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Ky manual trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga
Save the Children në Shqipëri në partneritet me Terre des hommes Misioni në Shqipëri.

Përmbajtja e këtij manuali trajnimi është përgjegjësi e Save the Children dhe Terre des hommes 
në Shqipëri dhe këndvështrimet e autorëve jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e 
Bashkimit Europian.
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Hyrje
Ky manual trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga, Save the 
Children në Shqipëri, në partneritet me Terre des hommes Misioni në Shqipëri gjatë periudhës 
1 Janar 2016 – 30 Qershor 2018.

Ky projekt ka pasur si qëllim fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile (OJF) dhe organizatave 
me bazë komunitare (OBK), aktive në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, përmes rritjes së 
kapaciteteve të tyre organizative dhe menaxheriale, gjithëpërfshirjen dhe pro-aktivitetin në 
advokimin për çështjet të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Rezultatet e synuara dhe të 
arritura kanë qenë:

• Përmirësimi i kapaciteteve të OJF-ve pjesëmarrëse për ndërmarrjen e nismave me fokus 
të drejtat e fëmijeve dhe advokimin për zbatimin e tyre;

• Aftësimi i OJF-ve për të zbatimin e nismave që synojnë mbrojtjen dhe promovimin e 
të drejtave të fëmijëve nëpërmjet zbatimit të projekteve të financuara nga skema e 
granteve;

• Organizatat e Shoqërisë Civile aftësohen të punojnë së bashku për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve nëpërmjet krijimit dhe funksionimit efektiv të rrjetit për advokimin 
dhe shpërndarjen e informacionit dhe praktikave më të mira.

Programi për ngritjen e kapaciteteve është paraprirë nga studimi për vlerësimin e nevojave të 
OJF-ve dhe OBK-ve me qëllim identifikimin e nevojave reale të këtyre OJF-ve dhe OBK-ve për 
zbatimin me efektivitet dhe dizenjimin e ndërhyrjeve të nevojshme dhe relevante për kontekstin 
në të cilin ato veprojnë.

Programi i ngritjes së kapaciteteve ka qenë shumë i rëndësishëm në mundësimin e OJF-ve dhe 
OBK-ve në zhvillimin e projekt-propozimeve cilësore për skemën e granteve, si dhe për zbatimin 
me efektivitet të nismave dhe ngritjes së rrjetit të organizatave për advokimin për çështje të 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.

30 OJF dhe OBK kanë marrë pjesë në trajnimet e zhvilluara në lidhje me rritjen e kapaciteteve 
për zhvillimin organizativ dhe menaxhimin financiar, planifikimin dhe menaxhimin e projekteve, 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, advokaci dhe lobim si dhe teknikat e komunikimit.

Programi për ngritjen e kapaciteteve është ndjekur nga asistencë teknike e vazhdueshme 
bazuar në nevojat e secilës OJF-ë dhe OBK-ë pjesë e skemës së granteve. Asistenca teknike 
ka plotësuar dhe forcuar njohuritë e marra nga këto organizata gjatë programeve të trajnimeve 
dhe ka rritur ndjeshëm performancën e zbatimit të projekteve.
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Akronime
Analiza SWOT Fuqitë, dobësitë, shanset dhe kërcënimet

BE Delegacioni i Bashkimit Europian

DPT Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

DRT Drejtoria Rajonale Tatimore

KDF Konventa për të Drejtat e Fëmijëve

KKMDF Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

LDSH Lista e Detajuar e Shpenzimeve

LFA Logframe (korniza logjike e projektit)

MCP Menaxhimi i Ciklit të Projektit

MF Ministria e Financave dhe Ekonomisë

NJDF Njësia e të Drejtave të Fëmijëve

NJMF Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve

OBK Organizata me Bazë Komunitare

OJF Organizata jo-Fitimprurëse

OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara

PKVF Plani Kombëtar i Veprimit për Fëmijët

PMF Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijëve

PPT Prezantim në PowerPoint

RF Raporti Financiar

RSH Republika e Shqipërisë

SHSSH Shërbimi Social Shtetëror

SKK Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit

TAP Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Tdh Terre des hommes

ToR Termat e References

TV Televizion

TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

USAID United Nations Agency for International Development

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave
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AXHENDA E TRAJNIMIT 
NGRITJE KAPACITETESH PËR OJF

“Zhvillimi organizativ dhe menaxhimi financiar i organizatës”

Objektivat e trajnimit: 
 y Rritje kapacitetesh për mirëfunksionimin e një organizate jo fitim prurëse;
 y Fuqizim përsa i përket zhvillimit organizativ dhe manaxhimit financiar;
 y Rritje e kapaciteteve për manaxhimin efektiv të organizatës;
 y Përmirësim kapacitetesh për ndjekjen dhe zbatimin e duhur të procedurave të regjistrimit 

dhe çregjistrimit të OJF-ve;
 y Aplikim i saktë dhe efektiv i sistemeve të kontrollit të brendshëm;
 y Buxhetim i saktë i aktiviteteve të parashikuara të projektit;
 y Përdorim i ligjshëm i fondeve dhe raportim financiar sipas detyrimeve kontraktuale;
 y Aplikimi i legjislacionit në fuqi në veprimtarinë e përditshme të organizatës.

DITA 1

Orari Përshkrimi
10:00 – 10:20 Regjistrimi

10:20 – 11:00  y Hapja dhe prezantimi i trajnerit dhe pjesëmarrësve
 y Pritshmëritë e pjesëmarrësve
 y Prezantim i objektivave dhe rezultateve të pritshme nga trajnimi

11:00 – 11:40 Njohje me procedurat e regjistrimit dhe çregjisttrimit të organizatës

11:40 – 12:00 Pushim

12:00 – 13:00  y Prezantimi i kuadrit ligjor të funksionimit të OJF-ve
 y Diskutime lidhur me dy çështjet e trajtuara (regjistrimi/çregjisttrimi dhe 

kuadri ligjor) dhe shembuj nga eksperiencat personale të pjesëmarrësve 
në organizatat ku punojnë

13:00 – 14:45 Pushim

14:45 – 16:00 Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate (pjesa e parë)
 - Procesi i vlerësimit organizativ
 - Përgatitja e planit për zhvillim organizativ
 - Objektivat e zhvillimit organizativ
 - Struktura e organizatës
 - Njohje me komponentët bazë të zhvillimit të një organizate

16:00 – 16:15 Pushim

16:15 – 17:00 Studim rastesh dhe diskutime lidhur me çështjet e prezantuara
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DITA 2

Orari Përshkrimi

10:00 – 10:20 Regjistrimi

10:20 – 10:40  y Prezantimi nga trajneri i programit për ditën e dytë të trajnimit
 y Rifreskim i njohurive të marra nga dita e parë e trajnimit

10:40 – 11:40 Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate (pjesa e dytë)
 - Komunikimi i planit për zhvillimin organizativ
 - Burimet njerëzore

11:40 – 12:00 Pushim

12:00 – 13:00 Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate (pjesa e dytë)
 - Manaxhimi financiar
 - Infrastruktura

13:00 – 14:30 Pushim

14:30 – 16:00  y Kontrolli i brendshëm i organizatës
 y Përgatitja e buxhetit të një projekti te financuar nga BE, përdorimi i 

fondeve në mënyrë të ligjshme si dhe përgatitja e raporteve financiare

16:00 – 16:20 Pushim

16:20 – 17:00 Diskutime mbi përvojat personale të pjesëmarrësve lidhur me çështjet e 
prezantuara
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Objektivat e modulit: 

 y Rritje kapacitetesh për mirëfunksionimin e një organizate jo fitimprurëse;
 y Fuqizim përsa i përket zhvillimit organizativ dhe manaxhimit financiar;
 y Rritje e kapaciteteve për manaxhimin efektiv të organizatës;
 y Përmirësim kapacitetesh për ndjekjen dhe zbatimin e duhur të procedurave të regjistrimit 

dhe çregjistrimit të OJF-ve;
 y Aplikim i saktë dhe efektiv i sistemeve të kontrollit të brendshëm;
 y Buxhetim i saktë i aktiviteteve të parashikuara të projektit;
 y Përdorim i ligjshëm i fondeve dhe raportim financiar sipas kërkesave dhe detyrimeve 

kontraktuale;
 y Aplikimi i legjislacionit në fuqi në veprimtarinë e përditshme të organizatës. 

Rezultatet e pritshme:

Në fund të këtij moduli pjesëmarrësit pritet të: 

 y Njihen në mënyrë të thjeshtësuar për procedurat e regjistrimit dhe çregjistrimit të OJF-
ve; 

 y Njohin kuadrin ligjor mbi të cilin funksionon një OJF dhe të keni infomacion të qartë 
mbi regjistrimin dhe çregjistrimin e organizatës si dhe detyrimet për raportim mujor dhe 
vjetor në autoritetet shtetërore;

 y Mund të bëjnë një vlerësim të brendshëm të organizatës dhe të rekomandojnë 
përmirësime nga pikëpamja organizative dhe e manaxhimit financiar;

 y Kuptojnë çfarë është dhe pse është i rëndësishëm kontrolli i brendshëm i organizatës në 
funksion të mbarëvajtjes së punës;

 y Aftësohen për të planifikuar financiarisht kostot e pritshme të një projekti (hartim 
buxheti) të financuar nga BE si dhe raportimin përkatës nga pikëpamja financiare.

Kohëzgjatja e modulit: 2 ditë

Çështje kryesore të trajtuara në modul:

1. Procedurat e regjistrimit dhe çregjisttrimit të organizatës;
2. Kuadri ligjor i funksionimit të OJF-ve;
3. Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate;
4. Kontrolli i brendshëm i organizatës;
5. Përgatitja e buxhetit të një projekti të financuar nga BE, përdorimi i fondeve në mënyrë 

të ligjshme si dhe përgatitja e raporteve financiare. 

Burimet kryesore të modulit:

 y Kuadri ligjor në fuqi për OJF-të;
 y Manuale dhe praktika të susksesshme për zhvillimin organizativ dhe manaxhimin 

financiar të OJF-ve;
 y Kontratat e granteve të aplikueshme nga BE;
 y Teknikat më të mira për raportimin financiar të granteve.



Moduli I: Zhvillimi Organizativ dhe Menaxhimi Financiar i Organizatës

10  |  Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile

M
od

ul
i I

Metodologjia: 

 y Prezantim i trajnerit dhe pjesëmarrësve;
 y Prezantim i objektivave dhe rezultateve të pritshme nga trajnimi;
 y Leksion teorik, prezantim në PPT;
 y Diskutime interaktive në grupe dhe prezantim i përvojave personale për çështjet e 

trajtuara;
 y Ushtrime praktike lidhur me detyrimet kontraktuale për raportimin financiar;
 y Prezantim i rezultateve të trajnimit dhe diskutim i lirë mbi përfitimet nga trajnimi.

Kjo metodologji parashikon prezantimin teorik të çështjeve dhe synon përthithjen e tyre duke 
ofruar raste e shembuj praktikë. Çdo sesion teorik, shoqërohet me një sesion pune në grup ku 
pjesëmarrësit aplikojnë drejtpërdrejtë njohurinë teorike të sapo përfituara.

Mjetet e punës:

• Projektor për prezantimin në PPT;
• Materiali në power point për t’u shpërndarë (handout-s);
• Fletë të bardha A4 për punën në grupe;
• Stilolapsa, lapsa, flipchart, highlighter me ngjyra të ndryshme, gërshërë, etj.

Mjetet e vlerësimit për pjesëmarrësit:
Forma e vlerësimit, të cilën trajneri mund ta përdorë në fund të ditës së trajnimit. 

Përshkrimi i sesionit: 

Dita 1:
Aktivitet # 1: Prezantim i trajnerit dhe pjesëmarrësve;

Aktivitet # 2: Prezantim i objektivave dhe rezultateve të pritshme nga trajnimi;

Aktivitet # 3: Prezantim në PPT i çështjeve të mëposhtme:
 y Procedurat e regjistrimit dhe çregjisttrimit të organizatës;
 y Kuadri ligjor i funksionimit të OJF-ve;
 y Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate (pjesa e parë);

Aktivitet # 4: Studim rastesh dhe diskutime në grupe lidhur me çështjet e prezantuara.

Dita 2:
Aktivitet # 1: Ri-freskim i njohurive të marra gjatë ditës së parë të trajnimit; 

Aktivitet # 2: Prezantim në PPT i çështjeve të mëposhtme:
 y Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një organizate (pjesa e dytë)
 y Kontrolli i brendshëm i organizatës 
 y Përgatitja e buxhetit të një projekti të financuar nga BE, përdorimi i fondeve në mënyrë 

të ligjshme si dhe përgatitja e raporteve financiare
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Aktivitet # 3: Sqarime konkrete të ndërtimit të tabelave të buxhetit dhe tabelave të  raportimit 
financiar; 

Aktivitet # 4: Prezantim i rezultateve të trajnimit dhe diskutim i lirë mbi përfitimet nga trajnimi.

ÇËSHTJE 1
1.1. Procedurat e regjistrimit dhe çregjisttrimit të 

organizatës
Objektivi: 

• Përmirësim kapacitetesh për ndjekjen dhe zbatimin e duhur të procedurave të regjistrimit 
dhe çregjistrimit të OJF-ve.

Rezultatet e pritshme:
• Pjesëmarrësit njihen në mënyrë të thjeshtësuar me procedurat e regjistrimit dhe 

çregjistrimit të OJF-ve si dhe detyrimet për raportim mujor dhe vjetor në autoritetet 
shtetërore.

Metodologjia: 
• Prezantim në PPT;
• Diskutime lidhur me eksperiencat personale të pjesemarrësve, vështirësitë e hasura, 

etj.

Kohëzgjatja:  40 minuta

Përshkrimi i sesionit:
Me “organizatë jofitimprurëse“ kuptohen shoqatat, fondacionet dhe qendrat, veprimtaria e 
të cilave zhvillohet në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga shteti. Ndërsa me “veprimtari 
jofitimprurëse“ kuptohet çdo veprimtari ekonomike ose joekonomike me kusht që të ardhurat 
ose pasuritë e organizatave jofitimprurëse, kur ka të tilla, të përdoren vetëm për realizimin e 
qëllimeve të përcaktuara në statutin e organizatës.

OJF-të kanë të drejta dhe përmbushin detyrimet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil, përveç 
kur parashikohet ndryshe në këtë ligj ose në dispozita të tjera ligjore. OJF njihet si person 
juridik ditën që vendimi i gjykatës për regjistrimin e saj ka marrë formë të prerë. Organizata 
jofitimprurëse, pasi të ketë fituar statusin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet 
dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj. Statuti juridik i organizatës jofitimprurëse 
mbaron në ditën kur vendimi i gjykatës për çregjistrimin e saj merr formë të prerë.

Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë 
regjistrimin në gjykatë, në përputhje me legjislacionin e fushës. Ligji përcakton kërkesat ligjore 
për regjistrimin dhe funksionimin e OJF-ve. Dy dokumentet kryesorë janë të nevojshëm për të 
regjistruar një OJF, përkatësisht:
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• Statuti i noterizuar;
• Akti i themelimit. 

Këto dokumente miratohen në mbledhjen e themeluesve të OJF-s dhe përmbajnë informacion 
mbi:

 y llojin e organizatës;
 y emrin;
 y vendndodhjen;
 y identitetin e themeluesve;
 y qëllimet dhe fushëveprimi i aktiviteteve;
 y kohëzgjatjen;
 y emri i personit të autorizuar për ndjekjen e procedurave të nevojshme për regjistrim, si 

dhe përfaqësuesin ligjor me të tretët.

Pas miratimit të dokumenteve themeluese nga të gjithë themeluesit, personi i autorizuar i 
dërgon ato në Gjykatën e Rrethit, e cila lëshon një vendim për regjistrimin e OJF-s. Një kopje të 
këtij vendimi depozitohet në Drejtorinë Rajonale Tatimore brenda 5 ditëve nga data e vendimit 
të gjykatës. Një “Kërkesë për regjistrim tatimor” gjithashtu duhet të plotësohet dhe dorëzohet 
pranë organeve tatimore. Certifikata e regjistrimit dhe NIPT-i i OJF-së lëshohet nga Zyra 
Rajonale Tatimore. Që nga muaji i regjistrimit, sistemi i taksave qendrore do të fillojë të gjenerojë 
të dhënat të cilat përditësohen çdo muaj në sistemin on-line nga OJF-ja.

OJF-ja duhet të regjistrohet gjithashtu me Autoritetin tatimor të qeverisjes vendore (me të 
njëjtin NIPT) duke marrë kështu përsipër përgjegjësinë për pagesën e disa taksave vendore, 
vjetore dhe lokale si taksa pastrimi, taksa e pronës, etj.

Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse bëhet në drejtorinë rajonale tatimore të juridiksionit, 
sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën 
e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe Udhëzimit nr. 24, datë 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Neni 42
Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse. 

1. Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më 
parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës;

2. Administrata tatimore mban një regjistër elektronik të veçantë për organizatat 
jofitimprurëse.

3. Në regjistrin e organizatave jofitimprurëse regjistrohen këto të dhëna;
a) emri;
b) kohëzgjatja, nëse kjo është e përcaktuar;
c) objekti i veprimtarisë;
d) vendi i ushtrimit të veprimtarisë;
e) të dhënat vetjake të drejtuesit dhe të përfaqësuesit ligjor të organizatës;
f) dokumenti, që vërteton kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimeve të tyre;
g) specimenë të përfaqësuesve të organizatës, në raport me të tretët;
h) numri i të punësuarve. 
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4. Regjistrimi në administratën tatimore të organizatave jofitimprurëse bëhet pas depozitimit 
në administratën tatimore të formularit të kërkesës, së bashku me dokumentacionin, që 
i bashkëlidhet formularit. Formulari i kërkesës dhe dokumentacioni i kërkuar, si pjesë e 
kërkesës, publikuar në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve mund të 
merret pa pagesë, në çdo sportel të njësive të shërbimit ndaj tatimpaguesit.

 
5. Administrata tatimore, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së formularit të plotë dhe 

të saktë të aplikimit, përpunon kërkesën për regjistrim tatimor dhe e pajis kërkuesin 
me numër identifikimi. Mosrespektimi i detyrimit për regjistrim nuk e çliron organizatën 
jofitimprurëse nga pagesa e detyrimeve tatimore.

Neni 43
Përditësimi i të dhënave të regjistrimit: 

Pika 3. Organizatat jofitimprurëse duhet të njoftojnë administratën tatimore për ndryshimet që 
vijojnë, brenda 15 ditëve nga data e regjistrimit të ndryshimeve: 

a) ndryshimi i emrit;
b) ndryshimi i adresës së veprimtarisë ose kontaktit;
c) ndryshimi i statusit ligjor;
ç) krijimi/mbyllja e degëve, sektorëve ose njësive të reja;
d) ndryshimi i llojit të veprimtarisë ekonomike;
e) çdo ndryshim tjetër, i parashikuar në aktet nënligjore, të dala në zbatim të këtij ligji.

Çregjistrimi i organizatave jofitimprurëse bëhet nga gjykata sipas përcaktimeve të Ligjit nr.  9920, 
dt. 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, të ndryshuar, të Udhëzimit 
nr. 24, dt. 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, të ndryshuar.

Neni 45
Çregjistrimi i subjekteve tatimore.

1. Personat e regjistruar në organin tatimor mund të çregjistrohen në rastet që vijojnë: 
 b) organizatat jofitimprurëse, në bazë të vendimit të gjykatës; 

Procedurat për çregjisttrim jane si më poshtë:

• Paraqitja e kërkesës për çregjisttrim në Gjykatën e Rrethit të Tiranës;
• Gjykata njofton Drejtorinë Rajonale Tatimore (DRT) për hapjen e procedurës për 

çregjisttrimin;
• DRT brenda 30 ditëve verifikon situatën tatimore dhe, nëse ka detyrime, njofton me 

shkrim Gjykatën për shumën e saktë të detyrimeve që duhet paguar. N.q.s. ky dokument 
nuk është dërguar brenda afatit, gjykata ka të drejtë të çregjisttrojë OJF-në;

• Pas pagesës nga ana e OJF-së detyrimeve tatimore, DRT duhet të tërheqë njoftimin e 
detyrimeve nga Gjykata, në të kundërt kjo e fundit ka të drejtë të çregjisttrojë OJF-në 
menjëherë pas dorëzimit të dokumentit të kryerjes së pagesës;

• Për çregjisttrimin e OJF-së, gjykata njofton Drejtorinë Rajonale Tatimore, e cila është 
e obliguar të çregjisttrojë atë nga regjistri i tatimpaguesit brenda ditës së nesërme të 
njohjes nga gjykata për çregjisttrim.
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Ligji për procedurat tatimore gjithashtu parashikon dënime (penalitete) për mosrespektimin e 
regjistrimit dhe taksave, bërjen e deklarimeve dhe kryerjen e pagesave, si më poshtë:

• Kur organet tatimore vërejnë se OJF-ja nuk është e regjistruar brenda afateve të 
përcaktuara në ligj, dënohet me gjobë prej 10 000 lekë;

• Kur organet tatimore konstatojnë se OJF-ja nuk respekton kërkesat në lidhje me 
përditësimin e të dhënave të regjistrimit, dënohet me gjobë 10 000 lekë;

• Dënimet për mos deklarim në kohë, mospagesë apo pagesë me vonesë të detyrimeve 
tatimore (psh: kontributet shoqërore, taksat, taksat lokale, etj) janë të njëjta me gjobat 
që aplikohen për subjektet fitimprurëse.

