, si dhe të përcaktojë
strategjitë për të fituar më tepër mbështetje e si rrjedhojë të rrisë qëndrueshmërinë.

 Punoni në grupe të vogla dhe shpenzoni rreth 10 minuta kohë për të diskutuar, të përcaktoni dhe
rendisni palët që kanë ndikim pozitiv dhe negativ te Grupi i Fëmijëve dhe/ose pjesëmarrjes së fëmijëve
në proceset ose aktivitetet për paqen.

 Kthehuni te një grup më i madhe për të ndarë gjetjet tuaja dhe për të krijuar një listë të partnerëve të
vlefshëm (p.sh. OJF-të lokale, mësuesit, udhëheqësit fetarë, Grupet e Grave, Grupet Rinore,
autoritetet e pushtetit vendor, policia, ushtria, qeveria etj.)

 Përcaktimi i rëndësisë së secilit partner për Grupin e Fëmijëve:  Për secilin partner, përcaktoni sa e
rëndësishme është influenca/mbështetja e tyre për Grupin e Fëmijëve dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së
fëmijëve në proceset e ndërtimit të paqes.  Ndikimi i tyre aktual mund të jetë pozitive ose negative.
Vendosni emrin e partnerit brenda një rrethi të madh, mesatar, të vogël ose shumë të
vogël, sipas rëndësisë. Partnerët më të rëndësishëm shkruhen nga
një në secilin rreth. Për shembull:

 Filloni të ndërtoni diagramin e Venit: Shkruani emrin e Grupit të Fëmijëve 
në një nga rrathët e mëdhenj dhe vendoseni në mes të një fletë letre e madhe.

Komiteti për 
Zhvillimin Rural Grupi i të 

rinjve 
Grupi i 
Grave 

Autoritetet e 
pushtetit 
vendor 
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 I vendosni partnerët afër ose larg Grupit të Fëmijëve për të treguar shkallën e partneritetit
ndërmjet tyre: Për shembull, nëse ka bashkëpunim ndërmjet Grupit të Fëmijëve dhe Komitetit për
Zhvillimin Rural për pjesëmarrjen e fëmijëve në
aktivitetet për ndërtimin e paqes, atëherë rrethin me
Komitetin e Zhvillimit Rural vendoseni pranë Grupit të
Fëmijëve. Nëse Grupi i Fëmijëve, Grupi i të Rinjve dhe
Grupi i Grave punojnë në bashkëpunim për paqen,
atëherë i vendosni të tre rrathët pranë njëri tjetrit.
Ose për shembull nëse nuk ka partneritet midis
Grupit të Fëmijëve dhe Autoriteteve të Pushtetit
Vendor për mbështetjen e nismave të fëmijëve për
ndërtimin e paqes, atëherë rrethin e autoriteteve të
pushtetit vendor e vendosni larg nga Grupi i Fëmijëve

 Diskutoni gjetjet e diagramit Rreth: cilat janë
gjetjet kryesore? Cilët janë aleatët dhe partnerët
e mirë të Grupit të Fëmijëve për nismat e
ndërtimit të paqes?

 Diskutoni dhe shënoni në letra ngjitëse llojet e e
mbështetjes që merrni nga secili nga këta grupe të
interesit dhe nëse ka mënyra për ta përforcuar
këtë mbështetje.

 A ka ndonjë partner të rëndësishëm me influencë
me të cilin Grupi i Fëmijëve nuk ka krijuar një
partneritet pozitiv? Nëse po, pse? Si mund të
krijohen partneritete me grupe të tilla interesi për
të siguruar mundësi të qëndrueshme për rolin e
fëmijëve dhe të rinjve në ndërtimin e paqes.

 Ndani ide se si të përforconi aleancat aty ku
partneritetet janë të dobëta:  Diskutoni se si
mund të forcohen këto partneritete të
rëndësishme me këto grupe interesi me influencë. Si mund t’iu drejtoheni dhe t’i nxisni të
mbështesin Grupin e Fëmijëve dhe rolin e fëmijëve në proceset e ndërtimit të paqes. A munden
aleatë të tjerë (grupe interesi me të cilat Grupi i Fëmijëve ka partneritet të mirë) të mbështesin
Grupin e Fëmijëve për të kërkuar dhe siguruar më tepër mbështjetje nga partnerët, kur
partneritetet janë të dobëta?