ÇËSHTJE 2
1.2. Kuadri ligjor i funksionimit të OJF-ve
Objektivat: 

• Fuqizim për mirëfunksionimin e një organizate jo fitim prurëse;
• Aplikimi i legjislacionit në fuqi në veprimtarinë e përditshme të organizatës. 

Rezultatet e pritshme:
• Pjesëmarrësit njihen me kuadrin ligjor mbi të cilin funksionon një OJF. 

Metodologjia: 
• Prezantim në PPT;
• Diskutim me pjesëmarrësit lidhur me mangësitë që mund të ekzistojnë në legjislacion 

apo nevojat për përmirësim.

Kohëzgjatja:  60 minuta

Përshkrimi i sesionit:

Funksionimi i OJF në RSH është i rregulluar mbi bazën e një kuadri ligjor që është funksional 
për të gjitha organizatat, i cili azhornohet kohë pas kohe. Gjithsesi duhet përmendur fakti që 
ekzistojnë edhe vendime, udhëzime, urdhëra apo akte të tjera me vlerë ligjore të cilat prekin 
drejtpërdrejt apo tërthorazi veprimtarinë e OJF-ve. Për këtë arsye, është e rëndësishme që stafi 
i organizatës të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me ndryshimet ligjore, me institucionet apo 
edhe organizatat e tjera, për t’u njohur në kohë me të gjitha detyrimet dhe të drejtat që prekin 
veprimtarinë e saj, në mënyrë që ajo të operojë në kushte ligjore dhe të shmangë maksimalisht 
penalitetet që mund të shtojnë kostot e organizatës në mënyrë të panevojshme.

Kuadri ligjor mbi të cilin mbështetet veprimtaria e organizatave jo fitimprurëse:

 � Ligji 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat Jofitimprurëse” ndryshuar me Ligjin 9814, 
datë 04.10.2007 dhe Ligjin 99/2013.

Ky ligj përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe 
veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse, të cilat ndjekin qëllime në të mirë dhe në interes të 
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publikut. Subjekte të këtij ligji janë shoqatat, fondacionet dhe qëndrat. Nuk janë subjekte të këtij 
ligji sindikatat, partitë politike dhe ato organizata të tjera jofitimprurëse, veprimtaria, organizimi 
dhe funksionimi i të cilave rregullohet me ligj të veçantë.

Organizatat jofitimprurëse ndahen sipas formës së organizimit në: 

 � Organizata jofitimprurëse me anëtarësi: Shoqatat

Organizatat jofitimprurëse me anëtarësi themelohen me vullnetin e lirë të personave fizikë ose 
juridikë. Numri minimal i anëtarëve themelues është 5 persona fizikë ose të paktën dy persona 
juridikë. Çdo anëtar ka të drejtë të largohet nga organizata jofitimprurëse për çfarëdo lloj motivi. 
Statuti mund të parashikojë rregulla për përgjegjësinë që i takon anëtarit që largohet, lidhur 
me detyrimet dhe përgjegjësitë e organizatës kundrejt të tretëve deri në çastin e largimit të tij. 
Përgjegjësia e anëtarit që largohet është e njëjtë me atë të anëtarëve të tjerë të organizatës 
jofitimprurëse për veprimtarinë e kryer deri në çastin e largimit. Organi më i lartë drejtues i 
organizatës jofitimprurëse me anëtarësi është mbledhja e përgjithshme ose asambleja e të 
gjithë anëtarëve të saj. Organet e tjera drejtuese zgjidhen dhe përgjigjen përpara këtij organi 
më të lartë; 

 � Organizata jofitimprurëse pa anëtarësi: Fondacionet dhe Qendrat.

Organizatat jofitimprurëse pa anëtarësi krijohen nga një a më shumë persona ose me akt 
testamentar. Organi më i lartë drejtues i organizatave jofitimprurëse pa anëtarësi është bordi i 
drejtorëve.

Parimet bazë të themelimit të organizatave:

E drejta e themelimit dhe e pjesëmarrjes: Çdo person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, ka 
të drejtë të themelojë një organizatë jofitimprurëse, të jetë anëtar i saj ose të marrë pjesë në 
organet drejtuese ose në personelin administrativ të organizatës jofitimprurëse.

Parimi i mbrojtjes dhe i respektimit të të drejtave të njeriut: Organizatat jofitimprurëse e bazojnë 
veprimtarinë e tyre në parimin e respektimit, të mbrojtjes dhe të zbatimit të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut, të parashikuara në Kushtetutë, ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare të 
ratifikuara me ligj. 

Parimi i pavarësisë nga shteti: Organizatat jofitimprurëse e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetërorë. 

 � Ligji 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar.

Ky ligj përcakton detyrimet ligjore të OJF-ve lidhur me regjistrimin, çregjisttrimin dhe përditësimin 
e të dhënave pranë organeve  tatimore.  Një informacion më i gjerë lidhur me këto çështje është 
paraqitur më lart (Çështja 1).

 � Udhëzim i MF 22, datë 19.11.2014 “Për mbikëqyrjen e OJF-ve, nga organet tatimore, në 
funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.
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Ky udhëzim rregullon procedurat që ndiqen nga organet tatimore, si organ mbikëqyrës, për 
kontrollin e veprimtarisë së OJF-ve, me qëllim shmangien e mundësisë së përdorimit të tyre 
për pastrim parash apo financim terrorizmi. “Pastrim parash” është qarkullimi dhe riciklimi i 
parave, të cilat burojnë nga vepra penale sikurse dhe ndryshimi, transmetimi, transformimi dhe 
tjetërsimi i produkteve dhe i pasurive që burojnë nga vepra penale, që synojnë fshehjen e burimit 
të paligjshëm të origjinës, sipas kuptimit të dhënë në nenin 287 të Kodit Penal të Republikës 
së Shqipërisë. Organet tatimore të juridiksionit çdo gjashtë muaj evidentojnë dhe i raportojnë 
“Njësisë qendrore”, strukturën përgjegjëse në DPT, sipas përcaktimeve në udhëzimin nr. 16, 
datë 16.9.2009 të Ministrit të Financave “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe për të 
luftuar financimin e terrorizmit në sistemin e tatim-taksave“, për OJF-të që zhvillojnë aktivitet 
pa u regjistruar, OJF-të me status pasiv dhe OJF-të që nuk dorëzojnë deklaratat tatimore sipas 
përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.

 � Vendimi nr. 2 datë 27.07.2015 i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit “Për miratimin e 
Standardit Kombëtar të Kontabilitetit të OJF-ve”, shpallur me Urdhër të Ministrit të 
Financave nr. 62, datë 17.9.2015

Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare (“SKK 1” ose “Standardi”), i miratuar 
nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit dhe shpallur nga Ministria e Financës, i ndryshuar, është 
të japë konceptet dhe rregullat-bazë të përcaktuara në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004,“Për 
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe të vendosë rregullat për zbatimin e politikave 
kontabël, të vlerësimeve, të korrigjimit të gabimeve dhe paraqitjen e ngjarjeve ekonomike, pas 
datës së mbylljes së pasqyrave financiare të përgatitura në bazë të Standardeve Kombëtare të 
Kontabilitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit bazohen në parimet e kontabilitetit dhe të 
raportimit financiar të pranuara në shkallë ndërkombëtare, kërkesat e përgjithshme të të cilave 
përshkruhen në Ligjin “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

 � VKM. 263 datë 12.04.2012 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për bashkëpunimin 
ndërmjet mekanizmave institucionalë dhe organizatave jofitimprurëse, për realizmin e 
politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”.

Për realizimin e politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, mekanizmat në 
nivel qëndror dhe vendor bashkëpunojnë ngushtësisht me organizatat jofitimprurëse që kanë 
në objekt të veprimtarisë së tyre të drejtat e fëmijeve. Bashkëpunimi ka në themel parimet e 
përgjithshme të interesit më të lartë të fëmijës, barazisë dhe mosdiskriminimit për shkaqet që 
janë të përcaktuara në ligj.

Organizatat jofitimprurëse sipas legjislacionit në fuqi angazhohen të: 

• Mbështesin njësitë për mbrojtjen e fëmijëve, njësitë për të drejtat e fëmijëve dhe 
strukturat e ngarkuara me çështje sociale në nivel komune, bashkie, qarku në inisiativat 
e përbashkëta për zbatimin e programeve e projekteve konkrete të ndërmarra në 
mbrojtje të të drejtave të fëmijëve; 

• ndajnë me institucionet shtetërore në nivel vendor praktikat më të mira në drejtim të 
krijimit të mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve; 

• marrin pjesë aktivisht në diskutimet dhe konsultimet për standartet, politikat, 
legjislacionin që lidhet me mbrojtjen e fëmijëve në shërbimet sociale, shëndetësore, 
arsim, ligjore dhe shërbime të tjera; 
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• kontribuojnë në vlerësimet mbi nevojat sociale të komuniteteve rurale, periurbane dhe 
urbane; 

• ndihmojnë në ngritjen e shërbimeve komunitare alternative për grupet në nevojë si dhe 
në angazhimin e komuniteteve në procesin e vlerësimit të nevojave, planifikimit dhe 
zbatimit; 

• marrin pjesë aktivisht në grupet multidisiplinore të ngritura në kuadër të mekanizmit të 
bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik; 

• ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve në nivel qëndror dhe 
vendor; 

• informojnë në mënyrë periodike Agjensinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijës me të dhëna apo çdo lloj informacioni tjetër mbi gjendjen e respektimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijës dhe kontributin e tyre në këtë të fundit; 

• hartojnë kode të sjelljes dhe rregullore mbi procedurat për mbrojtjen e fëmijëve me 
qëllim ushtrimin me efektivitet të veprimtarisë së tyre.

 � VKM. 1679 datë 24.12.2008 “Për kriteret dhe procedurat e përcaktimit të statusit të 
organizatave jofitimprurëse, për përfitim publik”

Një organizatë jofitimprurëse (OJF) mund të kërkojë statusin e përfitimit publik, në qoftë se 
plotëson kriteret e mëposhtme: 

 y Është e organizuar dhe e strukturuar për kryerjen e një ose më shumë veprimtarive 
në arsim dhe shëndetësi, si veprimtari kryesore të saj. Arsimi dhe shëndetësia janë 
veprimtari të përfitimit publik vetëm nëse ofrojnë, për grupe ose persona në nevojë, 
shërbime të rëndësishme, falas ose me çmim më të ulët se vlera e tregut. Zhvillimi 
ekonomik përbën veprimtari të përfitimit publik vetëm nëse ndërmerret, kryesisht, në 
përfitim të grupeve ose personave në nevojë;

 y Çmimet e mallrave dhe të shërbimeve, që ato furnizojnë, janë jo më pak se 50 për qind 
më të ulëta se çmimet e tregut të zonës, ku ofrohet malli/shërbimi, ose kur i ofrojnë këto 
shërbime a mallra falas;

 y Të ardhurat nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve mbulojnë, minimalisht, jo më shumë 
se 50 për qind të kostos së ofrimit të mallit/shërbimit dhe pjesa tjetër duhet të mbulohet 
nga donacionet, kontributet dhe të ardhura të tjera të OJF-së.

 � Udhëzimi i MF 6 datë 30.01.2015 “Për TVSH në RSH” i ndryshuar:

Në këtë udhëzim përcaktohen (ndër të tjera) rregullat dhe procedurat që OJF duhet të ndjekë 
për rimbursimin e TVSH-s ne rast të zbatimit të një projekti të financuar nga BE me fondet IPA.
Me lidhjen e kontratës me delegacionin e Bashkimit Europian në Tiranë, OJF-të duhet të bëjnë 
një kërkesë pranë drejtorisë rajonale tatimore ku janë të regjistruar si OJF, për regjistrim për 
efekt rimbursimi TVSH-je në kuadër të zbatimit të projektit IPA, duke i bashkëlidhur dokumentet 
e mëposhtme: 

a) Një kopje të kontratës së noterizuar midis OJF-ve dhe delegacionit të BE-së në Tiranë, 
në gjuhën shqipe dhe angleze; 

b) Emrin e projektit në gjuhën shqipe dhe angleze; 
c) Shumën e grantit për projektin përkatës dhe periudha e kohëzgjatjes; 
d) Emrin e organizatës jofitimprurëse përgjegjëse për projektin; 
e) Dokumentacion që provon statusin jofitimprurës të organizatës. 
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Drejtoria rajonale tatimore regjistron në një regjistër të veçantë të tilla OJF për efekt të 
rimbursimit të TVSH-së së paguar në kuadër të këtyre projekteve dhe lëshon për OJF-të një 
certifikatë të regjistrimit të projektit për efekt të rimbursimit të TVSH-së sipas formatit nr. 6 
bashkëlidhur këtij udhëzimi. Një kopje e kësaj certifikate i përcillet delegacionit të BE-së në 
Tiranë dhe Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së në DPT. 

Organizata jofitimprurëse i paraqet Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së, në DPT, kërkesën për 
rimbursimin e TVSH-së së paguar për zbatimin e kësaj kontrate, duke i bashkëlidhur dokumentet 
e mëposhtme: 

1. Certifikatën e regjistrimit për efekt të rimbursimit të TVSH-së;
2. Kopje të faturave origjinale të blerjeve të mallrave dhe shërbimeve në kuadër të zbatimit 

të projektit;
3. Vërtetimin e lëshuar nga Komisioni Evropian së bashku me listën e konfirmuar të të 

gjitha faturave të detajuara për shpenzimet e kryera nga OJF-të në kuadër të projektit të 
financuar nga IPA. 

Brenda 30 ditëve pas marrjes së kërkesës dhe verifikimit të shumës së pretenduar, Drejtoria e 
rimbursimit të TVSH-së, në DPT procedon me rimbursimin e TVSH-së.

ÇËSHTJE 3
1.3. Zhvillimi organizativ dhe manaxhimi financiar i një 

organizate
Objektivat: 

• Prezantim i elementeve bazë të mirëfunksionimit të një organizate jofitimprurëse;
• Fuqizim i punonjësve të organizatave përsa i përket zhvillimit organizativ dhe manaxhimit 

financiar;
• Rritje e kapaciteteve për manaxhimin efektiv të organizatës.

Rezultatet e pritshme:
• Pjesëmarrësit mund të bëjnë një vlerësim të brendshëm të organizatës dhe të 

rekomandojnë përmiresime nga pikëpamja organizative dhe e manaxhimit financiar.

Metodologjia: 
• Prezantim në PPT;
• Diskutim me pjesemarresit lidhur me mangësitë që mund të ekzistojnë në legjislacion 

apo nevojat për përmirësim. 

Kohëzgjatja:  4 orë

Përshkrimi i sesionit:

Është evidente që në Shqipëri ekzistojnë shumë organizime dhe grupe të shoqërisë civile. Shumë 
prej tyre jane krijuar me iniciativën dhe dëshirën e mirë për të kontribuar në shoqëri në një 
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fushë të caktuar, por nuk kanë kapacitetet e nevojshme dhe nuk janë të fuqizuar mjaftueshëm. 
Forcimi i kapaciteteve është një proces i nevojshëm dhe i vazhdueshëm, përmes të cilit njerëzit 
dhe sistemet, që veprojnë brenda rrethanave dinamike, mësojnë të hartojnë dhe të zbatojnë 
strategjitë për përmbushjen e objektivave të tyre për rritjen e performancës në mënyrë të 
qëndrueshme.

Organizatat kanë nevojë reale për të kaluar në procesin e vlerësimit organizativ përpara se të 
vendosnin për strategjitë e vetë-financimit, për të parë nëse jane gati, ose nëse kanë kapacitetin 
për te operuar suksesshëm, pra nëse janë të qëndrueshme si organizata. Në përgjithësi me 
qëndrueshmëri kuptojmë “aftësi për të mbijetuar”. Më specifikisht, termi përdoret si aftësi për 
të jetuar, për t’u zhvilluar apo për t’u rritur në kushte të favorshme. Qendrueshmëra organizative 
ka si qëllim të ndihmojë organizatat e shoqërisë civile për të vlerësuar performancën e tyre të 
brendshme, në mënyrë që të mund të hartojnë një plan zhvillimi organizativ për të rritur aftësitë 
e tyre. Angazhimi për përmirësimin e nevojave të organizatës duhet të mbështetet nga të gjithë 
aktorët brenda organizatës: bordi, drejtori, stafi, anëtarët dhe vullnetarët. 

Vetë manaxhuesit e organizatës duhet fillimisht të bëjnë një vlerësim të kapaciteteve të 
brendshme, të cilat influencojnë në qëndrueshmërinë e saj dhe ndihmojnë në përcaktimin e 
çështjeve që kërkojnë përmirësime afat shkurtër, afat mesme apo afat gjata. Ky vlerësim 
përfshin analizimin e të dhënave dhe më pas hartimin e një plani zhvillimi për të trajtuar çështjet 
e vërejtura. Analiza mund ti referohet:

Vlerësimit të kapaciteteve: Duhen konsideruar se cfarë aftësish ekzistojnë brenda organizatës 
përsa i përket këtyre komponentëve:

 y Lidershipit strategjik;
 y Procesit organizativ; 
 y Burimet njerëzore; 
 y Burimet financiare; 
 y Infrastruktura; 
 y Lidhjet ndër-institucionale; 
 y Menaxhimi i programeve. 

Zhvillimi i kapaciteteve arrihet duke synuar raport të drejtë kosto - efektivitet, menaxhim të mirë, 
si dhe qasje të balancuar të shpenzimeve për zërat e personelit, operacionet e mirëmbajtjen dhe 
modernizimin e sistemeve, pajisjeve dhe infrastrukturës.

Struktura: Një përcaktim i qartë i strukturës, roleve dhe përgjegjësive te secilit punonjës 
konsiderohet si nje fillim i mbarë dhe një kontribut i vyer në qëndrueshmërine e organizatës. 

Vlerësimi i performancës: Performanca e organizatave mund të konceptohet e konturuar 
brenda tre zonave:

 y performancë në aktivitete që mbështesin misionin (efektiviteti); 
 y performancë lidhur me burimet në dispozicion (efiçenca); 
 y performanca lidhur me qëndrueshmërinë afatgjatë (përshtatshmëria). 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i aftësive menaxhuese, aftësive teknike, teknologjisë që përdor 
organizata, burimet njerëzore, burimet financiare të mundshme dhe përvoja institucionale është 
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tepër thelbësor. Vlerësimi i performancës për kapacitetet organizative duhet të bëhet gjithashtu 
përmes vlerësimit të cilësisë kundrejt standardeve (benchmarking). 

Pasi bëhet vlerësimi i komponenteve të mësipërm, kryhet një analizë e brendshme duke 
përdorur rezultatet e vlerësimit dhe duke përshkruar një arsyetim të shkurtër për vlerësimin e 
performancës për secilin komponent. Është e rëndësishme të listohen pikat e forta dhe të dobta 
të rezultuara nga vlerësimi,  për të ndihmuar në përcaktimin e objektivave për zhvillim. 

Rezultatet e vlerësimit do të shërbejnë për përgatitjen e planit për zhvillim organizativ. Ky plan 
mund të konsistojë në ndryshimet organizative dhe ti adresohet funksioneve të brendshme që 
janë identifikuar nëpërmjet procesit të vlerësimit. Me fjale te tjera, përgatitja e planit është një 
mundësi për të reflektuar në lidhje me ato çka bën organizata, dhe më specifikisht, të vlerësojë 
strukturën e saj organizative. Nuk ka një plan të “përkryer“ në lidhje me nevojat e organizatës 
apo strukturën organizative të saj, por ka praktika të mira e të suksesshme të cilave mund ti 
referohemi. Ky është një proces afatgjatë nga i cili ka shumë për të mësuar sidomos nga përvojat 
e OJF, në lidhje me përshtatjen dhe përmirësimin e produkteve, proceseve dhe praktikave që 
përbëjnë dhe funksionin e vetë organizatës. Në mënyrë që një organizatë të përgatisë një plan 
të mirë zhvillimi organizativ, organizata duhet të përcaktojë qartë prioritetet për objektivat e 
zhvillimit dhe zbatimin e aktiviteteve të planifikuara.

Qëllimi kryesor i zhvillimit organizativ është të rritet (dhe më pas të ruhet) efiçenca dhe 
qëndrueshmëria e saj.

Objektivat e zhvillimit organizativ formulohen pasi janë bërë kërkime/vlerësime jashtë 
organizatës (analiza për mjedisin e jashtëm  si psh zhvillimet ekonomike, politike, shoqerore, 
teknologjike etj.), brenda organizatës (nëpërmjet vetë-vlerësimit organizativ), dhe pastaj bëhet 
identifikimi i problemeve të dala. Objektivat duhet të jenë specifikë për t’u organizuar sipas shtatë 
komponenteve kryesore te përmëndur më lart. Objektivat duhet të shërbejnë si synimi kryesor 
i qëndrueshmërisë organizative. Është mirë të sigurohemi që objektivat të jenë formuluar sipas 
të ashtuquajturës mënyrë SMART:
 

 y specifike; 
 y te matshme; 
 y të arritshme; 
 y realiste; 
 y me afate të përcaktuara.

Për çdo objektiv të planit të zhvillimit, duhet të përcaktohen produktet e përshtatshme, proceset 
apo praktikat e nevojshme për të arritur atë objektiv.
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Shembull: Përcaktimi i objektivave dhe Produktet/Proceset/Praktikat përkatëse:

Objektivi 1 
Sigurimi i qëndrueshmërisë financiare nëpërmjet metodave të vetë financimit. 

Produktet/proceset/praktikat 
1.1:  Zhvillimi i një skeme anëtarësimi bazuar në kuotacion. 
1.2:  Përcaktimi i një detyrimi financiar për shërbimet që kërkojnë ekspertizë të një niveli të 
caktuar.