 Diskutoni dhe jepuni prioritet përpjekjeve për përforcimin e parneriteteve me të gjithë
partnerët me influencë. Mund të zhvilloni një version të aktualizuar të diagramit të Venit për të
treguar se si do të donit të ishin partneritetet ose mund të përdorni shigjeta për të treguar cilat
marrëdhënie duhen përforcuar.

Shënim: Fëmijët dhe të rinjtë mund të përcaktojnë partnerë me influencë për paqen të cilët aktualisht 
kanë ndikim negative te grupi.  Grupi mund të ketë mungesë vetëbesimi ose pushteti për t’iu drejtuat 
ose për të marrë mbështetje pozitive prej tyre. Megjithatë, siç u treguar gjatë ushtrimit, fëmijët dhe të 
rinjtë mund të nxiten të përcaktojnë ‘aleatët’ nga të cilët mund të marrin mbështetje për t’iu drejtuar 
grupeve të tjera të interesit, ose që mund t’iu kërkojnë mbështetje në vend të tyre.  

Përcaktimi i ndryshimeve të dëshiruara në nivele të ndryshme 

Qëllimi: Mjeti i planifikimit 
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• Stafi: qëndrimi dhe sjellja, mënyra e të menduarit dhe qasjes ndaj një teme, situate apo
marrëdhënieje të caktuar. or n or n. C o m or u people act, responses by c or m or are related
to them - examples

• Relational:
• Kulturore
• Strukturore

Më tepër njerëz Personat kyç 
Ndryshime në nivel individual  Riaftësimi 

Perceptimet 

Qëndrimet  

Aftësitë  
Sjellja  

Marrëdhëniet Individuale 
Ndryshime socio-politike Sjellja e grupeve / marrëdhëniet 

Vlerësimi i publikut  

Normat shoqërore  
Ndryshimet institucionale 
Ndryshimet strukturore/kulturore 
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PLANIFIKIMI STRATEGJIK 

Objektivat 

1. Të rrisë njohuritë dhe aftësitë për zhvillimin e një plani strategjik për rritjen e rolit të fëmijëve
në ndërtimin e paqes në nivele të ndryshme

2. Të bazohet në analizën dhe njohuritë e fituara nga zbatimi i mjeteve të ndryshme (analizës së
konfliktit, hartës së aktorëve, vizionit etj.) për të informuar planifikimin strategjik

Koha:  90 - 120 minuta 

Materialet: 

- PowerPoint rreth planifikimit strategjik  
- Handout rreth planifikimit strategjik(Shtojca X) 
- Grafik për planifikimin strategjik (Shtojca Y) 
- Fletë pune rreth treguesve të zhvillimit (Shtojca Z) 

Hapa praktikë: 

 Hyrje:  Kjo seancë planifikimi  për veprim strategjik do t’i japë mundësinë secilit vend të njihet
me një instrument përkatës për këtë lloj planifikimi, e më pas të zhvillojnë plane strategjike për
të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në ndërtimin e paqes në nivele të ndryshme.

 Prezantim në PowerPoint për të bërë një përmbledhje të hapave kyç dhe për të ilustruar se
si planifikimi strategjik bazohet te disa instrumente kyç dhe te analiza e përdorur gjatë secilës
ditë të seminarit. Përdor analizën për t’i shërbyer planifikimit strategjik dhe nismave për veprim.

 Grupet nga secili vend punojnë sëbashku për 70 – 90 minutes duke përdorur fletë
pune të planifikimit strategjik (Shtojca Y) dhe grafikun e planifikimit strategjik (shtojca
Z) për të zhvilluar planin strategjik të tyre. Meqenëse, koha është e kufizuar, përdoret grafiku i
planifikimit strategjik për të shënuar analizat kyçe dhe idetë për veprim. Megjithatë, do t’ju duhet
më tepër kohë për të plotësuar hollësitë, veçanërisht për të zhvilluar treguesit SMART për
progres. Gjithashtu, ky planifikim strategjik do të kryhej në mënyrë më efikase në vendet tuaja,
nëse përfshihen më shumë fëmijë, të rinj dhe grupe interesi.