Struktura e organizatës është themel i fortë i mire funksionimit të saj. Ajo përcakton mardhëniet 
formale dhe informale ndërmjet anëtareve të organizatës. Një strukturë “e fuqishme” ka role 
dhe përgjegjësi të përcaktuara mirë. Për këtë arsye përpara se të dizenjohet struktura e 
organizatës, paraprakisht duhet te:

 y Të bëhet një analizë e plotë funksionale e organizatës;
 y Të hartohet një strukturë më e mirë organizative; 
 y Të hartohet një plan i cili do të ndihmojë në përcaktimin e saktë të përgjegjësive dhe 

autoritetit;
 y Të zhvillohet një mekanizëm koordinues mes departamenteve, programeve dhe palëve 

të interesuara;
 y Të harmonizohet struktura ekzistuese me strategjinë e re dhe prioritetet e vëndit (Burimet 

njerëzore, departamentet për grumbullimin/gjetjen e fondeve).

Struktura e organizatës duhet të:

 y Hartohet në bazë të planit strategjik të organizatës;
 y Pasqyrojë misionin e saj; 
 y Roli i çdo njësie / pozicioni është i përcaktuar qartë; 
 y Misioni dhe vizioni janë të pasqyruar në ekspertizën e punës së organizatës; 
 y Autoriteti dhe përgjegjësitë përcaktohen qartë; 
 y Ekzistojnë mekanizmat koordinues brenda organizatës;
 y Ekzistojnë sistemet që sigurojnë përfshirjen e përshtatshme të të gjithë niveleve të stafit 

në proceset e vendimmarrjes;
 y Eshtë e përcaktuar sipas një metode pjesëmarrjeje nga grupi drejtues dhe stafi. 



Moduli I: Zhvillimi Organizativ dhe Menaxhimi Financiar i Organizatës

22  |  Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile

M
od

ul
i I

Zhvillimi i një organizate mund të konceptohet në katër fusha zhvillimi, të ndara në 7 komponentë 
kryesorë dhe një sërë nën-komponentësh, sic përmblidhen në tabelën më poshtë: 

FUSHA E ZHVILLIMIT KOMPONENTI KRYESOR NËN-KOMPONENTI

Zhvillimi institucional

Drejtimi strategjik

 y Drejtimi (drejtimi dhe vendimarrja);
 y Të menduarit strategjik;
 y Lidhjet shoqërore të OJF; 
 y Qeverisja; 
 y Struktura; 
 y Integrimi financiar; 
 y Menaxhimi 

Proceset organizative

 y Planifikimi i brendshëm, politikat dhe 
procedurat

 y Zgjidhja e brendshme e problemit 
dhe vendimmarrja

 y Aspektet ligjore

Zhvillimi organizativ

Burimet njerëzore

 y Analiza e punës
 y Menaxhimi i burimeve njerëzore 
 y Mbështetja
 y Kompensimi dhe përfitimet 
 y Trajnimi dhe zhvillimi 
 y Menaxhimi i performancës
 y Shëndeti dhe siguria 
 y Marrëdhëniet e brendshme të 

punonjësve
 y Aspekte ligjore

Menaxhimi financiar

 y Planifikimi/buxheti financiar
 y Përgjegjësia financiare 
 y Pasqyrat dhe sistemet financiare 
 y Menaxhimi i llogarive

Infrastruktura

 y Lehtësirat, kushtet 
paraprake,mirëmbajtja etj

 y Teknologjia, pajisjet, pajisjet e 
komunikimit

Zhvillimi i sistemeve Lidhjet
ndër-institucionale

 y Informacioni/rrjeti i komunikimit
 y Rrjeti i partneritetit

Zhvillimi programatik Menaxhimi i programit
 y Planifikimi i programit 
 y Zbatimi
 y Pasqyrimi/vlerësimi

Për secilin nën-komponent duhet të ekzistojnë produkte / praktika / procese të shkruara dhe 
të miratuara, të cilat do të shërbejnë si dokumentet reference për veprimtarinë e organizatës.
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Shembull

Komponenti 
bazë Nënkomponenti Produkte / praktika / procese

Drejtimi
strategjik 

 y Drejtimi (drejtimi dhe 
vendimarrja)

• Struktura e drejtimit 
• Rolet e drejtimit 
• Zhvillimi i drejtimit 
• Plani i komunikimit

 y Të menduarit 
strategjik 

Misioni / vizioni
Planifikimi Strategjik 

• Deklarata e vizionit
• Deklarata e misionit 
• Deklarata e vlerave 
• Plani i komunikimit 
• Plani strategjik 
• Plani i punës 
• Plani i komunikimit

• Qeverisja • Kuadri ligjor dhe politik
• Plani për zhvillimin e bordit Komitetet e bordit

• Struktura

• Struktura organizative
• Nivelet e vendimmarrjes
• Bashkërendimi i punës 
• Plani i komunikimit

• Integrimi financiar
• Struktura e të ardhurave
• Plani për sigurimin e fondeve 
• Përmirësimi i sigurimit të fondeve

• Lidhjet shoqërore të 
OJF-ve

• Fushat e identifikuara të rëndësisë sociale 
• Vlerësimi/rishikimi i fushave të rëndësisë 

sociale

• Menaxhimi
• Promovimi i vlerave të spikatura 
• Menaxhimi i informacionit në fushën e 

specializimit/eve

Komunikimi i planit për zhvillimin organizativ është shumë i rëndësishëm. Ai duhet të përdoret 
dhe të zbatohet. Ka një sërë arsyesh pse kjo është e dobishme, duke përfshirë këtu rritjen e 
përgjegjësive, forcimin e ndjenjës së pronësisë dhe evidentim më të madh të përpjekjeve. Një 
plan komunikimi duhet të jetë një element shtesë i zbatimit të planit të zhvillimit organizativ. 

Ka disa mënyra për të siguruar komunikimin e planit për të gjitha palët e interesuara dhe për 
stafin:

• përgatitja e disa kopjeve të shtypura;
• nëpërmjet faqes së internetit apo e-mailit; 
• organizimi i takimeve të ndryshme me stafin si dhe konferenca për shtyp. 
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Zhvillimi organizativ  fokusohet në zhvillimin e 3 komponentëve kryesorë:

1. Burimet njerëzore
2. Manaxhimi financiar 
3. Infrastuktura

Burimet njerëzore

Burimet njerëzore jane aseti më i rëndesishëm dhe që ndikon shumë në performancën e 
organizatës. Për këtë arsye është e rëndësishme që kapacitetet organizative të jenë optimale 
dhe të përmbushin elementet e mëposhtëm sipas nën-komponentëve: 

Analiza e punës:
 y Plani vjetor i punës parashikon nevojat për burimet njerëzore të OJF-ve;
 y Misioni i organizatës është i lidhur me kapacitetet e stafit; 
 y Ekziston ekspertiza e duhur (mjedisore) brenda organizatës; 
 y Stafi ka përgjegjësi qartësisht të ndara për punën; 
 y Stafi është një burim i vazhdueshëm idesh dhe nismash përmirësuese.

Menaxhimi i burimeve njerëzore:
OJF ka politika të dokumentuara për burimet njerëzore; 

 y Standardet e burimeve njerëzore përshtaten nga stafi dhe menaxherët;
 y OJF mund të mbështetet tek vullnetarët për aktivitete të caktuara; 
 y OJF ka praktika për menaxhimin e vullnetarëve; 
 y Përshkrimet e punës ekzistojnë për të gjithë stafin dhe vullnetarët; 
 y Përshkrimet e punës respektohen; 
 y OJF ka burime financiare të mjaftueshme për menaxhimin e burimeve njerëzore. 

Rekrutimi dhe përzgjedhja: 
 y OJF ka një proces të qartë të marrjes në punë; 
 y Të gjitha pozicionet janë të plotësuara; 
 y Procesi i përzgjedhjes është transparent dhe konkurrues; 
 y Organizata ka kriteret e përzgjedhjes për personelin dhe vullnetarët; 
 y Aftësitë dhe motivimi i stafit përkon me nevojat e organizatës (psh: personat e duhur 

ndodhen në postet e duhura) 
 y Përfitimet financiare të stafit janë në nivele “normale” (që do të thotë se nuk janë shumë 

të larta apo të shumë të ulëta në pozicionet individuale dhe në gjithë organizatën në 
përgjithësi). 

Diversiteti i personelit dhe vullnetarëve (gjinia, kombësia):
 y Diversiteti gjinor është i reflektuar në përbërjen e bordit, drejtimit, personelit dhe 

vullnetarëve të organizatës; 
 y Diversiteti etnik është i reflektuar në përbërjen e bordit, drejtimit, personelit dhe 

vullnetarëve të organizatës. 
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Kompensimet dhe përfitimet:
 y Kompensimi financiar për stafin është qartësisht i strukturuar dhe konkurrues; 
 y Pagesa e punonjësve është në bazë të rezultateve në punë (performancës); 
 y Politikat e përfitimeve janë të dokumentuara dhe të zbatuara;
 y OJF ka skema përfitimi për vullnetarët.

Trajnimi:
 y OJF ka një përqasje të përcaktuar për trajnimin e punonjësve; 
 y Trajnimi i punonjësve dhe vullnetarëve është i bazuar në analizën e nevojave; 
 y Vetë-zhvillimi nxitet nga menaxherët; 
 y Aftësitë e fituara nga të trajnimet janë të integruara në praktikat e punës. 

Zhvillimi: 
 y OJF ka plane për këshillimin e punonjësve të rinj për t’i ndihmuar ata të përparojnë në 

karrierën e tyre; 
 y Organizata ka dhe zbaton plane për zhvillimin e personelit; 
 y Anëtarët e organizatës gjejnë mundësi për zhvillimin e karrierës në organizatë; 
 y OJF ka burime të mjaftueshme financiare për zhvillimin e personelit. 

Menaxhimi i performancës:
 y Personeli ka njohuri dhe përvoja të ndryshme të cilat sjellin një spektër të gjerë aftësish; 
 y Personeli është i aftë të mbulojë role të shumfishta (psh: administrim, menaxhim projekti, 

financa, etj.) 
 y OJF ka të përcaktuara treguesit e performancës individuale për të gjithë stafin; 
 y Vlerësimi i performancës së stafit bëhet rregullisht (vjetor); 
 y Vlerësimet e performacës bazohen në treguesit e performacës; 
 y Vlerësimi i performancës bazohet në një dialog të hapur ndërmjet punëmarrësit dhe 

menaxherit; 
 y Mundësitë për ngritje në detyrë bëhen të njohura për të gjithë; 
 y Ngritja në detyrë bazohet në kritere të qarta. 

Shëndeti dhe siguria në punë: 
 y OJF ka dhe zbaton rregullore për shëndetin dhe sigurinë në punë të bazuar në ligj; 
 y OJF ofron sigurim të përshtatshëm për punonjësit që kryejnë aktivitete me rrezik të 

lartë. 

Marrëdhëniet e brendshme midis punonjësve:
 y Drejtuesit nxisin respektin reciprok ndërmjet punonjësve; 
 y Procedurat e zgjidhjes së konflikteve në punë përdoren kur lind nevoja. 

Aspektet ligjore:
 y I gjithë personeli ka kontrata pune; 
 y Kontratat përkojnë me ligjin në fuqi; 
 y OJF zbaton rregullat bazë të taksave që kërkohen në vend; 
 y OJF ka hartuar një manual për menaxhimin e burimeve njerëzore, bazuar në sistemin 

kombëtar të Burimeve Njerëzore.
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Manaxhimi financiar

Në ditët e sotme flitet gjithnjë e më shumë për kontabilitetin menaxherial. Ai ka të bëjë me 
përgatitjen dhe përdorimin e informacionit financiar për menaxherët brenda organizatave, për 
t’iu dhënë atyre bazën për të marrë vendime të mirë informura që do t’i lejojnë ata të kryejnë më 
mirë funksionet e tyre menaxheriale dhe kontrolluese. Ndryshe nga informacioni i kontabilitetit 
financiar, informacioni i kontabilitetit menaxherial zakonisht është konfidencial dhe përdoret 
nga strukturat menaxheriale, ndryshe nga informacioni financiar i dhënë publikisht; vështron 
në të ardhmen, në vënd që të jetë historik; përllogaritet në mënyrë pragmatike, duke përdorur 
sisteme të zgjeruara të informacionit menaxherial dhe kontrolle të brendshme, në vënd që të 
pajtohet me standardet e kontabilitetit. Kjo për shkak të rëndësisë së ndryshme: informacioni i 
kontabilitetit menaxherial përdoret brenda një organizate, specifikisht për vendimmarrjen.

Nga ana tjeter, integrimi financiar është sistemi manaxhimi i integruar i marrëdhënieve të 
punës, që cakton kufijtë dhe koordinon detyrat e njerëzve dhe grupeve të punës me një qëllim të 
përbashkët. Strategjia e sigurimit të financimeve është një hap thelbësor dhe duhet të zhvillohet 
para se të nisin aplikimet për të marrë financime. Kjo do të shtojë më shumë mundësitë për 
rritjen e fondeve të organizatës dhe do të kursejë kohë dhe energji për një periudhë të gjatë. 
Para se të mendohet se për çfarë burime fondesh të bëjë kërkesë, një organizatë duhet të 
përcaktojë planet strategjike apo planet e biznesit. Këto përkufizojnë qëllimin, vizionin, synimet 
dhe objektivat, temat specifike e planet si dhe vlerësojnë burimet e nevojshme dhe kostot 
pasuese.

Organizata duhet të sigurojë përmbushjen e elementeve të mëposhtëm sipas nën-komponentëve:

Planifikimi financiar/Buxhetimi:
 y Procesi i buxhetimit është i integruar brenda planit vjetor të punës; 
 y OJF ka një sektor/person financiar përgjegjës për buxhetimin; 
 y OJF ka një buxhet bazë; 
 y OJF ka Udhëzues Financiar ose një sërë procedurash dhe politikash financiare (të 

shkruara). 

Përgjegjësia financiare / raportimi financiar: 
 y Raporti financiar rishikohet rregullisht nga Bordi; 
 y Raporti vjetor financiar publikohet dhe shpërndahet. 

Kontrollet financiare dhe të inventarit: 
 y Të drejtat për nënshkrim (kontratat, pagesat) janë qartësisht të përcaktuara dhe 

zbatohen; 
 y Buxheti kontrollohet në mënyrë të vazhdueshme; 
 y Kontrollet e brendshme financiare kryhen në mënyrë të rregullt; 
 y Kontrollet e jashtme financiare kryhen në mënyrë të rregullt. 

Deklaratat dhe sistemet financiare / zbatimi i ligjit:
 y Organizata funksionon sipas legjislacionit përkatës kombëtar për OJF; 
 y OJF përgatit një raport financiar vjetor tu kontrolluar nga një auditor i pavarur. 
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Kontabiliteti financiar/llogarimbajtja: 
 y Llogarimbajtja kryhet rregullisht nga një kontabilist/firmë e çertifikuar; 
 y Llogarimbajtja është në përputhje me sistemin kombëtar të zbatueshëm për OJF; 
 y Pagesat për rrogat dhe raportimet për autoritetet e taksave kryhen në kohë dhe në 

përputhje me rregullat përkatëse; 
 y OJF ka procedura të qarta për mbajtjen e llogarive të aseteve fikse. 

Kontabiliteti menaxherial:
 y Ka mekanizma që sigurojnë ndarjen e fondeve për projektet;
 y Ekzistojnë kategoritë e llogarive për ndarjen e fondeve të projekteve;
 y Ka një sistem për ndarjen e shpenzimeve direkte dhe indirekte; 
 y OJF ka një sistem menaxhimi për fluksin e parasë; 
 y Menaxherët marrin rregullisht (të paktën çdo tre muaj) raporte për gjendjen financiare 

të OJF; 
 y Ka sistem për administrimin e kohës dhe monitorimin.

Infrastruktura

Infrastruktura e një organizate (mjediset, paisjet, teknologjia, kushtet e punës etj) ka rendësi 
thelbësore në arritjen e rezultateve të veprimtarisë së organizatës. Ndaj, për rezultate optimale 
duhet siguruar që ekzistojnë elementët e mëposhtëm;

Lehtësirat, mjediset, mirëmbajtja, etj:
 y Strategjia e OJF identifikon mundësitë dhe kufizimet që vijnë nga infrastruktura (në 

konceptin e vëndit, hapësirës së vlefshme, çmimi, mundësi për mjedise për takime/
konferenca, (dhënia me qera);

 y OJF ka zyrë të përhershme; 
 y Mjediset dhe shërbimet e brendshme (uji, energjia, ngrohja) janë të mjaftueshme për të 

mbështetur dhe lehtësuar punën e përditshme; 
 y Organizata ka një bazë pajisjesh të mjaftueshme; 
 y OJF ka burime të mjaftueshme financiare për të mirëmbajtur zyrën dhe shpenzimet e 

shërbimeve të brendshme; 
 y Mjediset dhe pajisjet janë në përputhje me imazhin e organizatës (si psh: ngrohja efiçente 

e banesave, lehtësira në riciklimin e mbetjeve). 

Teknologjia dhe pajisjet e komunikimit;
 y OJF ka infrastrukturë të mirë komunikimi (telefon, internet, etj);
 y OJF ka rregullore dhe praktika për menaxhimin e zyrës; 
 y Organizata ka një plan mirëmbajtje dhe zëvendësimi.
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ÇËSHTJE 4
1.4. Kontrolli i brendshëm i organizatës
Objektivat: 

• Aplikim i saktë dhe efektiv i sistemeve të kontrollit të brendshëm;
• Prezantim i elementeve bazë të mirëfunksionimit të një organizate jo fitim prurëse.

Rezultatet e pritshme:
• Pjesëmarrësit kuptojnë çfarë është dhe pse është i rëndësishëm kontrolli i brendshëm i 

organizatës në funksion të mbarëvajtjes së punës.

Metodologjia: 
• Prezantim në PPT;
• Diskutim me pjesëmarrësit lidhur me eksperiencat përkatëse të funksionimit ose jo të 

kontrollit të brendshëm në organizatat ku punojnë.

Kohëzgjatja:  45 minuta

Përshkrimi i sesionit:

Kontrolli i brendshëm është tërësia e instrumentave, procedurave, metodave dhe sistemeve 
të krijuara nga organizata, për të siguruar që veprimtaria e saj përputhet me rregullat  dhe 
kërkesat e jashtme dhe të brendshme (ligjet), rregulloret, direktivat e drejtimit etj. Subjekti ruan 
burimet në mënyrë të tillë që të inkurajojë operacionet në mënyren më efektive dhe efiçente 
të mundëshme duke siguruar kështu që organizata te paraqesë informacion të saktë financiar.

Çfarë do të kuptojmë me kontroll të brendshëm?

• Kontrolli i brendshëm ka për funksion emetimin e rregullave dhe procedurave për 
caktimin e masave efikase për të bërë të mundur arritjen e objektivave në administrimin 
e burimeve, në mënyrë që ato të jenë të mirëpërdorura, të mbrojtura fizikisht nga 
keqpërdorimi si dhe të japin rezultatet e parashikuara në programe.

• Nga ana tjetër kontrolli i brendshëm duhet të sigurojë në mënyrë të arsyeshme se 
programet janë hartuar për të garantuar përdorimin e burimeve në mënyrën më të 
mirë të mundshme.

• Kontrolli i brendshëm jep siguri të arsyeshme (jo absolute) për menaxhimin e 
objektivave që do të arrihen.

Kontrolli i brendshëm përfshin politikat dhe procedurat që vendos manaxhimi për të mbrojtur 
organizatën nga humbjet, mashtrimi, keqpërdorimi i fondeve, parregullsitë dhe gabimet. Ai 
ushtrohet për të garantuar që janë përmbushur parimet e menaxhimit financiar me transparencë, 
efektivitet, efiçencë dhe ekonomi. Procedurat e kontrollit mund të kenë natyrë parandaluese 
dhe zbuluese.

Për të siguruar që kontrolli i brendshëm ekziston dhe është efektiv, duhet që organizata të 
sigurojë përmbushjen e elementëve të mëposhtëm:
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Planifikimi i brendshëm i politikave dhe procedurave institucionale:
 y Ekzistojnë procedura dhe manuale administrative;
 y Procedurat administrative janë pranuar (mbështeten dhe respektohen nga të gjithë);
 y Procedurat dhe Manualet Operacionale rishikohen dhe përmirësohen rregullisht. 

Zgjidhja e problemeve:
 y Problemet dhe/ose mangësitë e performancës identifikohen shpejt; 
 y Bordi Drejtues dhe menaxherët e lartë kanë aftësitë e duhura per zgjidhjen e problemeve; 
 y Teknikat e zgjidhjes së problemeve, që përdorin drejtuesit, janë të përshtatshme.

Vendimmarrja:
 y Të gjithë segmentët e organizatës kanë aftësi vendimmarrje të përshtatshme; 
 y Informacioni është i disponueshëm mbi të gjitha mundësitë e veprimit në faza të hershme 

dhe në mënyrë të vazhdueshme;
 y Vendimet merren në kohën dhe afatet e duhura; 
 y Vendimet merren sipas një metode pjesëmarrjeje (duke përfshirë mundësinë e dhënies 

së komenteve dhe marrjes së tyre në konsideratë); 
 y Ka informacion të menjëhershëm për vendimet dhe arsyet për marrjen e tyre. 

Menaxhimi i riskut: 
 y Ekzistojnë sistemet për të minimizuar abuzimet organizative; 
 y Kryhet kontrolli sistematik financiar i inventarit; 
 y Kontrollet vjetore përfshijnë një rishikim të praktikave administruese; 
 y Zbatohen rekomandimet ndaj praktikave të administrimit.