 Takim i përgjithshëm: Skuadra e secilit vend ndan dy aktivitete të reja ose elementët  e planit
të tyre më të mirë i cili do të përforcojë rolin e fëmijëve dhe të rinjve në ndërtimin e paqes.
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SHTOJCA  X: Fletë pune PLANIFIKIMIT STRATEGJIK 

Hapi 1. “TANI” – Ku jemi tani?  

Mendoni për gjetjet tuaja nga analiza  S.W.O.T (ose vlerësimit ‘H’), pema e problemit, harta e konfliktit/ 
analiza (nga dita 1 & 2) 

Hapi 2. “E ARDHMJA” – Ku duam të shkojmë? 

Kini parasyshi vizionin dhe mesazhet tuaja për paqe  

Identifikoni objektivat SMART me rezultate dhe produkte (në nivel individual, shkollash, komuniteti, 
kombëtar dhe nivele të tjera) 

Hapi 3. Cilën rrugë do të zgjedhim? 

Përcaktoni qasjen tuaj për ndërtimin e paqes në familje, shkollë, komunitet, në nivel kombëtar, rajonal 
dhe global.   

Merrni në konsideratë mundësi të reja, pikat kyçe, afëtsitë dhe instrumentet nga dita 3 

Hapi 4. Cilat hapa do ta formojnë rrugën?  

Merrni parasysh rreziqet, kërcënimet dhe sfidat që do t’ju duhet të kapërceni. 

Përcaktoni hapat kyçe të rrugës të cilat tregojnë progres. 

Kini parasysh diagramin e Venit dhe aftësitë, komunikimin, koordinimin, bashkëpunimin dhe koherencën e 
fëmijëve.   

Hapi 5: Të qëndrosh në rrugën e duhur– monitorimi, vlerësimi, besueshmëria dhe të nxënit 
(MEAL): përcaktoni ose përforconi treguesit M&E  dhe proceset për MEAL sistematik;  

Si do të monitorini dhe raportoni rreth progresit? 

Si mund të mësoni dhe të përshtasni strategjinë dhe qasjen tuaj? 

Si mund të siguroni besueshmërinë e fëmijëve dhe grupeve të interesit të përfshirë dhe si mund të ndani 
atë çka keni mësuar?  
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SHTOJCA Y: GRAFIKU I PLANIFIKIMIT STRATEGJIK 

Hapat kyçe Analiza kyçe më domethënëse Pikat kyçe për veprim 

Hapi 1. 
“TANI” – Ku 
jemi tani?  

Analiza KYÇE nga analiza S.W.O.T ose 
vlerësimi ‘H’: 

Bazuar te kjo analizë, cilat ide për veprim 
ofroni?  

Analiza KYÇE nga ‘pema e problemit’: 

Analiza KYÇE nga analiza ose harta e 
konfliktit: 

Hapi 2. “E 
ARDHMJA” – 
ku duam të 
shkojmë?  

Cilat janë elementet kyçe të vizionit 
tonë për paqe:  

Përcaktoni objektivat SMART si rezultate 
(outcomes) dhe produkte (outputs) (në nivel 
individual, shkolle, komuniteti, kombëtar dhe 
nivele të tjera) për të treguar progresin drejt 
vizionit tuaj për çdo nivel.   

Hapi 3. Cilën 
rrugë do të 
zgjedhim? 

Përcaktoni qasjen tuaj për ndërtimin 
e paqes në familje, shkollë, 
komunitet, në nivel kombëtar, 
rajonal dhe global. 

Përcaktoni dhe rendisni mundësitë dhe pikat 
kyçe, ose instrumentet e reja të cilat mund të 
aplikoni për ndërtimin e paqes në nivele të 
ndryshme:  
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Hapi 4. Cilët 
hapa e 
ndërtojnë 
rrugën?  