Komunikimi i brendshëm:
 y Kanalet për qarkullimin e informacionit (nga lart-poshtë dhe anasjelltas) janë të 

përshtatshme (letrat, memot, takimet, telefoni, e-mail etj);
 y Menaxherët gjejnë mënyrën më të mirë për të tejçuar idetë e tyre tek njerëzit në çdo 

nivel, pavarësisht nga personaliteti, hierarkia në organizatë dhe tradita kulturore; 
 y Informacioni në lidhje me aktivitetet e organizatës merret nga stafi në mënyrë të rregullt; 
 y Ka një sistem për të menaxhuar dhe adresuar dinamikat e ndryshme në skuadër. 

Koordinimi:
 y Takimet me stafin (vullnetarët) organizohen rregullisht; 
 y Stafi dhe (vullnetarët) marrin pjesë në vendimmarrjen administrative;
 y Nxitet vazhdimisht puna në grup; 
 y Informacioni shpërndahet rregullisht ndërmjet grupit drejtues të gjithë anëtarëve të 

stafit dhe vullnetarëve;
 y Stafi dhe vullnetarët nxiten të marrin nisma dhe të jenë të vetëmotivuar.

Monitorimi organizativ dhe vlerësimi:
 y OJF siguron dhe përdor të dhëna për të monitoruar dhe vlerësuar njësitë dhe aktivitetet 

e saj; 
 y Strategjia, programi, politika dhe dokumentet e buxhetit i referohen rezultateve të 

vlerësimit; 
 y Proceset e monitorimit dhe vlerësimit vlerësohen nga OJF.
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ÇËSHTJE 5
1.5. Përgatitja e buxhetit të një projekti të financuar nga 

BE, përdorimi i fondeve në mënyrë të ligjshme si dhe 
përgatitja e raporteve financiare

Objektivi: 
• Buxhetim i saktë i aktiviteteve të parashikuara të projektit;
• Përdorim i ligjshëm i fondeve dhe raportim financiar sipas kërkesave dhe detyrimeve 

kontraktuale.

Rezultatet e pritshme:
• Aftësohen pjesëmarrësit për të planifikuar financiarisht kostot e pritshme të një projekti 

(hartim buxheti) të financuar nga BE si dhe raportimin përkatës nga pikëpamja financiare.

Metodologjia: 
• Prezantim teorik në PPT;
• Njohje praktike me ndërtimin e tabelave të buxhetit dhe të raportimit financiar;
• Disktutime interaktive me pjesëmarrësit.

Kohëzgjatja:  45 minuta

Përshkrimi i sesionit:

Delegacioni i BE në Tiranë po aplikon një qasje të re te thirrjeve për projekte. I referohemi këtu 
dhënies së granteve të mëdha për organizata të fuqizuara, me kapacitete të mjaftueshme dhe 
eksperiencë në dhënien e granteve në vlera të moderuara për organizatat e vogla dhe që kanë 
nevojë për mbështetje financiare për tu fuqizuar. 

Edhe këto organizata të vogla duhet të kenë kapacitetet e nevojshme për të përgatitur projekt 
propozimet e tyre dhe për të hyrë në proces kontraktimi për marrjen e granteve nga organizatat 
e mëdha. Pjesë e projekt propozimit është dhe përgatitja e planifikimit financiar që lidhet me 
aktivitetet e parashikuara të projektit, ndryshe quhet edhe buxheti i projektit dhe përbën një 
pjesë integrale të kontratës.

Dokumenti i buxhetit të projektit përbëhet nga tre tabela, të pergatitura ne format excel:

 y Tabela e buxhetit, përgatitur sipas një formati të përcaktuar paraprakisht;
 y Justifikimi i kostove të buxhetuara projektit;
 y Burimet e financimit.
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Tabela e buxhetit përmban informacion mbi:

 y Përshkrimi i linjave buxhetore sipas një strukture të përcaktuar dhe në përputhje me 
aktivitetet e projektuara;
BH 1 – Shpenzime për Burimet Njerëzore;
BH 2 – Shpenzime transporti / udhëtimi;
BH 3 – Shpenzime për paisje dhe furnizime;
BH 4 – Shpenzime për zyrën;
BH 5 – Kosto të tjera për shërbime;
BH 6 – Totali i kostove direkte;
BH 7 – Kosto indirekte (max 7% i totalit të kostove direkte);
BH 8 – Totali i buxhetit për projektin.

 y Njësitë sipas llojit te shpenzimit (muaj, ditë, km, copë, etj);

 y Numri i njësive sipas një vlerësimi të bërë dhe nevojave të parashikuar përgjatë projektit;

 y Kosto për njësi të vlerësuara mbi bazën e një studimi të tregut, kostove historike të 
organizatës për shpenzime të ngjashme, etj;

 y Kosto për linjën buxhetore që rezulton nga shumëzimi i numrit të njësive me koston për 
njësi.

Tabela e justifikimit të buxhetit përmban informacion mbi:

 y Përshkrimin e linjave buxhetore sikurse janë detajuar në tabelën e buxhetit;
 y Njësitë sipas llojit të shpenzimit (muaj, ditë, km, copë,etj).
 y Sqarime të detajuara për çdo shpenzim të planifikuar në secilën linjë buxhetore duke 

përshkruar informacionin dhe metodat e përdorura për të përcaktuar sasinë e kostove 
për njësi (lump-sum apo ”flat- rates), cilave kosto ato i referohen etj.

 y Sqarime të detajuara për kostot e planifikuara për çdo shpenzim të planifikuar. Sqarohen 
qartësisht formulat e përdorura për llogaritjen e shifrave finale të buxhetuara në çdo linjë 
buxhetore

Tabela e burimeve të pritshme të financimit përmban informacion mbi:

 y %  dhe vlerën absolute të pritshme për t›u financuar nga aplikanti;
 y %  dhe vlerën absolute të pritshme për t›u financuar nga Autoriteti Kontraktues.

Përpara se të fillohet me përgatitjen e tabelave të buxhetit, financieri apo personi i ngarkuar me 
këtë detyrë duhet të jetë i mirë informuar për projektin, llojet e aktiviteteve, ditët e parashikuara 
për çdo aktivitet, numrin e personave pjesëmarrës, nevojat e vlerësuara paraprakisht për burime 
njerëzore, ekspertizat e nevojshme, etj. Financieri gjatë përgatitjes së buxhetit duhet të jetë në 
kontakt të vazhdueshëm me ekspertin që harton projektin për të marrë çdo informacion shtesë 
që mund ti nevojitet, në mënyrë të tillë që çdo aktivitet i parashikuar të ketë buxhetin përkatës 
të përfshirë në kostot e projektit.
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Financieri duhet të ketë një informacion të zgjeruar mbi shpenzimet që konsiderohen “të 
pranueshme“ dhe që mund të mbulohen nga një grant/sub-grant. Buxheti i paraqitur konsiderohet 
si një vlerësim i kostove dhe një tavan për “kostot e pranueshme“. Rimbursimi i kostove të 
pranueshme (eligible) bazohet në buxhetin e rënë dakord, referuar njësive dhe kostove për 
njësi. Varianca të vogla lejohen, por në çdo rast Autoriteti Kontraktues duhet njoftuar në 
kohë. Gjithësesi, për çdo situatë duhet t’i referohemi Kushteve të Veçanta dhe Kushteve të 
Përgjithshme të kontratës, si baza referuese për detyrimet dhe të drejtat kontraktuale.

Gjatë fazës së kontraktimit, Autoriteti Kontraktues vendos nëse do të pranojë ose jo shumat e 
propozuara në tabelën e buxhetit të përkohshëm të paraqitur nga organizata kërkuese, duke 
analizuar të dhënat faktike të kontratave të mëparshme të granteve të realizuara nga aplikanti, 
nga projekte të ngjashme apo duke vleresuar tregun. Dhënies së grantit i paraprihet me 
verifikimin e shifrave të buxhetit edhe për gabimet arithmetike, pasaktësi, shpenzimet jorealiste 
apo shpenzime të papërshtatshme.

Gjatë dhe pas përfundimit të zbatimit të projektit, përfituesi i grantit duhet të raportojë mbi 
shpenzimet e realizuara. Koha e raportimit dhe periudhat që mbulojnë raportimet financiare 
duhet të jenë në përputhje me kushtet e rëna dakort në kontratë. Raportimi financiar përfshin 
dy raporte:

 y Lista e detajuar e shpenzimeve; 
 y Raporti financiar (i ndërmjetëm ose final). 

Formatet e këtyre dy raporteve i janë bashkelidhur këtij moduli si pjesë përbërëse e tij.

Kostot e pranueshme (të ligjshme) janë kostot aktuale të realizuara nga Përfituesi i projektit, të 
cilat i plotësojnë të gjitha kriteret e mëposhtme:

 y Kostot kanë ndodhur gjatë zbatimit të projektit (shpenzimet për shërbimet dhe stafin 
lidhen direkt me aktivitetet e kryera gjatë periudhës së zbatimit të projektit. Pagesat 
mund të kryhen edhe pas kësaj kohe por gjithmonë përpara se të mbyllet dhe dorëzohet 
raporti financiar);

 y Kostot janë të përfshira në buxhetin e parashikuar të projektit;
 y Kostot kanë qënë të nevojshme për zbatimin e projektit;
 y Kostot janë lehtësisht të identifikueshme dhe të verifikueshme, dhe janë të regjistruara 

në sistemin e kontabilitetit të Përfituesit në përputhje me standardet e kontabilitetit;
 y Kostot përmbushin kërkesat legjislacionit tatimor dhe të punësimit në fuqi;
 y Kostot janë të arsyeshme, të justifikuara dhe në përputhje me kërkesat e menaxhimit 

efektiv financiar, në veçanti në lidhje me përdorimin e fondeve me eficience dhe efikasitet.

Shpenzimet e mëposhtme konsiderohen të papranueshme:

 y Taksat, duke përfshirë tatimin e vlerës së shtuar (vetëm TAP për të punësuarit konsiderohet 
si kosto e ligjshme për projektin);

 y Doganat dhe tarifat e importit, ose çdo detyrim tjetër;
 y Blerje, huamarrje ose qira të tokës dhe ndërtesave ekzistuese;
 y Gjobat, penalitetet financiare dhe shpenzimet për proceset gjyqësore;
 y Pajisje të dorës së dytë;
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 y Pagesat bankare (përveç kostove bankare për mirëmbajtje llogarie), shpenzimet e 
garancive dhe detyrime të ngjashme;

 y Kostot nga aplikimi i kursit të këmbimit;
 y Kontributi në natyrë;
 y Shpenzimet e amortizimit;
 y Borxhet dhe pagesat e shërbimve të borxhit;
 y Provigjionet për humbje ose detyrime të mundshme në të ardhmen;
 y Interesat;
 y Shpenzimet e deklaruara nga përfituesi dhe të mbuluara nga një tjeter projekt;
 y Kreditë ndaj palëve të treta.

Gjatë përgatitjes së raporteve financiare (LDSH dhe RF), personi përgjegjës duhet të ketë në 
vëmendje:

 y “Kursi i këmbimit” i aplikueshëm është ai që është përcaktuar qartësisht në Kushtet e 
Përgjithshme të kontratës;

 y “Kontribut në natyrë” do të thotë ofrimi i mallrave apo shërbimeve për një përfitues falas 
nga një palë e tretë. Kontributet në natyrë nuk përfshijnë asnjë shpenzim për Përfituesin, 
prandaj edhe nuk konsiderohen shpenzime të ligjshme për grantin. Kontributet në natyrë 
nuk mund të trajtohen si bashkëfinancim;

 y “Kosto indirekte” llogariten si një % e kostove të ligjshme direkte, e përcaktuar 
qartësisht në Kushtet e veçanta të kontratës (max është 7%, por çdo kontratë dhe ka % 
e saj specifike, psh 0%, 2%, 5%, etj);

 y “Dokumentat suportues” duhet të jenë gjithmonë gati për çdo kontroll apo verifikim 
të mundshëm, ato duhet të ruhen dhe të jenë lehtësisht të aksesueshme dhe të 
verifikueshme;

 y “TVSH” raportohet në një kolonë të veçantë në Listën e Detajuar të Shpenzimeve por 
nuk përfshihet në raportimin e kostove në Raportin Financiar;

 y Kostot (pa TVSH) të raportuara në Listën e Detajuar të Shpenzimeve dhe kostot e 
raportuara në Raportin Financiar duhet të përputhen për çdo linjë buxhetore;

 y “Periudha e zbatimimt të projektit” dhe “Periudha e raportimit” duhet të jenë qartësisht 
të specifikuara;

 y “Data e fillimit të projektit” është e specifikuar në Kushtet e Veçanta të kontratës.
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Programi i Trajnimit: 
“Planikimi dhe menaxhimi i projekteve”

Dita 1 Çështjet Metodologjia Trajnues

Seanca 1

09:30 – 11:30

• Çelja e trajnimit, prezantimi me 
objektivat dhe programin e trajnimit

• Shpjegim teorik i përqasjes së 
kuadrit llogjik

• Identifikimi i problemeve, analiza 
shkak-pasojë nëpërmjet pemës së 
problemeve

 − 1:30 h teori
 − 30 min. praktikë (secili grup punon 

për një projekt hipotetik për të 
ndërtuar pemën e problemeve)

Prezantim
teorik

Brainstorming

Punë në grup

11.30 – 11.45 Pushim

Seanca 2

11:45 – 13:00

• Analiza e aktorëve
 − 15 min. teori

• Pema e zgjidhjeve / Përcaktimi i 
objektivave dhe rezultateve

 − 30 min. teori (shpjegim i pemës 
së zgjidhjeve, objektivave dhe 
rezultateve, shpjegim i koncepteve 
dhe ilustrim me shembuj konkretë)

 − 30 min. praktikë (hartimi i pemës së 
zgjidhjeve, objektivave e rezultateve

Brainstorming

Prezantim 
teorik

Diskutime

Punë në grup 
për pemën e 

zgjidhjes

13:00 – 14.00 Pushim

Seanca 3

14:00 – 15:00

• Përcaktimi i partnerëve në projekt 
dhe grupi i synuar

 − 15 min. teori (shpjegim i koncepteve 
dhe ilustrim me shembuj konkretë)

 − 15 min. praktikë (hartimi nga grupet 
e punës)

• Hartimi i aktiviteteve dhe 
indikatorëve për çdo aktivitet.

 − 30 min. teori (shpjegim i koncepteve 
dhe ilustrim me shembuj konkretë)

Brainstorming

Prezantim 
teorik  

Punë në grup

15.00 – 15.15 Pushim

Seanca 4

15:15 – 17:00

• Hartimi konkret i aktiviteteve dhe 
indikatorëve. Vendosja e tyre në 
planin e veprimit kohor

 − 1:15 min. praktikë

Punë në grup
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Programi i Trajnimit:  “Planifikimi dhe Menaxhimi i projektit”

Dita 2 Çështjet Metodolaogjia Trajnues

Seanca 1

09:30 – 11:30

• Përmbledhje e ditës së parë
 − 30 min. teori

• Prezantimi i çdo grupi të punës 
praktike të kryer ditën e parë

• Diskutime, korrigjime mbi punët e 
grupeve për çdo komponent të mini-
projekteve

 − 1.30 h prezantim nga grupet, 
diskutime dhe korrigjim të rasteve

Prezantim

Diskutime mbi 
punën

11.30 – 11.45 Pushim

Seanca 2

11:45 – 13:00

• Rreziqet, supozimet dhe 
qëndrueshmëria

 − 30 min. teori (shpjegim i koncepteve 
dhe ilustrim me shembuj konkretë)

 − 45 min. (punë në grup për hartimin e 
rreziqeve dhe supozimeve)

Prezantim

Punë në grup

13.00 – 14.00 Pushim

Seanca 3

14:00 – 15:30

• Monitorimi dhe vlerësimi
 − 45 min. teori (shpjegim i koncepteve 

dhe ilustrim me shembuj konkretë)
• Metodologjia

 − 45 min. teori (shpjegim i koncepteve 
dhe ilustrim me shembuj konkretë)

Prezantim

Diskutime

15.30 – 16.00 Pushim

Seanca 4

16:00 – 17:00

• Raportimi i ndërmjetëm dhe final
 − 45 min. teori (shpjegim i koncepteve 

dhe detajim i elementeve të 
raportimit)

• Vlerësimi i trajnimit
 − 15 min.

Prezantim

Diskutime

Konkluzione të 
trajnimit
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Objektivat e modulit:
• Të përmirësojnë themelet e konceptimit të një projekti të mirë
• Të rrisin aftësitë për të shkruajtur një projekt zhvillimi cilësor
• Të pajisen pjesëmarrësit me teknikat më të avancuara të menaxhimit të ciklit të projektit

Rezultatet e pritshme:

Në fund të këtij moduli pjesëmarrësit pritet të: 
 y Jenë në gjëndje të identifikojnë me saktësi problemet e trajtuara nga projekti;
 y Përcaktojnë qëllimin kryesor, objektivat e projektit dhe rezultatet e pritshme;
 y Identifikojnë grupet e synuara dhe ndërlidhjet mes aktorëve;
 y Përshkruajnë aktivitet me indikatorët përkatës dhe të hartojnë një plan veprimi;
 y Të kuptojnë rëndësinë e përcakimit të indikatorëve dhe paraqitja në kornizën logjike; 
 y Shtjellojnë metodologjinë më të përshtatshme për projektin;
 y Zotërojnë aftësitë në monitorim, vlerësim dhe raportim cilësor;
 y Konceptojnë një projekt të qëndrueshëm dhe afatgjatë.

 
Kohëzgjatja e modulit:
2 ditë (ndarja përkatëse me sesione është bërë në axhendën e bashkëngjitur)

Baza materiale:
Materiali teorik për t’u shpërndarë, fletët e punës ose fletore, fletë me ngjyra për punën në grup, 
flipchart, ngjitëse, gërshërë, post-it, etj.
 
Çështje kryesore të trajtuara në modul:

 y Cikli i projektit, planifikimi dhe menaxhimi i tij.

Burimet kryesore te modulit:
 y Teknikat më të mira për Planifikimin dhe Menaxhimin e Ciklit të Projekteve sipas 

standardeve të Komisionit Europian

Metodologjia/Mjetet: 
 y Leksion teorik dhe prezantim
 y Studim rastesh
 y Ushtrime praktike në grupe për shkrim të mirëfilltë projekti
 y Diskutime në grupe të vogla mbi një çështje të caktuar
 y Prezantim të rezultateve përpara audiencës
 y Lojra energjizuese kundra stresit dhe për kalitjen e vëmëndjes

Kjo metodologji parashikon njëkohësisht me hulumtimin teorik te çështjeve, zbatimin praktik 
të tyre me anë të një rasti studimor i cili ndiqet në sesion hap pas hapi. Çdo sesion teorik, 
shoqërohet me një sesion pune në grup ku pjesëmarrësit aplikojnë drejtpërdrejtë njohurinë 
teorike të sapo përftuar.

Mjetet e vlerësimit për pjesëmarrësit:
Në fund të modulit është bashkëlidhur forma e vlerësimit, që trajneri mund ta përdorë në fund 
të ditës së trajnimit.
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Sesioni I
2.1. Hyrje në konceptin e projektit, përqasja e kuadrit 

llogjik, identifikimi i problemeve, analiza shkak-pasojë 
nëpërmjet pemës së problemeve

Kohëzgjatja: 2 orë

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, punë në grup

Objektivat: 
 y Të kuptojmë konceptin e projektit
 y Të analizojmë përqasjen e kuadrit llogjik
 y Të aftësohemi në identifikimin e problemeve dhe analizës shkak-pasojë

Përshkrimi i sesionit: 

Çfarë është një projekt (dhe projekt-propozimi)?

Projekt-propozimi është një përshkrim i detajuar i një serie aktivitetesh, që synojnë zgjidhjen e 
një problemi të caktuar. Propozimi duhet të përmbajë një shpjegim të detajuar mbi:

• justifikimin e projektit
• aktivitetet dhe grafikun kohor të zbatimit
• metodologjinë, dhe
• burimet e nevojshme njerëzore, materiale dhe financiare për realizimin e tij.

Projekt-propozimi duhet të jetë një manifestim i detajuar dhe i drejtpërdrejtë i vetë projektit, si 
mjeti për ta paraqitur në mjedisin e jashtëm sipas një formati lehtësisht të kuptueshëm dhe të 
pranueshëm. 

Projekti është përpjekja për të përmbushur objektivat specifik nëpërmjet një pakete unike 
detyrash/aktivitetesh të ndërlidhura dhe përdorimit efektiv të burimeve të orientuar drejt 
arritjes së rezultateve të përcaktuara. Një projekt duhet të paraqesë:

 y Objektivin e përcaktuar mirë;
 y Rezultate të pritshme
 y Larmi punësh të varura nga njëra-tjetra;
 y Burime të ndryshme (financiare, materiale, njerëz)
 y Kohën 
 y Grupin e synuar dhe vendin e përcaktuar
 y Shkallën e vetë të pasigurisë

Projekti është…
…një sërë aktivitetesh të koordinuara dhe të kontrolluara që ndërmerren për arritjen e objektivave 
specifike brenda një periudhe të përcaktuar kohore dhe me një buxhet të përcaktuar.



Moduli II: Planifikimi dhe Menaxhimi i Projekteve

Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile  |  39

M
od

ul
i I

I

M
od

ul
i I

I

Një projekt duhet të ketë/përcaktojë qartë:

 y Aktorët/stakeholders (Grupi Primar i Synuar + Përfituesit Finalë)
 y Koordinimi, menaxhimi dhe marrëveshjet financiare
 y Një sistem monitorimi dhe vlerësimi
 y Dëshmi të përfitimeve që tejkalojnë kostot e pritshme

Mekanizmat 
• Njerëz
• Eksperienca
• Kapitale
• Teknologji

Projekti Realizimi
i nevojës/dëshirësDëshira/Nevoja

Kufizimet
• Finaciare
• Ligjore
• Natyrore
• Efekt i tërthortë

Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP)

Menaxhimit i Ciklit të Projektit (MCP) është një term i përdorur për të përshkruar aktivitetet 
e menaxhimit dhe procedurat e vendimarrjes të përdorura gjatë ciklit të jetës së projektit 
(duke përfshirë detyrat kryesore, rolet dhe përgjegjësitë, dokumentet kryesore dhe mundësitë 
për vendime). Integrimi i fazave të ciklit të projektit bëhet e tillë që çështjet të shqyrtohen 
sistematikisht, me anë të një qasjeje dhe metodologjie e cila siguron që objektivat dhe çështjet 
e qëndrueshmërisë të mbeten në fokus.

Cikli i projektit përmbledh fazat e ndryshme përmes të cilave realizohet një iniciativë duke filluar 
nga identifikimi paraprak e deri në realizimin përfundimtar të saj. Menaxhimi i Ciklit të Projektit 
(MCP) është një metodë e menaxhimit të projekteve që bazohet në përcaktimin e saktë të 
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fazave të ciklit të jetës së një projekti me aktivitete menaxhuese të përcaktuara mirë dhe me 
procedura vendimarrëse të lidhura me çdo fazë.

Objektivat kryesore të MCP-së janë:

 y Përcaktimi i qartë dhe realist i objektivave të projekteve dhe programeve.
 y Sigurimi i një cilësie të lartë përgjatë gjithë ciklit të projektit (si p.sh. përzgjedhja e 

një teknologjie të përshtatshme, respektimi i vlerave social-kulturore, kapacitetet 
institucionale, qëndrueshmëria, etj.) 

 y Sigurimi i konsistencës dhe i kontributit drejt “objektivave afatgjata të politikave”

Në planin operacional MCP-ja synon në realizimin e qëndrueshëm të:

 y studimeve të fizibilitetit
 y monitorimit dhe vlerësimit
 y vendimarrjes dhe komunikimit
 y dokumentimit të ndryshimeve/mësimeve të nxjerra

Programimi

Lidhja e kontratës/
dhënia e angazhimit

Zbatimi
(Monitorimi vlerësimi

afatmesëm)

Formulimi / 
vlerësimi

Vlerësimi
përfundimtar Identifikimi

Koncepti i përgjithshëm i MCP-së, i bazuar mbi një vështrim ciklik, përfaqëson një metodë të 
përdorur nga shumë organizata të bashkëpunimit ndërkombëtar. Sidoqoftë, mënyra e përcaktimit 
të fazave të ndryshme brenda ciklit të projektit dhe aktivitetet e veçanta menaxhuese tok me 
procedurat vendimarrëse, përpunohen  nga çdo organizatë në varësi të nevojave. 
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PCM ndihmon për të siguruar që projektet të jenë:

1. Mbështetëse të objektivave të thirrjes dhe kërkesave të donatorëve;

2. Relevante për një strategji të rënë dakord dhe për problemet reale të grupeve të synuara/
përfituesit;
Projektet janë relevante për strategjinë e rënë dakord dhe nevojat reale të përfituesve:

• Projektet janë të lidhura me objektivat sektoriale, kombëtare dhe ato të organizatës;
 y Përfituesit janë përfshirë në procesin e planifikimit që në fazën e fillimit;
 y Analiza e problemit është e plotë;
 y Objektivat janë të qarta në aspektin e përfitimeve për grupin e synuar

3. I realizueshëm, që mund të arrihet realisht
Projektet janë të realizueshme nëse objektivat mund të arrihen realisht brenda kufizimeve 
të mjedisit operativ dhe aftësive të organizatës zbatuese:

 y Objektivat janë logjike dhe të matshme;
 y rreziqet dhe supozimet, dhe aftësitë e organizatës zbatuese janë marrë parasysh;
 y monitorimi përqendrohet në targetet përkatëse

4. Mirëmenaxhueshëm dhe me përfitime që ka shumë të ngjarë të arrihen.

5. I qendrueshëm
Projektet janë të qëndrueshme nëse:

• faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit janë trajtuar si pjesë 
e dizenjimit të projektit;

• rezultatet nga vlerësimi janë përdorur si mësime të nxjerra (lessons learnt) për t’u 
perdorur në hartimin e projekteve të ardhshme.

Principet e Menaxhimit të Ciklit të projektit janë:

• Respektimi i fazave të ciklit të projektit: vendim-marrje e strukturuar dhe e informuar;
• Planifikimi i kornizës (Logframe): qasje analitike të plota dhe në përputhje me projektimin 

dhe menaxhimin e projektit;
• I orientuar drejt përfituesit: Qasje pjesëmarrëse për aktorët kyç dhe promovimi i 

pronësisë lokale;
• Qëndrueshmëria: Inkorporimi i mekanizmave për vazhduar me fluksin e përfitimeve.

Çfarë është planifikimi?

Planifikim do të thotë zhvillimi i një kuptimi të përbashkët të elementëve kryesore të ndërhyrjes 
së ardhshme midis aktorëve të një projekti ose programi (përfituesve, agjencisë zbatuese, 
donatorit):

 y Gjendja në fillim: Ku jemi tani?
 y Objektivat: Çfarë duam?
 y Strategjia: Cila është strategjia? Si mund t’i arrijmë objektivat?
 y Organizimi: Kush është përgjegjës për çfarë dhe kur?
 y Burimet: Cilat janë burimet që kemi?
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Hapi 1 – Analiza e gjendjes: Ku jemi aktualisht?
Hapi 2 - Vizioni: Çfarë duam?
Hapi 3 - Mundësite: Çfarë zgjedhjesh kemi?
Hapi 4 – Dizenjo e projektit:  Cilat janë konceptet dhe strategjitë? (Kuadri logjik?)
Hapi 5 – Dokumenti i planifikimit:  Cilët janë rolet e palëve të interesuara, burimet dhe si 
do të drejtohet projekti?

Planifikimi me metodën e kuadrit logjik është një nga më të përdorurat kohët e fundit. Lidhja 
midis hapave të planifikimit dhe metodës së kuadrit logjik jepet si më poshtë:

Hapat e planifikimit
të projektit 

Hapat sipas Qasjes së Kornizës 
Logjike Metodat/Mënyrat

Hapi 1:
Analiza e situatës

- Analiza e palëve të interesuara
- Analiza e problemeve  
- Potencialet

- Matrica
- Pema e problemeve
- SWOT
- Analiza e sistemit

Hapi 2:
Vizioni

- Analiza e objektivave - Pema e objektivave

Hapi 3:
Alternativat (përfshirë 
vendimin)

- Analiza e alternativave - Analiza shumë-
kriterëshe

- Kosto efektive
- Avantazhet & 

disavantazhet

Hapi 4:
Strategjia e projektit  

Kuadri logjik/matrica e projektit
- Hierarkia e objektivave
- Supozimet
- Treguesit & burimet e verifikimit  
- Burimet

- Kuadri logjik/matrica 
e projektit  

Hapi 5:
Dokumenti i planifikimit

- Organizimi 
- Buxheti 
- Monitorimi dhe vlerësimi

Propozimi i Projektit 
ose Dokumenti i 
Projektit

Qasja e Kornizës Logjike

Qasja ndaj Kornizës Logjike është zhvilluar nga USAID gjatë fundit të viteve 1960 për të ndihmuar 
në planifikimin, menaxhimin dhe vlerësimin e zhvillimit te aktiviteteve. Ajo është miratuar si një 
mjet planifikimi dhe menaxhimi për të menduarit sistematik dhe logjik nga një numër i madh i 
agjencish dhe donatorësh. Korniza logjike përdoret si mjet në fazën përgatitore të projektit si 
dhe gjatë zbatimit të tij.



Moduli II: Planifikimi dhe Menaxhimi i Projekteve

Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile  |  43

M
od

ul
i I

I

M
od

ul
i I

I

Ajo përfshin:

1. Analizën e Situatës (palët e interesuara, burimet, probleme dhe mundësitë);
2. Analiza e objektivave dhe strategjive të mundshme;
3. Hartimi i strategjisë së projektit;
4. Planifikimi i zbatimit;
5. Planifikimi i punës dhe burimeve

Fazat e Qasjes sipas Kornizës Logjike

FAZA E ANALIZËS FAZA E PLANIFIKIMIT

 y Analiza e grupeve të interesit - identifikimi 
dhe karakterizimi i aktorëve më potencialë; 
vlerësimi i kapaciteteve të tyre;

 y Analiza e problemit - identifikimi i 
problemeve kryesore, kufizimet dhe 
mundësitë; përcaktimin e marrëdhënies 
shkak-pasojë;

 y Analiza e objektivave - përcaktimi i 
objektivave në bazë të problemeve të 
identifikuara; identifikimin e mjeteve për 
t’i dhënë fund marrëdhënieve

 y Analiza e Strategjisë - identifikimin e 
strategjive të ndryshme për arritjen e 
objektivave; përcaktimin e objektivave të 
përgjithshme dhe qëllimin e projektit

 y Logframe - përcaktimi i strukturës 
së projektit, testimin e logjikës së 
brendshme, dhe formulimi objektivave 
në terma të matshëm;

 y Aktivitetet - përcaktimi i sekuencës 
dhe varësisë së aktiviteteve; vlerësohet 
kohëzgjatja, vendosja e afateve dhe 
ndarja e përgjegjësive;

 y Inputet dhe përcaktimi i kostove -  nga 
aktivitetet parashikohen çfarë nevojitet 
(kohë, ekspertizë, manuale) dhe buxheti.

Sesioni II
2.2. Analiza e aktorëve, pema e zgjidhjeve, objektivat dhe 

rezultatet
Kohëzgjatja: 1 orë e 15 min.

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, punë në grup për pemën e zgjidhjes, diskutime

Objektivat:

 y Të jemi në gjendje të hartojmë analizen e aktorëve
 y Të ndërtojmë pemën e zgjidhjeve në mënyrë sa më logjike dhe koherente
 y Të konceptojmë një objektiv dhe rezultat
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Përshkrimi i sesionit: 

Analiza e grupeve të interesit

Grupe të ndryshme kanë shqetësime të ndryshme, kapacitete dhe interesa të ndryshëm. 
Këto nevoja duhet të kuptohen qartë gjatë procesit të identifikimit të problemit, vendosjen e 
objektivave dhe zgjedhjen e strategjisë;

Hapat kryesore që ndiqen për identifikimin e aktorëve:

1. Identifikimi i të gjitha grupeve që kanë një interes të rëndësishëm në projekt, të vlerësojë 
rolet, fuqinë relative dhe kapacitetin për të marrë pjesë (pikat e forta dhe dobësitë);

2. Identifikimi i shkallës së bashkëpunimit dhe konfliktit në marrëdhëniet në mes të palëve 
të interesuara;

3. Inkorporimi i informacionit të duhur në hartimin e projektit për të siguruar që:
• burimet janë parashikuar në mënyrën e duhur për të përmbushur objektivat e 

projektit dhe nevojat e grupeve prioritare;
• menaxhim dhe koordinim për promovimin e pronësisë se palëve të interesuara dhe 

pjesëmarrjen e tyre;
• konfliktet e interesit të palëve të interesuara janë të njohura dhe trajtohen qartë në 

hartimin e projektit.

Analiza e problemit 

Analiza e problemit është paraqitja e përgjithshme e problemeve më të rëndësishme që projekti 
supozohet të zgjidhë (tërësisht/pjesërisht); Analiza e marrëdhënies mes problemeve (shkak-
pasojë).

Hapat: 
 y Gjenerimi i ideve për identifikimin e problemeve.
 y Identifikimi i një problemi qëndror (kyç) si pikënisje.
 y Identifikimi i shkaqeve të problemit qëndror (rrënjët).
 y Identifikimi i pasojave të problemit qëndror (degët).
 y Ndërtimi i pemës së problemeve.
 y Rishikimi i pemës së problemeve, verifikimi i vlefshmërisë dhe plotësisë së saj.

Çfarë duhet të kemi parasysh:
 y Problemi është ekzistencë e një gjendje negative jo mungesë zgjidhje;
 y Problemet janë të lidhura me njerëzit;
 y Problemi nuk është mungesë zgjidhje, por ekzistencë e një gjendje negative;
 y Problemet janë të lidhura me njerëzit. Problemet e kujt po analizojmë?
 y Zgjidhja e problemeve nuk është gjithmonë forca levizëse për ndryshim. E ardhmja nuk 

është vetëm eliminimi i problemeve aktuale.

Instrumentet: Pema e problemeve
SEPO/SWOT

Rezultatet e këtyre instrumenteve duhet të arrihen 
në mënyrë logjike dhe ato duhet të përdoren për të 
ndërtuar pemën e problemeve
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Disa këshilla për adresimin e problemit mund të përmblidhen si më poshtë:

• Parashtroni nevojën duke përdorur statistika bindëse;
• Përdorni statistika që janë të qarta dhe që e mbështesin argumentin tuaj;
• Sigurohuni që mbledhja e të dhënave është e dokumentuar mirë;
• Përdorim histori të vërteta si shembuj.

PROBLEMI

SHKAK

PASOJA

Analiza e Objektivave

Analiza e objektivave paraqet aspektet pozitive për një situatë të dëshiruar në të ardhmen 
(analiza e problemit paraqet aspektet negative të një situate aktuale). Ajo përfshin riformulimin 
e problemeve në arritjet pozitive (objektivat) përmes vendosjes së mjeteve. Pema e objektivave 
mund të konsiderohet si imazhi i një pasqyre positive të pemës së problemeve.

Elementët
e Pemës së Problemit

Elementët
e Pemës së Objektivit
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Analiza e Strategjive / ndërhyrjeve

Analiza e strategjive përbëhet nga:
• Analiza e grupeve të objektivave që do të përfshihen në projekt;
• Analiza e realizueshmërisë, kostot dhe përfitimet e ndërhyrjeve të ndryshme;
• Zgjedhja e një strategjie të duhur

Strategjia e zgjedhur do të përdoret për të ndihmuar të formulojnë kolonën e parë (Logjika e 
Ndërhyrjes) e Kornizës Logjike, veçanërisht për të ndihmuar në identifikimin e Objektivit të 
përgjithshëm të projektit, Qëllimin dhe Rezultatet e mundshme.

Objektivat janë: 
• Identifikimi i zgjidhjeve ose opsioneve që mund të bëhen strategji të projektit;
• Vlerësimi i fizibilitetit të alternativave të ndryshme;
• Zgjedhja e një strategjie për projektin

Hapat
1. Eliminoni ato objektiva të cilat nuk janë të dëshirueshme ose të arritshme (shumë 

komplekse, jo-realiste, etj.);
2. Identifikoni zinxhirin mjete-qëllime që përfaqëson një strategji të projektit: Këto opsione 

alternative rrethohen në pemën e objektivave dhe emërtohen, p.sh. “strategjia e 
prodhimit”, “strategjia  e trajnimit”, “strategjia e organizimit”, etj;

3. Identifikoni opsionin më të mirë në rrethanat e dhëna dhe në lidhje me interesat e grupit 
të synuar ose të përfituesit.

Komponenti i metodave ju tregon se si organizata/institucioni do të arrijë objektivat dhe i 
përgjigjet pyetjes, çfarë do të bëjë organizata/institucioni për të ndryshuar situatën?

METODA = Strategji (Si?) + Aktivitete (Çfarë?)

Sesioni III & IV
2.3. Lidhja midis aktiviteteve, rezultateve të pritshme, 

dhe objektivave sipas qasjes së kornizës logjike.
2.4. Hartimi i aktiviteteve dhe indikatorëve/treguesve
Kohëzgjatja: 3 orë e 45 min.

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, diskutime, punë në grup me ushtrime

Objektivat:
 y Të kuptojmë koherencën e projektit në lidhjen llogjike midis aktiviteteve-rezultateve-

objektivave
 y Të aftësohemi në përgatitjen e aktiviteteve cilësore dhe të bëshme
 y Të kuptojmë dhe hartojmë indikatorë cilësorë dhe të vlefshëm për monitorimin e punës
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Përshkrimi i sesionit:

Matrica e projektit ose kuadri logjik

Thelbi i metodës së kuadrit logjik është matrica e projektit ose kuadri logjik (logframe) që 
përmbledh elementët kryesorë të projektit. Kuadri logjik jep përgjigje për:

 y pse bëhet projekti  logjika e ndërhyrjes duke përcaktuar objektivat dhe aktivitetet.
 y çfarë pritet të arrijë projekti  qëllimi dhe objektiva e përgjithshme.
 y si do ta arrijë projekti atë  aktivitetet dhe produktet.
 y sa do të kushtojë projekti  mjetet dhe kostot.
 y si do të matet arritja e objektivave  treguesit.
 y ku gjendet informacioni për matjen e arritjes së objektivave  burimet e verifikimit.
 y cilët faktorë të jashtëm janë të rëndësishëm për suksesin  supozimet.
 y cilat parakushte duhet të përmbushen përpara fillimit të projektit  parakushtet.

Matrica e kuadrit logjik

Qëllimi/et i/e përgjithshëm
Përmirësimi i kushteve të jetesë së njerëzve dhe burimeve 
natyrore
(Përfitimet e njerëzve rrjedhin nga përdorimi i produketeve të 
projektit dhe/ose adoptimi i praktikave të përmirësuara dhe 
ndryshimi i qendrimit)

Trego nëse janë arritur 
përmirësimet

Trego nëse është 
arritur ndryshimi i 
synuar në sjellje dhe 
kapacitete

Trego nëse janë dhënë 
rezultatet e projektit 
në sasi dhe cilësi të 
mjaftueshme

Mjetet, kostot burimet 
financiare, materiale 
dhe njerëzore

Kushtet e nevojshme për të 
arritur qëllimin e përgjithshëm

Kushtet e nevojshme për të 
arritur qëllimin e projektit

Kushtet e nevojshme për të 
dhënë produktet

Parakushtet e nevojshme për 
të filluar zbatimin e projektit

Qëllimi/objektivat i/e projektit
Ndryshimet në sjellje dhe kapacitete të personave dhe 
institucioneve kryesore (grupet e synuara)
(Përdorimi i produkteve të projektit, adoptimi i praktikave të 
përmirësuara dhe ndryshimi i qendrimit)

Produktet/shërbimet
Produktet dhe shërbimet e ofruara nga projekti
(trajnim, dije, aftësi, qendrimi i ri; teknologji, isntrumente, 
metoda, burime, etj., të reja ose të përmirësuara)

Aktivitetet
E projektit për të arritur produktet

Hierarkia e objektivave
Përmbledhje e strategjisë së projektit
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Treguesit Burimet e 
verifikimit

Supozimet
(Faktorët e jashtëm,

rreziqet)

Dizenjimi i projektit bazuar në kuadrin logjik

Kuadri logjik mund të konsiderohet si formati me i përdorur për përshkrimin dhe paraqitjen 
e projekteve dhe është i detyrueshëm si një pjesë integrale e dokumenteve të projektit për 
shumicën e donatorëve. 

Kolona e parë: Hierarkia e objektivave, përmbledhja e strategjisë së projektit

Logjika bazë e kolonës së parë të kuadrit logjik përkon me logjikën e përdorur në analizën e 
problemeve dhe objektivave nëpërmjet pemës së problemeve dhe objektivave: secili nivel lidhet 
me nivelin tjetër më të lartë nëpërmjet një marrëdhënie shkak-pasojë ose mjet-qëllim. Duke 
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ekzekutuar aktivitetet e planifikuara, projekti do të japë produktet e planifikuara. Kur janë arritur 
produktet e planifikuara, projekti duhet gjithashtu të jetë në gjendje të arrijë objektivin e tij ose 
rezultatin. Nëse është arritur rezultati, atëherë projekti duhet të jetë në gjendje të kontribuojë 
për arritjen e qëllimit të përgjithshëm. 

Kështu, kolona e parë e kuadrit logjik përshkruan elementet kryesore që përcaktojnë strategjinë 
bazë të projektit ose logjikën e ndërhyrjes në zinxhirin shkak-pasojë. Ajo përshkruan çfarë do të 
bëjë projekti përsa i përket ekzekutimit të aktiviteteve dhe dhënies së produkteve më qëllim që 
të arrihen efektet e dëshiruara, të cilat janë përcaktuar si rezultate dhe qëllim i projektit.

Procedura për të përpunuar kolonën e parë:

1. Identifikimi i rezultatit të projektit: Bazuar në strategjinë e projektit sikurse është 
përcaktuar me ndihmën e pemës së objektivave, ne identifikojmë rezultatin e projektit. 
Çfarë do të ishte rezultati i menjëhershëm i projektit në termat e përmirësimit në situatën 
ose ndryshimet e sjelljes dhe kapaciteteve të grupit direkt të synuar të projektit?

2. Identifikimi i qëllimit të përgjithshëm: Përsëri në zgjedhim nga niveli më i lartë i pemës 
së objektivave qëllimin e përgjithshëm për të cilin projekti do të kontribuojë duke arritur 
rezultatin e tij. Qëllimi është formuluar në termat e përmirësimit të kushteve të jetesës 
së përfituesve direktë dhe indirektë dhe në termat e stabilizimit ose përmirësimit të 
situatës të burimeve të tyre natyrore.