Merrni parasysh rreziqet, kërcënimet 
dhe sfidat që do t’ju duhet të kapërceni: 

Përcaktoni hapat kyçe të rrugës të cilat 
tregojnë progres: 

Gjetje KYÇE nga diagrami i Venit: Bazuar në diagramin e Venit, cilat janë 
mundësitë kyçe për të përforcuar 
koordinimin, komunikimiun dhe 
bashkëpunimin:  

Hapi 5: Të 
ndjekësh 
rrugën e 
duhur 

– monitorimi,
vlerësimi, 
besueshmëria  
dhe të nxënit 
(MEAL) 

Cilat  M&E keni përdorur pët të 
monitoruar dhe vlerësuar punën për 
ndërtimin e paqes:   

Përcaktoni ose përforconi treguesit M&E 
dhe proceset për MEAL sistematik; Si do 
të monitoroni dhe raportoni rreth 
progresit?  

Si mund të mësoni dhe të përshtasni 
strategjinë dhe qasjen tuaj ndërkohë që 
bëni hapa përpara? 

Si mund të siguroni besueshmërinë e 
fëmijëve dhe grupeve të interesit të 
përfshirë dhe si mund të ndani atë çka 
keni mësuar? 
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Shtojca Z: Udhëzime për treguesit e zhvillimit nga Instituti Joan B. Kroc i Studimeve Ndërkonmbëtare 
për Paqe, Universiteti i Notre Dame (2007)  “Reflective Peace building: A Planning, Monitoring and Learning 
Toolkit.” (Reflektim për nderitmin e paqes: Mjet per Palnifikim, Monitorim dhe Mësim) Instituti Joan B. Kroc 
i Studimeve Ndërkonmbëtare për Paqe dhe Catholic Relief Services. 
http://kroc.nd.edu/sites/default/files/crs_reflective_final.pdf 

Disa udhëzime për treguesit 
• duhet të jenë të qartë dhe specifikë për rezulatatet dhe mënyrën e matjes së tyre; kini parasysh se
rezultatet e zbehta është vështirë t’i shohësh. 
• përcaktoni proceset rreth të cilave doni të mësoni, më pas mendoni me kujdes rreth mënyrës që do të
përdorni për të ndjekur procesin. 
• Zhvilloni mënyra të ndryshme për të kuptuar procesin, teorinë dhe rezultatin. Përdorni disa metoda,
duke filluar nga intervistat e deri te dokumentimi i incidenteve të një fenomeni të cilin po vëzhgoni, 
vëzhgim i veprimeve apo sjelljeve të njerzve. Për shembull, shihni larminë e treguesve të mundshëm për 
tolerancë ndërfetare brenda institucioneve publike dhe komuniteteve që paraqiten në Tabelën 1.1 (më 
poshtë) 
• Mendoni në mënyrë kreative rreth kontekstit dhe kulturës. I kërkoni personave dhe partnerëve t’ju
ndihmojnë për të zhvilluar treguesit për ndryshimet të cilat përpiqeni të promovoni.  
• Shihni me kujdes periudhën kohore të ndryshimit. Disa ndryshime ndodhin më shpejt, disa të tjera
kanë nevojë për një periudhë më të gjatë kohore. Do t’ju duhen tregues të ndryshëm për të dalluar këto 
periudha të gjata dhe të shkurtra kohore.  
• Prisni të papriturën. Vetëm sepse diçka nuk ndodh ashtu si prisnit ju nuk do të thotë se nuk po mësoni
asgjë. 
• Bëni kujdes me shprehjet e bukura dhe zhargonin e duhur. Shjegoni  “ç’po ndodh në të vërtetë” në një
nivel më të gjerë. Pjesëmarrja në një seminar të përbashkët, për shembull, mund të mos jetë tregues i 
besimit, por thjesht një tregues i faktit që njërëzit kanë mësuar ç’duhet të bëjnë për të marrë 
kompensim. 

Mbani mend, vetëm disa tregues nuk mund të keqpërdoren—të tjerët janë thjesht “tregues!” 