3. Identifikimi i produkteve të projektit: Duke analizuar elementet e pemës së objektivave 
poshtë nivelit ku ne kemi përzgjedhur rezultatin e projektit, mund të identifikojmë 
produktet e nevojshme për arritjen e rezultatit. Nëse janë të nevojshme produkte 
të tjera, ato duhet të identifikohen nëpërmjet një analizë shtesë. Në shumë raste, 
strategjitë e projektit mund të grupohen në një numër komponentësh bazë të projektit 
duke përcaktuar një produkt për secilin komponent:

4. Identifikimi i aktiviteteve të projektit: Për secilin produkt duhet të planifikohen 
aktivitetet përkatëse. Në këtë stad të planifikimit, është e mjaftueshme të përshkruhen 
vetëm aktivitetet e përgjithshme ose linjat e veprimit. Kalendari i detajuar i aktiviteteve 
bëhet në planifikimin operacional.
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Qëllimi i përgjithshëm

parakushtet

Nëse               rezultati i projektit               i arritur               +               supozimet

Nëse               rezultati i projektit               të ofruara               +               supozimet

Nëse               aktivitetet e projektit               të ekzekutuara               +               supozimet

atëherë

atëherë

atëherë

Treguesit/Indikatorët

Në shumicën e rasteve, arritja e qëllimeve, rezultateve dhe produkteve nuk mund të verifikohet 
nga vëzhgimi direkt. Qëllimi i treguesve është t’i bëjë qëllimet, rezultatet dhe produktet cilësore, 
të matshme dhe të vëzhgueshme. Treguesit shpesh përmbajnë vlera për një afat kohor të caktuar.

Treguesit duhet të jenë të verifikueshëm objektivisht; me fjalë të tjera nuk duhet të varen në 
mendimin/gjykimin subjektiv. 

Treguesit janë baza më e rëndësishme për monitorimin gjatë zbatimit të projektit. Duke vëzhguar 
rregullisht treguesit që tregojnë në se një qëllim, rezultat, apo produkt është arritur sikurse 
është planifikuar, përgjegjësit për projektin mund të sigurohen se zbatimi i projektit po behet 
siç duhet.

Treguesit ju referohen karakteristikave të rëndësishme të qëllimit, rezultatit dhe produktit 
përkatës. Prandaj, përcaktimi i treguesve është një ushtrim që ndihmon verifikimin në se qëllimi, 
rezultati dhe produktet janë formuluar në mënyrë realiste dhe të saktë. 
Përdorimi i treguesve shpesh kërkon informacion që duhet të përfitohet nga burime të caktuara 
nga njësia e menaxhimit të projektit. Këto burime informacioni janë përshkruar për secilin 
tregues në kolonën e tretë të matricës së projektit, nën titullin “Burimet e verifikimit”.
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Në Metodën e Kuadrit Logjik, treguesit identifikohen gjatë planifikimit të projektit. Në kolonën 
e dytë të matricës së projektit, treguesit identifikohen për tre nivelet e larta të hierarkisë së 
objektivave: produktet, rezultati, qëllimi.

Përderisa ekzekutimi i aktiviteteve është direkt i vëzhgueshëm (aktiviteti është ekzekutuar: po 
ose jo) asnjë tregues nuk përcaktohet në nivel të aktiviteteve. Kuadratet përkatës të matricës 
së projektit përdoren për të përmbledhur mjetet dhe kostot e projektit.

Treguesit sigurojnë qëllime, rezultate dhe produkte cilësore, të matshme dhe të vëzhgueshme. 
Ato duhet të jenë të verifikueshem objektivisht, pra jo të bazuar në mendimin/gjykimin subjektiv.  
Treguesit janë baza më e rëndësishme për monitorimin gjatë zbatimit të projektit. Treguesit ju 
referohen karakteristikave të rëndësishme të qëllimit, rezultatit dhe produktit përkatës. Ato 
janë identifikuar për tre nivelet e larta të hierarkisë së objektivave: produktet, rezultati, qëllimi. 

Përdorimi i treguesve shpesh kërkon informacion që duhet të përfitohet nga burime të caktuara. 
Këto burime informacioni duhen përshkruar për secilin tregues në kolonen e tretë të matricës 
së projektit nën titullin “Burimet e verifikimit”.

Mjetet dhe kostot

Sikurse është përmendur me lart, dy kuadratet e mesëm në nivel të aktiviteteve mund të 
përdoren për të identifikuar mjetet dhe kostot e projektit. Mjetet janë burimet fizike dhe jo-
fizike të nevojshme për ekzekutimin e aktiviteteve të planifikuara (burimet). Ne mund të dallojmë 
burimet materiale nga ato njerëzore.

Kostot janë burimet financiare të nevojshme për të siguruar burimet materiale dhe njerëzore të 
projektit. Kostot detajohen në buxhet dhe paraqiten në një format të standartizuar.

Këto dy kuadrate të matricës përmbajnë vetëm një përmbledhje të mjeteve dhe kostove të 
projektit. Detajet jepen në dokumentin e projektit.

Buxheti është planifikimi monetar për një projekt të veçantë, ose për aktivitetin e organizatës/
institucionit në tërësi.

Buxheti duhet të jetë:
• Pasqyrë e planit
• I besueshëm
• Realist

Komponentët e buxhetit janë:
• Buxheti i projektit
• Kontributi
• Detajet e buxhetit
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Përdorimi i Qasjes së Kornizës Logjike (LFA) gjatë fazave të MCP

Gjatë formulimit:
• LFA ofron një përmbledhje të elementeve kryesore të projektit në një format standard; 

përcakton qëllimin dhe logjikën e aktiviteteve të propozuara.
• Mjetet që përbëjnë LFA mund të aplikohen për të provuar rëndësinë dhe realizueshmërinë;
• Objektivat e përcaktuara në Kornizën Logjike, e kombinuar me aktivitetet, burimet dhe 

afatet kohore të japin informacion për të mbështetur analizën kosto-përfitim
• LFA mundëson planifikimin e qarkullimit të parave (cash flow) që do të vlerësohet dhe 

shtrirja e Marrëveshjes së Financimit.

Gjatë Zbatimit:
• Përbën bazën mbi të cilën mund të përgatiten kontratat - në mënyrë të qartë duke 

deklaruar objektivat e parashikuara dhe nivelin e përgjegjësisë dhe llogaridhënies;
• Përbën bazën mbi të cilën mund të formulohen planet operative të punës te detajuara;
• Treguesit e matshëm dhe objektive sigurojnë kornizën për një Plan monitorimi dhe 

vlerësimi më të detajuar i cili duhet projektuar dhe zbatuar nga menaxherët e projektit;
• Supozimet sigurojnë bazën për një plan për menaxhimin e rrezikut operacional;
• Rezultatet, treguesit dhe mjetet e verifikimit (plus aktivitete, burime dhe kosto) sigurojnë 

kornizën për përgatitjen e raporteve të progresit për projektin.

Gjatë Vlerësimit dhe Auditit
• MKL siguron një kornizë për vlerësimin, duke pasur parasysh se ajo përcakton në 

mënyrë të qartë se çfarë është për t’u arritur (domethënë rezultatet dhe qëllimin), se 
si këto arritje mund të verifikohen (Treguesit dhe mjetet e verifikimit) dhe cilat ishin 
supozimet kryesore;

• MKL siguron një strukturë për përgatitjen TOR për Vlerësime projekti dhe auditime të 
performancës.

Sesioni V
2.5. Rreziqet, supozimet dhe qëndrueshmëria
Kohëzgjatja: 1 orë e 15 min.

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, punë në grup, diskutime

Objektivat: 
 y Të jemi në gjendje të parashikojmë rreziqet përpara implementimit të projektit
 y Të caktojmë supozimet dhe faktorët e jashtëm
 y Të zhvillojmë njohuritë mbi qëndrueshmërinë dhe strategjitë për ta forcuar
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Përshkrimi i sesionit: 

Supozimet, faktorët e jashtëm  

Supozimet janë faktorë të jashtëm qe ndikojnë në zbatimin e projektit dhe qëndrueshmërinë 
afatgjatë dhe qëndrojnë jashtë kontrollit të saj.

Këto kushte duhet të plotësohen që projekti të ketë sukses dhe përfshihen si supozime në 
kolonën e katërt të kornizës logjike.

Prandaj supozimet:

 y Janë kushtet e nevojshme për suksesin e projektit. Ato janë hipotetike, kondicionale.
 y Nuk janë nën kontrollin e menaxhimit të projekteve
 y Duhet të monitorohen

Faktorë e jashtëm mund të jenë kushte themelore për arritjen e produkteve, rezultatit dhe 
qëllimit të projektit, por janë jashtë kontrollit direkt të projektit. Në planifikim, këto kushte janë 
përshirë si supozime në kolonën e katërt të matricës së projektit.

Për të vlerësuar shkallën e rrezikut që këto kushte përbëjnë për projektin, duhet të vlerësohet 
probabiliteti dhe rëndësia e tyre.

Për çdo rrezik të parashkuar dhe të parashikueshëm, hartohet një mini-strategji përballjeje me 
rrezikun në mënyrë që të jemi të përgatitur për situata të ndryshme që mund të ndodhin.

Supozimet nuk formulohen në nivel të qëllimit të përgjithshëm. Sidoqoftë, ka kushte të tjera 
që duhet të plotësohen përpara se të fillojë projekti. Këto parakushte (p.sh. vendimi pozitiv i 
agjencisë donatore për financimin e propozimit) vendosen në kuadratin më të ulët të kolonës së 
katërt të matricës së projektit, një nivel nën aktivitetet.

Qëndrueshmëria 

Projektet janë të qëndrueshme nëse:

• faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërinë e rezultateve te projektit janë trajtuar si pjesë 
e dizenjimit te projektit;

• rezultatet nga vlerësimi janë përdorur si mësime të nxjerra (lessons learnt) për t’u 
përdorur në hartimin e projekteve të ardhshme.

Çdo projekt eksploron paraprakisht një strategji për vazhdimësinë e projektit pas mbarimit 
të burimeve aktualisht të disponueshme. Analiza e rreziqeve jep një kuadër më të qartë mbi 
qëndrueshmërinë e projekteve. Gjithashtu, analiza e aktorëve (përgjithësisht shtetëror) dhe e 
burimeve të mundshme në të ardhmen forcon kuadrin e qëndrueshmërisë.
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Sesioni VI
2.6. Monitorimi dhe vlerësimi
Kohëzgjatja: 1 orë e 30 min.

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, punë në grup, diskutime

Objektivat: 
 y Të kuptojmë ndryshimin mes monitorimit dhe vlerësimit dhe bazat e tyre
 y Të qartësojmë thelbin e metodologjisë

 

Përshkrimi i sesionit: 

Monitorimi dhe vlerësimi

 y Monitorimi, është një aktivitet sistematik dhe i vazhdueshëm që mbledh dhe siguron 
informacion për të siguruar përgjegjësi në të gjithë drejtimet e projektit, veçanërisht në 
fushën financiare si dhe për vendimarrjen rreth personelit dhe efektivitetit institucional.
- Informativ
- Çfarë është duke ndodhur
- Gjatë gjithë programit
- Për të sjellë ndryshim

• Vlerësimi është i orientuar nga rezultatet dhe bën një analizë të gjendjes së përgjithshme 
në një pikë të caktuar të projektit (mes ose fund).
- Ai synon të kuptojë çfarë ndodhi dhe pse?
- Sjell si rezultat më shumë transparencë dhe përmirësim

Komponentët kryesorë të vlerësimit janë:
 y Relevanca
 y Efektiviteti
 y Impakti 
 y Eficenca
 y Qëndrueshmëria

Pse monitorojmë:
 y Për marrjen e vendimeve (afat-shkurtëra) për përmirësimin e aktiviteteve të programit, 

rezultateve dhe ndikimit, si dhe për çështjet e personelit dhe efektivitetit institucional 
 y Për sigurimin e përgjegjësisë për të gjithë anëtarët e organizatës 
 y Për zhvillimin e një burimi të vlefshëm dhe të rëndësishëm informacioni për vlerësimin 

e projektit 
 y Për përpunimin e raporteve financiarë dhe të progresit që kërkohen nga donatorët 

(tremujore apo vjetore)
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Monitorimi sistematik dhe i vazhdueshëm
 y Tipi, burimi dhe frekuenca e informacionit që është për t’u mbledhur
 y Procedurat dhe metodat që duhen përdorur për mbledhjen e informacionit
 y Mënyra me të cilën informacioni do të plotësohet, vlerësohet, rishikohet dhe raportohet
 y Si do t’i përgjigjen rezultatet dhe rekomandimet një plani veprimi 

Hapat për zhvillimin e një sistemi monitorimi
 y Së pari, përcaktimi se çfarë informacioni duhet të mblidhet dhe pse.  
 y Së dyti, mbledhja e informacionit duke identifikuar burimet dhe procedurat. 
 y Së treti, rishikimi dhe përgjigja e pyetjeve.

Çfarë duhet monitoruar
 y Llogaridhënia. Në përcaktimin e llogaridhënies mund të identifikohen probleme që lidhen 

me fushën, rëndësinë e programit, politikën e organizatës dhe donatorit, ose kërkesat 
ligjore.

 y Fondet (dokumentacion i saktë dhe burimi, shpërndarja, buxhetimi e shpenzimet e 
lejuara) 

 y Koha (shpërndarja, efektiviteti, përdorimi i duhur) 
 y Asetet (shpërndarja, kontrolli i kostos, mirëmbajtja, përdorimi)
 y Materialet  (inventari, kontrolli i kostos, përdorimi i duhur)

Mbledhja e të dhënave

Ekziston një gamë e gjerë burimesh dhe metodash të mbledhjes së të dhënave për qëllime 
monitorimi: buxhetet, raportet financiare, raportet e progresit, raportet statistikore, protokollet 
e mbledhjeve, planet e punës, oraret, pagesat, kontrollet, intervistat, inventarët, vëzhgimi i 
drejtpërdrejtë, etj.

Përdorimi i informacionit

Një nga tendencat që ekziston në organizatat e ndryshme është të mos përdoret tërësisht 
informacioni që është mbledhur.  Mbledhja e të dhënave mund t’i shërbejë llogaridhënies, por 
është e qëndrueshme vetëm në rast se rishikohet rregullisht, analizohet dhe reflektohet
Specifikisht, kur vëzhgojmë aktivitete nën implementim, monitorimi merr parasysh (sipas një 
sekuence llogjike piramidale):

Aktiviteti ka ndodhur

Shkallën në të cilën aktiviteti kontribon në arritjen e rezultateve

Në çfarë mase aktiviteti shkon paralelisht me outputet e parashikuara në projekt

Kontributin e aktivitetit në qëndrueshmërinë e projektit
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Vlerësimi

Format e vlerësimit:
 y Për kë është vlerësimi (donatorin, komunitetin, manaxhimin e projektit, qendrën, 

qeverinë, etj.)
 y Cili është qëllimi i vlerësimit (matja e rezultateve (të pritura ose të papritura), identifikimi 

organizativ apo anët e dobëta dhe të forta të programit, efikasiteti i shpenzimeve, etj.).

 Kur ndodh vlerësimi (në mes apo në fund të projektit)
 y Cila është natyra dhe qëllimet paraprake të projektit (produktiviteti, qëndrueshmëria, 

kapaciteti organizativ, arsimimi, etj.)

Aktivitetet e një plani pune për vlerësimin
 y Identifikimi i qëllimit, fokusit dhe çështjeve më të rëndësishme 
 y Përcaktimi i informacionit që duhet mbledhur 
 y Mbledhja e informacionit 
 y Analiza, interpretimi dhe rekomandimi 
 y Raportimi dhe shpërndarja 
 y Përgjigja ndaj dhe përdorimi i të dhënave 

Baza e nisjes

Studimet mbi bazën e nisjes (baseline studies) është një term teknik që përdoret shpesh në 
komunitetin e OJF-ve kur ju referohet projekteve që kanë një pikë fillimi të matshme nga e cila 
mund të vlerësohet ecuria e projekteve dhe arritjen e objektivave dhe qëllimeve, rezultatet dhe 
ndikimet specifike.  Baza e nisjes duhet kuptuar e lidhur me vlerësimin. 

Përcaktimi i bazës së nisjes

 y Hapi i parë për përcaktimin e bazë e nisjes është zhvillimi dhe kuptimi nga stafi i projektit 
i lidhjes së ngushtë të informacionit mbi bazë e nisjes me qëllimet dhe objektivat e 
projektit (produktet, rezultatet dhe ndikimi) si dhe vlerësimi i tyre me kalimin e kohës.  

 y Së dyti, vlerësimi nuk është diçka që duhet konsideruar në fund të projektit, por që në 
fillim dhe pastaj vazhdimisht gjatë gjithë jetës së projektit. 

Struktura e raportit
 y Titulli
 y Përmbajtja
 y Përmbledhja
 y Metodologjia
 y Rezultatet/Gjetjet
 y Konkluzionet
 y Rekomandimet
 y Anekset 
 y Termat e referencës
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Sesioni VII
2.7. Raportimi
Kohëzgjatja: 1 orë

Metodologjia: Shpjegim teorik, brainstorming, diskutime

Objektivat: 
 y Të kuptojmë konceptin e raportimit të mesëm dhe final
 y Të përcaktojmë skeletin bazë me elementet e raportimit

Përshkrimi i sesionit: 
Raportimi 

 y Proces i mbledhjes dhe organizimit të informacionit
 y Paraqitje e informacionit në mënyrë të lexueshme dhe standarde.
 y Informacion që referon mbi ecurinë totale të projektit brenda afatit të përcaktuar. 
 y Pjesë e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit 

Raportimi është ngushtësisht i lidhur me disbursimin financiar të kësteve të parashikuara të 
projektit. Një raportim i mirë është garanci për menaxhim të mirë të projektit. 

Nje model raporti narrativ i ndërmjetëm ose përfundimtar përgjithësisht përmban:
 y Hyrjen/info të përgjithshme
 y Përmbledhje e shkurtër e ecurisë
 y Përshkrim i aktiviteteve të projektit duke nënvizuar indikatorët dhe rezultatet e arritura 

për çdo komponent aktivitetesh
 y Aktivitetet e parealizuara
 y Shtjellim i impaktit të përgjithshëm të projektit
 y Përshkrim i impaktit mbi përfituesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë
 y Detajim i qëndrueshmërisë së projektit dhe shanseve për vazhdimësi
 y Përvijim i çështjeve ndërsektoriale që ka prekur projekti
 y Përpjekjet për monitorim dhe vlerësim
 y Mësimet e mësuara gjatë sfidave të implementimit dhe përdorimi i këtyre mësimeve
 y Përshkrim i marrëdhënieve me partnerët, aktorët e ndryshëm, organet shtetërore, 

donatorin, etj. Sinergjitë e mundshme të krijuara gjatë implementimit
 y Përshkrim i dukshmërisë së donatorit të projektit (në varësi të kërkesës apo jo të 

donatorit)
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Përgatiti: IRIDA AGOLLI
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“Shoqëria Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”
Programi i Trajnimit:  “Mbrojtja e të drejtave dhe fëmijëve”

Objektivat e modulit: 

 y Të kuptohet rëndësia e të drejtave të fëmijëve, lidhja mes të drejtave dhe të drejtës për 
mbrojtje.

 y Të kuptohet procesi i mbrojtjes së fëmijëve si edhe përgjegjësitë e PMF-së në këtë 
proces.

 y Të kuptohet procesi i vlerësimit- përfshirë, rëndësinë, parimet, tipet dhe dimensionet e 
tij

 y Të prezantojë pjesëmarrësit me konceptin e “Menaxhimit të rastit”  në punën për 
mbrojtjen e fëmijëve, rëndësinë dhe procedurat përgjatë procesit. 

 y Të kuptohet rëndësia e mobilizimit të komunitetit dhe se si mund ta mbështesë komuniteti 
zhvillimin dhe mbrojtjen e fëmijës

Dita I Çështjet për prezantim/diskutim Metodologjia

09:30 – 10:00

10:00 – 11:00

Prezantimi me objektivat, programin dhe 
pritshmëritë e trajnimit  

Sesioni I: 
Të drejtat e fëmijëve

Eisbreakers 
Leksion, prezantim në ppt

Punë në grup
Diskutim në sesion plenar

11.00 – 11.15 Pushim

11:15 – 13:00 Sesioni II:
Mbrojtja e fëmijëve

Prezantim
i koncepteve teorike

Diskutim në grupe
Punë në grupe me raste 

studimore

13:00 – 14.00 Pushim

14:00 – 15:30 Sesioni III:
Kuadri rregullator dhe institucional për 
mbrojtjen e fëmijëve
Procesi i vlerësimit, Identifikimi i rrezikut

Brainstorming
Prezantim teorik  

Pune në grup

15.30 – 16.00 Pushim

16:00 – 17:00 Sesioni III (vazhdim): 
Procesi i vlerësimit, Identifikimi i rrezikut

Brainstorming
Prezantim teorik  

Punë në grup
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Sesioni Dita II Çështjet për prezantim/diskutim Metodologjia

09:00 – 11:00 Sesioni I:
Menaxhimi i rastit 

Prezantim teorik
Punë në grup

Diskutim në sesion plenar

11.00 – 11.15 Pushim

11:15 – 13:00 Sesioni II:
Standardet e shërbimeve të njësivë për 
mbrojtjen e fëmijëve

Prezantim teorik
Diskutim në seancë plenar

13.00 – 14.00 Pushim

14:00 – 15:30 Sesioni III:
Mobilizimi i komunitetit për mbrojtjen e 
fëmijëve 

Prezantim teorik
Diskutim në seancë 

plenare
Punë në grup

15.30 – 16.00 Pushim

16:00 – 17:00 Sesioni III (vazhdim):
Shërbimet e specalizuara për fëmijët e 
abuzuar seksualisht dhe fëmijët viktima të 
shfrytëzimit dhe trafikimit

Vlerësimi i trajnimit (15 min.)

Diskutime

Konkluzione te trajnimit
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Objektivat e modulit: 
 y Të kuptohet rëndësia e të drejtave të fëmijëve, lidhja mes të drejtave dhe të drejtës për 

mbrojtje.
 y Të kuptohet procesi i mbrojtjes së fëmijëve si edhe përgjegjësitë e PMF-së në këtë 

proces.
 y Të kuptohet procesi i vlerësimit- përfshirë, rëndësinë, parimet, tipet dhe dimensionet e 

tij
 y Të prezantojë pjesëmarrësit me konceptin e “Menaxhimit të rastit”  në punën për 

mbrojtjen e fëmijëve, rëndësinë dhe procedurat përgjatë procesit. 
 y Të kuptohet rëndësia e mobilizimit të komunitetit dhe se si mund ta mbështesë komuniteti 

zhvillimin dhe mbrojtjen e fëmijës

Rezultatet e pritshme: 
 y Përcaktojnë dhe ilustrojnë përmes shembujve të drejtat e fëmijëve, në veçanti të drejtën 

për mbrojtje
 y Të shpjegojë kuptimin e procesit të vlerësimit, rëndësinë dhe hapat kryesor në këtë 

proces
 y Identifikimi i hapave kyç dhe procedurave të sistemit të menaxhimit të rastit në kontekstin 

e punës së PMF-së. 
 y Identifikimi i formave të shërbimeve me bazë komunitare për mbrojtjen e fëmijëve

Kohëzgjatja e modulit: 2 ditë

Çështje kryesore të trajtuara në modul: 
 y Të drejtat e fëmijëve
 y Mbrojtja e fëmijëve 
 y Parimet e mbrojtjes së fëmijëve
 y Kuadri rregullator dhe institucional
 y Procesi I vlerësimit
 y Identifikimi I rrezikut
 y Menaxhim I rrezikut
 y Mobilizimi I komunitetit

Terma kyç: 
 y Fëmijë
 y Mbrojtje 
 y Vlerësim
 y Menaxhim
 y Komunitet 
 y Rrezik
 y Ligj
 y NJMF

Lista e materialeve/burimeve kryesore:
 y Diane DePanfilis Marsha K. Salus (2003) Child Protective Services: A Guide for 

Caseworkers;
 y H. Dubowitz & D. DePanfilis (Eds.), Handbook for child protection practice. Thousand 

Oaks, CA: Sage.
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 y Ligji “Për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijës”, Nr.10 347, datë 4.11.2010, miratuar nga 
Kuvendi i RSH

 y Quigley, P. & Delaney, S. (2012). Working with Community-Based Child Protection
 y Committees and Networks. Child Frontiers Ltd.
 y Cody, C. Recovery services for child victims of sexual violence and their families – What 

can be offered?

Metodologjia/Mjetet: 
 y Punë individuale dhe në grup mbi një çështje të caktuar;
 y Prezantim në PPT;
 y Diskutime
 y Rrahje mendimesh

DITA E PARË

Aktiviteti 1:  Diskutimi për të drejtat e njeriut 
Trajneri i fton pjesëmarrësit të ndahen në grupe prej 3-4 persona dhe ju kërkon që të imagjinojnë 
sikur kanë zbuluar një vend të ri ku askush nuk ka jetuar më parë dhe ku nuk ka ligje dhe rregulla. 
Ju dhe anëtarët e tjerë të grupit jeni banorët e parë të këtij vendi. Mendoni pesë të drejta më 
të rëndësishme që ju nevojiten juve për të jetuar në këtë vend të ri sipas shkallës së rëndësisë. 
Vendosini vendit një emër. Trajneri u jep gjithashtu një kartë bosh secilit grup, në mënyrë që 
secili të shtojë një të drejtë që mendon se është mjaft e rëndësishme (përveç 5 të drejtave të 
prioritizuara).

Më pas çdo grup zgjedh një përfaqësues që prezanton diskutimin e grupit në lidhje me ushtrimin. 
Pjesëmarrësit ftohen që të diskutojnë për pyetjet e mëposhtme:

 y Çfarë është e drejta? dhe Si i prioritizuan dhe Pse?
 y Cila ishte e drejta që shtuat në fund? Pse zgjodhët këtë të drejtë?

Më pas diskutimi kalon në pyetje më të përgjithshme për të gjithë grupin: 

 y Pse janë të rëndësishme? 
 y Çfarë kanë dëgjuar për “Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut?
 y Cilat janë të drejtat që lidhen me mbijetesën, zhvillimin dhe mbrojtjen? 
 y Pse janë ato të rëndëisishme? 
 y Cili është dallimi midis nevojave dhe dëshirave? 
 y A kishte të drejta të cilat për situatën në të cilën ndodheshin mund të konsideroheshin 

më shumë si dëshira sesa si nevoja? 
 y Cilat ishin ato? Pse? 
 y Si ndryshojnë nevojat dhe dëshirat tona? Nga cfarë faktorësh mund të ndikohen?

Aktiviteti 2: Të drejtat e fëmijëve/Punë në grup (përshtatur nga Compasito)
Qëllimi i akvititetit është prezantimi i  të drejtave të fëmijëve dhe diskutimi i parimeve të të 
drejtave si universale, të patjetërsueshme dhe të ndërvarura.



Moduli III: Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve

62  |  Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile

M
od

ul
i I

II

Kërkojuni pjesëmarrësve të ndahen në grupe të vogla prej dy ose katër vetash dhe secilit grup 
jepini dy karta të të Drejtave të Fëmijës (Fletë Pune 1). Shpjegoni se çdo kartë përshkruan një të 
drejtë në Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Kërkojuni atyre të lexojnë me zë dy nenet në kartë 
dhe të vendosin se cila e drejtë është më e rëndësishme për pjesëmarrësit. Më pas duhet të 
shkruajnë arsyet sepse kanë zgjedhur një të drejtë nga dy.

Mblidhni kartat për të drejtat “më pak të rëndësishme”. Kërkojini secilit grup prej katër vetash 
që të marrin kartën e tyre të zgjedhur të të drejtave të fëmijës dhe të bashkohen me një grup 
tjetër. Në këtë grup më të madh prej tetë vetash përsëritni hapin e parë, duke vendosur se cilat 
të drejta në dy kartat e tyre të të drejtave të njeriut është më e rëndësishme dhe të shkruajnë 
arsyet. 

Përsëri mblidhni kartat për të drejtat “më pak të rëndësishme”. Listojini ato të gjitha në tabelë, 
duke u vënë titullin “Të drejtat më pak të rëndësishme”.

Kur grupet të kenë bërë zgjedhjen e tyre përfundimtare, pyesni dikë nga secili grup të lexojë më 
zë Kartën e vetme të të Drejtave të Fëmijëve që ata kanë zgjedhur si më të rëndësishme dhe të 
shpjegojnë arsyet për zgjedhjen e tyre. Këto të drejta listojini në tabelë me titullin “Të drejtat 
tona”.

Diskutoni/reflektoni në mënyrë kritike për pyetjet e mëposhtme në fund të punës në grupe: 

 y A patët vështirësi për të bërë këto zgjedhje? Pse? 
 y Çfarë faktorësh ju shtyn të zgjidhni një të drejtë nga një tjetër? 
 y A ndryshuat mendimet gjatë aktivitetit tuaj se cilat të drejta ishin më të rëndësishme? 
 y A jeni dakord me idetë që dhanë grupet e tjera për zgjedhjet e tyre? Përse po ose përse 

jo?

Shpërndajuni pjesëmarrësve kartat për të drejtat “më pak të rëndësishme” dhe kërkoju t’i 
lexojnë ato me zë. Diskutoni se çfarë do të ndodhte nëse ato nuk i pranonin këto të drejta.

Aktiviteti 3: Punë në grupe
Qëllimi i këtij ushtrimi është nxitja e pjesëmarrësve për të menduar përkufizime mbi mbrojtjen 
e fëmijëve si edhe identifikimi i elementëve të rëndësishëm dhe/apo të përbashkët, krahasimi i 
tyre me përkufizimet për mbrojtjen e fëmijëve që vijnë nga dokumenta ligjorë apo institucione 
ndërkombëtare.

Pjesëmarrësit ndahen në 5 grupe dhe ju kërkohet nga trajneri të :

 y Përshkruani se si e kuptoni ju mbrojtjen e fëmijëve duke dhënë përkufizime të mundshme.
 y Jepni disa shembuj të mënyrave se si mbrohen fëmijët.
 y Si ndikojnë këta faktorë në një periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë?
 y Çfarë roli ka fëmija në gjithë këtë proces?

Aktiviteti 4: Punë në grupe 
Pjesëmarrësit ndahen në 6 grupe pune (në mënyrë rastësore mund të përdoret numërimi nga 
1-6) dhe secili grup i jepet një një parim filozofik të shpjeguar. Grupeve i  kërkohet që të punojnë 
mbi pyetjen e mëposhtme:
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 y Si e kuptojnë parimin, pra si përkthehet ky parim në praktikë 
 y Të identifikojnë dhe sjellin shembuj nga praktika e punës së tyre si PMF, ku kanë aplikuar 

parimin  filozofik? Të sjellin një shembull pozitiv dhe një shembull negativ sesi praktikohet 
parimi. 

Pasi kanë diskutuar në grupet e tyre të punës, një përfaqësues nga secili grup do të prezantojë 
shembuj nga praktika e punës së tyre ku kanë aplikuar parimet si dhe diskutojnë se cfarë ndikimi 
mund të ketë tek fëmija aplikimi i parimit pozitivisht dhe ngativisht.

Aktiviteti 5: Punë në grupe / Identifikimi i faktorëve të rrezikut
Në këtë seksion pjesëmarrësit do të punojnë në grupe pune, mbi disa rast studimore të 
shpërndarë paraprakisht nga trajneri. Qëllimi i ushtrimit është që të vëzhgohet aplikimi në 
praktikë i njohurive të fituara në ushtrimin parardhës mbi faktorët e rrezikut, por duke përcaktuar 
tashmë nivelin e rrezikut me qëllim vendimmarrjen për ndërhyjen.

1. Përcaktoni nivelin  e rrezikut të rastit
2. Analizoni faktorët e vulnerabilitetit të rastit
3. Mbi cilët faktorë kryesorë u bazuat për të përcaktuar nivelin e rrezikut?

Rasti N.
Gjyshja D,N jeton bashkë me 3  nipërit e saj, përkatësisht 2 fëmijë të vajzës së saj  
A.P 6 vjeç (vajzë), N.P 4 vjeç (djalë) dhe djalin e djalit të saj F.N 11 vjeç. Nga referimi 
i bërë rezulton se:

Gjyshja kujdeset e vetme për fëmijët.  Vajza e saj e divorcuar nga bashkëshorti 
ndodhet jashtë shtetit dhe nuk ineteresohet për fëmijët.Gjithashtu dhe babai i fëmijës 
F.N njëkohësisht dhe djali i D.N bashkë me bashkëshorten e tij e kanë braktisur 
fëmijën e tyre që kur ishte foshnjë, nëna është larguar jashtë vendit dhe ende nuk 
dihet se ku, babai ka krijuar familje të re.

Gjyshja dhe fëmijët jetojnë në kushte ekstreme varfërie: nuk kanë asnjë të ardhur, 
jetojnë në një barake me plasmas, i ftohti dhe shiu futen brenda.

Fëmija F.N ka frekuentuar rregullisht shkollën dhe është me rezultate të shkëlqyera 
por ka disa ditë që është shkëputur nga shkolla për hir të kushteve ku jetojnë.

Fëmijët më të vegjël nuk shkojnë në kopësht (pasi nuk kanë veshje dhe mundësi të 
lahen dhe pastrohen dhe të jenë si gjithë të tjerët)

Prindërit e fëmijëve i kanë braktisur  duke mos u interesuar asnjëherë për fëmijët.

Rasti LL.
Familja R përbëhet nga 4 anëtarë, Nëna K. R bashkëshorti i saj H. R dhe fëmijët nga 
martesa e parë e nënës V. LL 10 vjeç (vajzë) dhe A.LL 8 vjeç (djalë). Familja ka jetuar 
në lagjen X bashkë me familjen e zgjeruar  (familjarë të bashkëshortit H. R). Nga të 
dhënat rezulton se familja ka  jetuar  në vështirësi ekonomike. Të dy prindërit janë 
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të papunë dhe familja mbahet nga puna në të zezë kryesisht mbledhje hekurishtesh. 
Përveç problemeve ekonomike situata e familjes rëndohet nga konfliktet midis 
anëtarëve të familjes pasi jetojnë mjaft persona në një hapsirë të kufizuar pallati. 
Gjendja është acaruar më shumë nga skandali i ndodhur në familje ku vellai i H.R  
19 vjeçar tenton të përdhunojë vajzën e K.R  10 vjeç. Nëna e tronditur nga referimi i 
vajzës për ngjarjen e ndodhur denoncon në polici ngjarjen dhe largohet nga familja 
bashkë me dy fëmijët e saj dhe strehohet në periferi të qytetit në një dhomë me qira.

Familja e origjinës së nënës është në një qytet tjetër nga vendbanimi dhe kjo e 
veshtirëson situatën  pasi nëna me dy  fëmijët ndjehen të vetmuar dhe të pambrojtur 
pas ngjarjes së ndodhur. Nëna jeton vetëm me paratë e siguruara nga mbledhja 
e hekurishteve. Fëmijët janë të tronditur dhe ndjehen të friksuar. Vajza shfaq 
shqetësime emocionale, ankth, nervozizëm dhe shpesh zgjohet natën nga ankthi.

Nëna pohon se si pasojë e denoncimit familja e bashkëshortit të saj e ka kërcënuar. 
Ajo dëshiron të ndahet nga bashkëshorti dhe të ndërtoje jetën e saj me dy fëmijët.

Rasti D (komuniteti Rom)

Familja D përbëhet nga 7 anëtarë prindërit dhe 5 fëmijë nga mosha 6 muajsh-13 vjeç, 
përkatësisht E.D (13 vjeç vajzë), F.D 11 vjeç (djalë) A.D 9 vjeç (vajzë) J.D 4 vjeç (djalë), 
K.D 6 muajsh (e paregjistruar). Historikisht ka jetuar përmes lypjes në Greqi dhe 
Shqipëri. B.D kryefamiljari tregon se që në moshën 1 vjeç nëna e tij kishte vdekur 
dhe ai ka jetuar tek të afërmit. Në moshën 8-vjeçare ai është marrë nga njerëz të 
ndryshëm dhe është shfrytëzuar për lypje në Greqi dhe Shqipëri.

Më pas ka krijuar familjen e tij, por për shkak të kushteve shumë të vështira është 
detyruar me familjen të zhvendoset herë pas here në vendin fqinj. Atje kanë jetuar 
duke lypur dhe B.D është dënuar atje me 5 vite burg. Duke qenë se nga shteti fqinj 
ka marrë Apelas ai kohët e fundit po qëndron në Shqipëri dhe gruaja e tij bashkë me 
fëmijët e vegjël lëvizin herë pas here për në Greqi për lypje.

Aktualisht familja jeton në një shtëpi të vjetër pa asnjë orendi. Në kohën e referimit 
nëna së bashku më fëmijën më të vogël 6-muajsh kishte shkuar në Greqi për të 
lypur dhe në shtëpi ka qëndruar vajza më e madhe E.D 11 vjeç bashkë me motrat e 
vëllezërit më të vegjël dhe babain e tyre. E.D  duhej të kujdesej për fëmijët e tjerë. 
Gjendja ekonomike e familjes ishte shumë e rëndë.  Babai i fëmijëve nga informacioni 
i marrë është konsumues alkooli madje dhe droge. Ai i kishte shitur të gjitha orenditë 
shtëpiake, kishte blerë pak ushqime për fëmijët dhe një telefon për t’u lidhur me 
gruan pasi kishte 10 ditë që nuk kishte folur. Fëmijët jetojnë në kushte ekstreme 
varfërie megjithëse 3 prej tyre duhej të ishin në shkollë, asnjeri nuk ka shkuar 
asnjëherë në shkollë. Vajza më e madhe është e detyruar të kujdeset për larjen e 
rrobave të fëmijëve, t’u gatuaj. Sipas informacionit të marrë vajza megjithëse 10 vjeç 
nuk është dërguar në shkollë prej prindërve pikërisht sepse duhej të kujdesej për 
më të vegjlit. Nga komuniteti ka dyshime për abuzim seksual të babait ndaj vajzës 
sidomos në periudhat kur nëna largtohet për të lypur. Vajza manifeston një gjendje 
të rënduar emocionale, ajo ndjehet shumë e mërzitur e lodhur, flet shumë pak, qan 
shpesh, nuk pranon të dalë qoftë dhe tek rruga kryesore.
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Rasti M (komuniteti Rom)

Familja M përbëhet nga 5 anëtarë, prindërit dhe 3 fëmijët. Familja jeton në trungun 
familjar, pra në familjen e madhe me gjyshërit dhe vëllezërit e tjerë. Familja para 
identifikimit nuk merrte asnjë shërbim pasi nëna e fëmijëve dhe 3 fëmijët e vegjël 
ishin të paregjistruar. Babai bëhej i dhunshëm me nënën dhe fëmijët për shkak të 
kushteve ekonomike dhe e shikonte mosregjistrimin e nënës si një nga shkaqet 
e gjendjes duke e fajësuar atë vazhdimisht. Ka pasur raste që nëna dhe fëmijët 
nxirreshin jashtë në rrugë në mes të natës dhe nëna me fëmijët përfundonin në 
polici. Familja nuk kishte asnjë të ardhur ata jetonin përmes lypjes dhe mbledhjes së 
hekurishteve. Nëna e fëmijëve A, 27 vjeç. ka lindur në Greqi nga një lidhje e nënës 
së saj me inicialet  A. A me një shtetas grek. A. tashmë nënë e 3 fëmijëve (në kohën 
e identifikimit) të paregjistruar në gjendjen civile në Shqipëri. Fëmijët e saj i ka lindur 
në maternitet në Shqipëri, pra e kanë aktin e lindjes, por që nëna nuk mund të tërhiqte 
aktin e lindjes së fëmijëve të saj për t’ i regjistruar në gjendjen civile pasi vetë ishte 
e paregjistruar për rrjedhojë dhe fëmijët ishin të paregjistruar në gjendjen civile. 
Fëmijët ishin të moshës 5 vjeç (djali) dhe 2 vajzat përkatësisht 3 vjeç dhe 1 vjeç.

Aktiviteti 6: Legjislacioni
Në grup, kërko nga pjesëmarrësit të rendisin ligjet që ka Shqipëria për mbrojtjen e fëmijëve. 
Shkruaj në një flip chart.  

Kërko nga pjesëmarrësit të rishikojnë shpejt e shpejt ligjin dhe të identifikojnë se cilat agjenci 
në nivel bashkie kanë përgjegjësi të mbrojnë fëmijët. Jep 5 minuta kohë.

Tërhiqi vëmendjen e pjesëmarrësve për Nenin 39 të Ligjit i cili i referohet posaçërisht njësive 
për mbrojtjen e fëmijëve në nivel bashkie. Diskuto me pjesëmarrësit nëse agjenci të tjera që nuk 
ju është përmendur emri kanë përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijëve. Rendit emrat e agjencive 
në flip chart.

Shpërnda materialin: Pjesa VKM Për krijimin dhe Funksionionimin e Mekanizmit për Koordinimim 
e Punës midis Autoriteteve Shtetërore përgjegjëse për Referimin e Rasteve të Fëmijëve në Rrezik 
dhe Procedurat e Punës. Nënvizo paragrafin 14 të DMF – përgjegjësitë e njësive për mbrojtjen 
e fëmijëve në bashki. Tërhiq vëmendjen për paragrafin 8 – grupi teknik multi-disiplinar. Tërhiq 
vëmendjen për anëtarësinë e grupit multi-disiplinar.
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Dita e dytë

Aktiviteti 7: Punë në grupe
Pjesëmarrësit ndahen në tre grupe dhe u shpërndahet nga një skenar. Qëllimi i diskutimit në 
grupe të vogla është që pjesëmarrësit të evidentojnë dimensionet/faktorët që ndikojnë fëmijën 
në secilin rast, si dhe faktorët e secilit dimension.

Gjithashtu një çështje tjetër për grupet është që të diskutojnë sesi këto faktorë dhe dimensione 
ndikojnë gjatë procesit të vlerësimit të situatës së fëmijës ose e thënë ndryshe, nëse bëhet një 
vlerësim fillestar i secilit prej rasteve cilat janë aspektet që duhet te sillen ne vemendje (përmes 
ilustrimit me rastet). Më pas grupet ftohen të ndajnë diskutimet e tyre në sesion plenar ku dhe 
diskutohet me të gjithë grupin mbi çështjet e mëposhtme: 

 y Pse duhen marrë parasysh të gjithë faktorët gjatë procesit të vlerësimit? 
 y Çfarë parimesh duhet të merret parasysh dhe trajtohen me ndjeshmëri kur flitet për fëmijët 

me aftësi të kufizuara ose fëmijët që vijnë nga pakicat dhe që përjetojnë diskriminimin?

Rasti: 1 – Niko është 10 vjeç.  Ai ka një vëlla 13 vjeç dhe një motër 7 vjeçe. Niko jeton 
me vëllanë, motrën dhe prindërit e tij. Niko gjithashtu vuan nga disa çrregullime të të 
mësuarit që shpesh ia vështirësojnë komunikimin me shokët, shoqet dhe mësuesit.  
Në shtëpi me ta jeton edhe gjyshja e tij (mamaja e babit). Gjyshja e tij nuk shkon mirë 
me mamanë e djalit ndaj midis tyre ka shumë debate. Xhaxha i Nikos jeton pranë tyre 
dhe i viziton ata shumë shpesh. Mamaja e Nikos është e sëmurë dhe del nga shtëpia 
shumë rrallë. Rasti i Nikos u referua tek PMF-ja pasi ai është i dhunshëm dhe shumë 
agresiv. Mësuesit e tij thonë se nuk kanë mundësi ta kontrollojnë pasi ai përfshihet 
gjithnjë në ndonjë zënkë. Ndonjëherë Niko prezantohet në shkollë i mbushur me 
shenja dhune në trup.