Tabela 1.1 Tregues të mundshëm të tolerancës ndërfetare 

Në institucionet publike: 
* Përfaqësim i barabartë i të dy grupeve në qeverinë e zgjedhur dhe në shërbimin civil
* Përshkrim i duhur dhe i saktë i fesë në shkolla
* Udhëheqësit fetarë marrin pjesë në dialog (themelimi i këshillit ndërfetar)
* Miratimi i ligjit kundër diskriminimit
* Programi kombëtar për shkolla tolerante, promovuar zyrtarisht nga Ministria, marrin pjesë një numër i
madh shkollash 

Në komunitete: 
* Komunitetet festojnë festat dhe evenimentet e njëri-tjetrit
* Fëmijët luajnë sëbashku
* Nisma nga grupet e komunitetit për të adresuar çështjet ndërfetare
* Pjesëtarët e komunitetit dëshmojnë(raportojnë) për ndjenja të tolerancës fetare
* Media promovon tolerancën (histori pozitive të bashkëpunimit ndërfetar, reduktim i përdorimit të
stereotipeve, dëgjohet zëri i minoriteteve) 
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SHTOJCË: STILET E KONFLIKTIT 

PESHKAQENI  

BUFI 
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ZEBRA 

BRESHKA 
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KAMELEONI 
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Fëmijët dhe të rinjtë si aktorë të ndërtimit të paqes 

Draft/Propozim 

Programi i workshop-eve rajonale 2014 

Objektivat 

iii) Fëmijët dhe të rinjtë kanë përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre si trajnues në ndërtimin e
paqes

iv) Save the Children dhe stafi partner kanë përmirësuar njohuritë dhe kapacitetin e tyre për
ndërtimin e paqes dhe për mbështetjen e nismave për ndërtimin e paqes nga të rinjtë dhe
fëmijët në kuadër të programeve të Save the Children për vendet e veçanta. 

Ora Seancat Çështja 

09:00 DITA 1 

Seanca I.  

Mirëseardhja dhe 
hyrja  

Mirëseerdhët të gjithë! 

Hyrja: 

Prezantimi i pjesëmarrësve; Cila është 
tema e këtij workshop-i?; Studimi i 
thelbit të paqes, shpresës dhe frikës; 
rolet dhe parimet bazë, komitetet 

Studimi i koncepteve kyçe 

13:00 Dreka 

Mbyllja 

 17:00 

Seanca 2 

Harta – si e ndërtojnë 
paqen fëmijët dhe të 
rinjtë  

Struktura rajonale e ndërtimit të 
paqes 

 Secili vend prezanton: i) aktivitetet 
kryesore për ndërtimin e paqes, ii) 
vlerësimin  e zakoneve të fëmijëve dhe 
iii) një histori ndryshimi -  bazuar në
materialet nga seminaret përgatitore në 
secilin vend  

Reflektime 

Seanca e mbrëmjes: programi duhet të vendoset 
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8:30 DITA 2 – seanca e 
hapjes 

Përmbledhja e ditës 1 

Seanca 3. 

Të përmirësojmë 
kompetencat tona 
për ndërtimin e 
paqes 

Instrumente dhe metoda të 
ndryshme për ndërtimin e paqes, 
për të kuptuar konfliktin, për të 
respektuar dhe për tu përgjigjur sa 
më mirë 

13:00 Dreka 

Mbyllja 

17:00 

Instrumentet për NJOHJEN dhe 
analizën e konfliktit  

Instrumenti i vlerësimit të rrezikut 

Instrumente dhe metoda për të 
qenë qytetarë aktivë për paqen, të 
cilët RESPEKTOJNË 
këndvështrimet e ndryshme dhe 
janë të gatshëm të PËGRGJIGJEN  

Reflektim mbi instrumentet 

Seanca e mbrëmjes: programi duhet të vendoset 

8:30 DITA 3 – seanca e 
hapjes 

Përmbledhja e Ditës 2 

Seanca 3. 

vijon 

Instrumente dhe metoda për të 
qenë qytetarë aktivë për paqen, të 
cilët RESPEKTOJNË 
këndvështrimet e ndryshme dhe 
janë të gatshëm të PËRGJIGJEN  
(vijoni) 

13:00 Dreka 
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14:30 UDHËTIM ARGËTUES  

Seanca e mbrëmjes: programi duhet të vendoset 

8:30 DITA 4 – seanca e 
hapjes 

Përmbledhja e Ditës 3 

Seanca 4 

Planifikimi dhe 
advokimi pwr 
qwndrueshmwri 

- Ta bëjmë të qëndrueshëm 
ndërtimin e paqes  

    Ndarja e informacionit mbi aktivitetin 
advokues për Rezolutën 

- Planifikim për veprim për secilin 
vend  

1 pm Dreka 

Mbyllja 

5 pm 

Seanca 5.  

Seanca e mbylljes 

Përgatitja për seancën e mbylljes 

Seanca e mbrëmjes: programi duhet të vendoset 

08:30 am DITA 5 – seanca e 
hapjes 

Përmbledhja e Ditës 4 

 Seanca 5. 

 vazhdimi 

-përgatitja për seancën e mbylljes - 
vazhdimi 

-Vlerësim dhe pyetje me pjesëmarrësit e 
seminarit  

11:30 am Seanca e mbylljes me të ftuarit e 
jashtëm 

1 pm Dreka – me të ftuarit e jashtëm 
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 Lista me kontaktet e pjesëmarrësve 

Emri/Mbiemri Roli Country E-mail/Facebook 

Annette Giertsten Lehtësuese Norvegji annette.giertsen@gmail.com 

Claire O’kane Lehtësuese Mbretëri e Bashkuar Claireokane2008@gmail.com 

Aida Ivkovic  I rritur Bosnje dhe Hercegovinë aida.ivkovic@savethechildren.org 

Ema Kasapi Lehtësuese Shqipëri ema.kasapi@savethechildren.org 

Mileta Radovanic  I rritur Mali i Zi mileta.radovanic@yahoo.com 

Aurora Keraj  Mësuese Shqipëri aurorakeraj@yahoo.com 

Idajete Isallari  Mësuese Shqipëri idajeteisallari@live.com 

Atlie Palamani  Mësuese Shqipëri apalamani@yahoo.com 

Mansoljana Kasaj  Mësuese Shqipëri mansoljana2014@gmail.com 

Entela Prifti  Mësuese Shqipëri entela1977@yahoo.com 

Adela Puca  Mësuese Shqipëri puca.adela@yahoo.com 

Erblin Shehu  I ri Shqipëri erblinshehu@yahoo.it 

Eljanos Kasaj  Fëmijë Shqipëri 

Fabjon Lala  Fëmijë Shqipëri Fabjon Lala  (Facebook) 

Jurgen Ndrea  Fëmijë Shqipëri Jurgen Ndrea (Facebook) 

Dejvi Prifti  Fëmijë Shqipëri  dejvikeon@hotmail.com 

Kristo Koka  Fëmijë Shqipëri Kristo Koka (Facebook) 

Natalia Miconi  Fëmijë Shqipëri Natalia Nati (Facebook) 

Jona Hysaj  Fëmijë Shqipëri Jona Hysi (Facebook) 

Elidona Marku  Fëmijë Shqipëri 

Xhovana Ajazi  Fëmijë Shqipëri 

Tea Hajrullai  Fëmijë  Shqipëri klaridakuka@gmail.com 

Dea Bejleri  Fëmijë  Shqipëri edlirabejleri@yahoo.com 

Brigi Cerpia  Fëmijë Shqipëri  brigi.elb50@alblove.com 

Amarilda Kadriu  Fëmijë Shqipëri Ilda_id@albaniaonline.com 

Katerina Thanasi  E re Shqipëri thanasi.katerina@yahoo.com 

Iva Maras  E re Mali i Zi Ivamaras17@gmail.com 

Mia Vukotic  E re Mali i zi Miavukotic98@gmail.com 

Helga Ndoj  Fëmijë Shqipëri Eldahelga (Facebook) 

Elena Miconi Mësuese Shqipëri Elena.bakalli@yahoo.com 
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