Rasti: 2 – Alma është 13 vjeç dhe më e madhja nga tre motrat. Motrat e saj janë 10 
dhe 8 vjeç. Alma dhe motrat e saj jetojnë me mamanë e tyre. Së fundmi mamaja 
e Almës vizitoi PMF-ja dhe kërkoi që fëmijët e saj të dërgohen në një institut. 
Bashkëshorti i saj (babi i fëmijëve) vdiq një vit më parë nga një aksident në punë. Që 
prej atij momenti nëna është përpjekur të kujdeset për vajzat. Ajo pohon se është 
diagnostikuar me kancer dhe do të vdesë së shpejti.

Rasti: 3 – Tomas është 15 vjeç. Ai ka tre vëllezër më të vegjël (12, 10 dhe 5 vjeç) ai ka 
gjithashtu një motër 14-vjeçare. Fëmijët frekuentojnë shkollën, por jo çdo ditë. Tomas 
dhe vëllezërit e tij jetojnë me babin e tyre dhe gruan e tij të dytë. Familja është shumë 
e varfër dhe është pjesë e komunitetit Rom. As babi dhe as nëna nuk punojnë dhe 
fëmijët detyrohen nga babai të lypin/të mbledhin kanaçe për të fituar para. Tomas 
pikaset shpesh në rrugë dhe ekziston dyshimi se në të vërtetë fëmija jeton vetëm 
në rrugë, për pjesën më të madhe të javës. Tomas është arrestuar për vjedhje dhe 
prishje të qetësisë publike shpesh herë nga policia, ndonëse jo gjithmonë ai ka qenë 
vërtet shkaktar i saj. Ai është shumë i lidhur me motrën.



Moduli III: Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve

Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile  |  67

M
od

ul
i I

II

M
od

ul
i I

II

Aktiviteti 8: Niveli i rrezikut
Lehtësuesi kërkon nga nga pjesëmarrësit të përkufizojnë “rrezikun”. Jep disa minuta kohë për 
pjesëmarrësit që të mendojnë dhe të shkruajnë dhe më pas kërko nga tre ose katër pjesëmarrës 
të lexojnë përkufizimet e tyre. 

Trajneri tërheq vëmendjen për përkufizimet që janë të ngjashme dhe ato që janë të ndryshme. 
Trajneri tërheq vëmendjen për shembujt që sugjerohen nga pjesëmarrësit që sugjerojnë rrezikun 
e lartë tek fëmija dhe/ose rrezik të ulët.

Shpërnda materialin për nivelet e rrezikut (fletë pune 2). Diskuto materialin me pjesëmarrësit. 
Kërko për sugjerime dhe se çfarë mund të quhet rrezik I ulët. Çfarë mund të konsiderohet rrezik 
i lartë? Fto pjesëmarrësit që të sjellin shembuj të rasteve me nivele të ndryshme rrreziku.

Aktiviteti 9: Prezantim dhe ushtrim në grupe të vogla 
Lehtësuesi i prezanton pjesëmarrësit me konceptin e “rrezikut” kur flitet për një fëmijë në 
nevojë për mbrojtje, përmes skemës së mëposhtme. Po ashtu, prezanton nivelet e rrezikut sipas 
Protokollit. 

Më pas i fton në një ushtrim të ndarë në 3 grupe. Ushtrimi konsiston në përcaktimin e nivelit të 
rrezikut për secilin nga rastet e paraqitura. Grupet duhet të rendisin rrezikun për secilin rast, 
sipas niveleve të rrezikut të prezantuara (i ulët; mesatar; i lartë) dhe sipas Protokollit të Punës 
së PMF-së.  

Ushtrimi:

A. Një fëmijë 7-muajsh që shkundet nga nëna sepse nuk po pushon së qari.
B. Një fëmijë 12 vjeç që jeton në rrugë me prindërit në një zonë ku punojnë punonjëse seksi.
C. Një djalë 9 vjeç  që jeton me prindërit - ku ka supozime/pretendime se ndodh dhunë në 

familje ndërmjet nënës dhe babait.
D. Një fëmijë 4 vjeç që jeton në rrugë me prindërit në një zonë ku punojnë punonjëse seksi.
E. Një djalë16 vjeç që jeton me prindërit - ku ka pretendime se ndodh dhunë në familje.
F. Një djalë 11 vjeç  i mbushur me të nxira - ai raporton se babai i tij, me të cilin jeton e 

godet.
G. Një djalë 11 vjeç, mbushur me të nxira - ai raporton se xhaxhai i tij që jeton në fshatin 

ngjitur e godet kur është për vizitë.
H. Një fëmijë 16 muajsh që jeton vetëm me nënën që ka probleme të rënda të shëndetit 

mendor dhe që vuan nga ndryshimi i humorit.
I. Një fëmijë 16 muajsh që jeton me prindërit dhe familjen e zgjeruar - nëna e të cilit ka 

probleme të rënda të shëndetit mendor dhe vuan nga ndryshimi i humorit.
J. Një vajzë 7 vjeç që është nxjerrë në rrugë nga familja për të lypur.

Aktivitet 10: Diskutim në grupe të vogla 
Pjesëmarrësit do të punojnë sërish në grupe të vogla me të katër rastet e mëposhtme dhe do të 
diskutojnë në grup pyetjet. Duhet theksuar se diskutimi për rastet synon të orientojë diskutimin 
në grup për të filluar të mendojnë dhe ilustrojnë praktikisht disa nga parimet dhe aspektet e 
menaxhimit të rastit.
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Një nga pjesëmarrësit i shkruan përgjigjet në flipchart:

 y Evidentoni nevojat e fëmijës në secilën situatë. 
 y Ndërtoni një plan me veprime të mundshme për t’ iu përgjigjur secilës nevojë. 
 y Evidentoni parimet që do të mbani parasysh në secilin veprim të planifikuar. 

Rastet:

Rasti 1 - Një fëmijë nuk shkon në shkollë dhe është i parregjistruar në gjendjen 
civile. Fëmija është 11 vjeç dhe kujdeset për tre vëllezërit më të vegjël (2, 4 dhe 7 
vjeç). Babai i fëmijës ka probleme të rënda të shëndetit mendor dhe herë shtrohet 
në spital dhe herë del nga spitali. Nëna lyp në rrugë dhe mendohet se prostituon për 
të siguruar jetesën.

Rasti 2 - Fëmija A, është fëmijë me aftësi të kufizuara mendore. Fëmija është 12 
vjeç, dhe abuzohet sistematikisht nga të dy prindërit. Fëmija u raportua nga një fqinj 
tek shërbimet sociale pasi ishte parë i lidhur brenda një kafazi druri në oborrin e 
e shtëpisë. Prindërit nuk pranonin ta nxirrnin fëmijën nga shtëpia duke thënë që 
pavarësisht nga kjo situatë, ata e duan shumë fëmijën.

Rasti 3 - Fëmija B, 9 vjeç, nga një zonë e thellë rurale, është “falur” që kur ishte 
bebe tek një familje në një fshat tjetër. Arsyeja ishte se familja ishte shumë e varfër, 
kishtë 6 fëmijë të tjerë dhe prej “faljes” arritën të siguronin disa të ardhura për të 
ushqyer fëmijët e tjerë. Familja “birësuese” premtoi se do ta rriste mirë fëmijën, 
tamam si fëmijën e tyre. Por, fëmija është parë që herë pas here ikën nga shtëpia 
dhe fle jashtë.

Rasti 4 - Fëmija D, është 13 vjeç. Ajo ka probleme me të nxënit dhe në klasë herë 
pas here shokët dhe shoqet e ngacmojnë. Ajo është e tërhequr dhe nuk i pëlqen të 
shoqërohet sepse ndihet jo rehat. Mësuesja e referon tek psikologia e shkollës e cila 
pas një vlerësimi të kujdesshëm dhe në konsultim me prindërit, gjykuan se do ishte 
e nevojshme të gjendej një mundësi për një trajtim të specializuar për të ndihmuar 
vajzën të përballojë problemin si dhe të zhvillojnë aftësitë e socializimit me shokët e 
shoqet. Psikologia e shkollës gjithashtu mendon se duhet të gjejë mënyra së bashku 
me mësuesit dhe fëmijët e tjerë për të ndihmuar vajzën të përballojë situatën. 

Aktiviteti 11: Punë  në grupe mbi rastet studimore 
Pjesëmarrësit do të ndahen në grupe pune,(4-5 anëtarë) dhe do të punojnë me nga një rast 
studimor. Mund të përdoren rastet që janë dhënë më sipër ose pjesëmarrësit mund të sjellin vet 
raste të reja. Pjesëmarrësit do të:

 y Listojnë  hapat që duhet të ndërmerren për menaxhimin e rastit studimor
 y Identifikohet kohëzgjatja e mundshme e secilit hap deri në mbylljen e rastit 
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Aktivitet 12: Punë në grupe
Pyesni grupin çfarë kuptimi ka komuniteti për ta. Kërkojini secilit person që të shpenzojë 3 
minuta për të menduar rreth komunitetit të tij dhe t’ia përshkruajnë atë me tre fjalë.

Aktivitet në grup: Rreziqet dhe burimet e komunitetit 
Ndajeni grupin në tre ose katër nëngrupe (sipas komunitetit, nëse është e mundur) dhe jepini 
secilit grup një fletë letre dhe tre lapustila me ngjyra.

Udhëzime: vizatoni, me të zezë, një hartë gjeografike të lagjes/komunitetit ku jetoni, më pas 
shënoni me të gjelbër burimet (njerëzit dhe vendet të cilat mund t’i mbrojnë fëmijët) dhe me të 
kuqe rreziqet (njerëzit ose vendet me pengesa ose rreziqe).

Duke bërë një prezantim vizual të një situate fizike, pjesëmarrësit mund ta shohin, menaxhojnë 
dhe diskutojnë situatën. Shpesh, kur punohet me një mjet të tillë, diskutimi që ndodh gjatë 
aktivitetit është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë rezultati final. Është shumë e rëndësishme të 
lejohet çdo person në grup që të thotë fjalën e tij dhe të dëgjohet.

Nevojat e komunitetit: përcaktoni pesë nevojat kryesore të komunitetit tuaj dhe shkruajini ato 
në fletë. Më pas zgjidhni nevojën më të rëndësishme për t’u trajtuar.

A ishte e thjeshtë të gjenit pesë nevoja? A ishte e vështirë të binit dakord se cila ishte më e 
rëndësishmja? Si i dhatë zgjidhje pyetjes? A ishin të pranishme lojrat dhe aktivitetet krijuese? 
Nëse po, në cilin vend? 

Në grupe prej maksimumi katër vetash, punoni mbi nevojën që është zgjedhur dhe përcaktoni 
hapat e nevojshme për të përfshirë aktorë të ndryshëm të identifikuar dhe për të ngritur një 
plan veprimi të qartë (kush, çfarë, kur, si). Diskutoni mbi strategjitë e mundshme për sukses dhe 
dështim.

Më pas secili grup merr për të lexuar fletën e punës 3 me hapat dhe strategjitë për sukses dhe 
dështim.

Prezantimi i përgjithshëm i të katër planeve të veprimit dhe diskutim rreth përvojave të mobilizimit 
të komuniteteve të tjera.

3.1. Të Drejtat e Fëmijëve
Duke pasur parasysh cënimin masiv të së drejtës për të jetuar dhe shkeljen e të drejtave të 
fëmijëve, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, shpalli më 20 nëntor, 1959 
”Deklaratën për të Drejtat e Fëmijës“ dhe kjo datë është shpallur ditë e të drejtave të fëmijëve. 
Në hyrjen e deklaratës në fjalë thuhet: “Njerëzimi, u ka borxh fëmijëve gjërat më të mira që 
mund t’i ofrojë”. Në vitin 1979, 20 vjet më vonë, u propozua zgjerimi i kësaj deklarate, e cila deri 
atëherë kishte pasur vetëm karakter rekomandues, duke iu dhënë karakter detyrues në aspektin 
e së drejtës ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, dhjetë vite më vonë, Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara shpalli Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. Konventa përbëhet nga 
54 nene, dhe është firmosur nga mbi 192 shtete të ndryshme të botës. Karakteri detyrues i 
Konventës nënkupton, se një shtet që e ka firmosur atë është i detyruar të zbatojë nenet e saj si 
dhe të paraqesë një raport për respektimin e të drejtave të fëmijëve në të.
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Konventa e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e fëmijës” shënoi një pikë kthimi, duke bërë të 
njohur në mbarë botën që fëmijët nuk janë vetëm subjekte të mbrojtjes, por, gjithashtu, mbajtës 
të të drejtave civile dhe politike (Kompasito, 2009, p. 21). Në një reflektim se cfarë është e drejta 
mund të përmenden disa aspekte si më poshtë:

 y E drejta mund të përcaktohet si “ajo e cila një person është i lirë ta ketë, të veprojë, ose 
të marrë nga të tjerët dhe që përforcohet nga ligji; 

 y Të drejtat sigurojnë përmbushjen e nevojave; 
 y Të gëzosh të drejtat e njeriut do të thotë të sigurosh se ka një ndryshim mes të praktikuarit 

në praktikë dhe thjesht të pasurit të tyre në letër; dhe 
 y Dokumenti bazë për të drejtat e fëmijëve është Konventa e Kombeve të Bashkuara për 

të Drejtat e Fëmijëve. 

Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, fëmijë është “çdo qenie njerëzore nën moshën 
18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje me 
legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet”. Fëmijëria përfshin periudhën e zhvillimit nga lindja 
deri në adoleshencë. Në psikologjinë e zhvillimit, fëmijëria ndahet në disa faza të zhvillimit, si: 
fëmijëria e hershme, fëmijëria e mesme, dhe adoleshenca. Këto faza shprehin ndryshimet fizike, 
emocionale, kognitive, dhe sociale të zhvillimit të fëmijës përgjatë rritjes dhe ndryshimet në 
periudha moshore të caktura. Këto faza janë të ndërlidhura me njëra–tjetrën dhe karakteristikat 
e zhvillimit mund të mbivendosen me njëra-tjetrën.

KDF është traktati i parë universal për të drejtat e njeriut që kombinon të drejtat ekonomike, 
sociale, kulturore, si dhe civile dhe politike në një dokument të vetëm. KDF ndjek një qasje 
gjithëpërfshirëse për adresimin e situatës për fëmijë; ai shkon përtej deklaratave më të 
hershme për fëmijë, të cilat ishin fokusuar në nevojat e mbrojtjes gjatë zhvillimi të fëmijës, 
si dhe përfshin kushtet e garantimit të respektit për identitetin e fëmijës, vetëvendosjes dhe 
pjesëmarrjes. Konventa përcakton në ligjin ndërkombëtar se Shtetet Palë duhet të sigurojnë 
se të gjithë fëmijët-pa diskriminim të asnjë forme-përfitojnë nga masat e mbrojtjes së veçantë 
dhe nga përkrahja; kanë të drejtë të përfitojnë shërbime si, arsimim dhe kujdes shëndetësor; 
të zhvillojnë personalitetet e tyre, potencialin e plotë të aftësive dhe talenteve të tyre; të rriten 
në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi; si edhe të informohen dhe të marrin 
pjesë në procesin e arritjeve të të drejtave të tyre, në mënyrë të hapur, pa pengesa, dhe aktive. 
Njëkohësisht, konventa ofron një paketë universale standardesh që duhen përmbushur nga 
të gjitha shtetet. Ajo pasqyron një vizion të ri të fëmijës dhe thekson se fëmijët nuk janë as 
pronë e prindërve të tyre, as objekte të pavlera për t’u mëshiruar. Ata janë qenie njerëzore 
dhe janë subjekti i të drejtave të tyre. Konventa ofron një vizion të fëmijës si një individ dhe 
anëtar i familjes dhe i komunitetit, me të drejta dhe përgjegjësi të përshtatshme për moshën dhe 
zhvillimin. Duke i parë kështu të drejtat e fëmijës, Konventa vendos, në mënyrë të prerë, theksin 
te fëmija si një i tërë. Të konsideruara më parë si të negociueshme, nevojat e fëmijës janë kthyer 
tashmë në të drejta të detyrueshme ligjore. Fëmija nuk është më një marrës pasiv i përfitimeve, 
por, përkundrazi, tani është një subjekt apo zotërues të drejtash. KDF e përkufizon fëmijën si 
çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç dhe pohon se fëmija i gëzon plotësisht të drejtat e 
njeriut. Ajo përmban 54 nene të të drejtave të fëmijëve, që mund të ndahen në tri kategori të 
përgjithshme:
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1. Mbrojtje, që garanton sigurinë e fëmijëve dhe e mbron atë nga të gjitha format e abuzimit, 
dhunës, neglizhencës, dhe shfrytëzimit; 

2. Përkujdesje, që mbulon nevojat e veçanta të fëmijëve, si arsimimi dhe kujdesi 
shëndetësor; dhe 

3. Pjesëmarrje, që njeh kapacitetin në zhvillim të fëmijës për të dhënë kontribut, mendime, 
dhe opinione në çështje që ndikojnë drejtpërdrejt jetën e tyre. 

Konventa përmban disa qasje themelore të të drejtave të njeriut. E drejta e fëmijëve për 
pjesëmarrje përbën një fushë që me parë nuk është adresuar në Deklaratën Universale të të 
Drejtave të Njeriut (1948) (Kompasito, 2009). Konventa thekson dukshëm epërsinë dhe rëndësinë 
e rolit, autoritetit, dhe të përgjegjësisë së familjes së fëmijës. Konventa i bën thirrje shtetit 
për të përkrahur familjet të cilat nuk janë në gjendje të sigurojnë një standard të mjaftueshëm 
jetese për fëmijët e tyre. Konventa i njeh fëmijët si individë që janë mbajtës të të drejtave, duke 
u garantuar atyre sipas përshtatjes, aftësinë e të zhvilluarit, të drejtën për identitet, për jetë 
private, për informacion, për mendim, ndërgjegje dhe besim, dhe për t’u shprehur e organizuar. 
Konventa gjithashtu shpreh qartë të drejtat njerëzore bazë që kanë fëmijët në mbarë botën: të 
drejtën për të mbijetuar; për t’u zhvilluar plotësisht; për t’u mbrojtur nga ndikimet e dëmshme, 
abuzimi dhe shfrytëzimi; dhe për të marrë pjesë plotësisht në familje dhe jetën social-kulturore.

Parimet e Përgjithshme të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve

Mosdikriminimi (neni 2): Të gjitha të drejtat aplikohen për të gjithë fëmijët pa dallim. Shteti ka 
detyrimin për të mbrojtur fëmijët nga çdo formë diskriminimi.

Konventa shpall qartë ndalesën e diskriminit të fëmijëve, duke ofruar një listë të gjatë me bazat 
që nuk pranojnë dallime (po ashtu lidhur me prindin/kujdestarin e fëmijës) si “raca, ngjyra, seksi, 
gjuha, religjioni, mendimi politik, nacional, origjina sociale apo etnike, prona, paaftësia, lindja, 
apo pozita tjetër” (Neni 2).

Nuk ka kusht të caktuar për mosdiskriminimin e fëmijëve në raport me të rriturit (diskriminim në 
bazë të moshës). Megjithatë, duke marrë parasysh katalogun e gjerë të të drejtave në KDF, çdo 
masë kufizuese për këto garanci, e cila bazohet në moshë, do të jetë e vështirë të mbështetet 
në bazë të Nenit 1 dhe 3.

Interesin më të lartë të fëmijës (neni 3): Faktori përcaktues në të gjitha veprimet që kanë të 
bëjnë me fëmijët, duhet të jetë interesi më i lartë i tij apo saj. Në të gjitha rastet interesat më të 
larta të fëmijëve kanë përparësi në krahasim me interesat e të rriturve.

Neni 3 formulon ligjin udhëzues për të gjithë Konventën, i emëruar “interesi më i mirë i fëmijës.” 
Ky nen thekson nevojën për t’i kushtuar vëmendje prioritare interesit të fëmijës. Ai nuk është i 
kufizuar me veprimet që merren në mënyrë të drejtpërdrejtë me fëmijën (p.sh. arsimimi), por në 
vend të kësaj, është përshtatur për të gjitha veprimet, të cilat në mënyrë direkte apo indirekte 
mund të kenë ndikim në fëmijën (p.sh., politikat e punësimit). Prandaj, kjo le të kuptohet si një 
obligim nga secili faktor (shtetëror apo privat) për të udhëhequr “vlerësimin e efekteve te fëmija” 
së pari, t’i parashohë pasojat e mundshme të çfarëdo mase dhe alternative dhe që më tutje të 
monitorojë zbatimin e asaj mase. Veç kësaj, parimi i “interesit më të mirë të fëmijës” shërben 
si një masë mbrojtëse për udhëheqjen e çfarëdo situate, e cila kundërshton të drejtat e KDF-së 
apo ku asnjë ligj i KDF-së nuk mund të zbatohet.
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Të drejtën për të jetuar, për të mbijetuar dhe për të zhvilluar (neni 6): E drejta e fëmijës për 
të jetuar është e pamohueshme dhe është detyrimi i shtetit për të siguruar mbijetesën dhe 
zhvillimin e fëmijës. Kjo do të thotë që fëmijët nuk mund t’i nënshtrohen dënimit me vdekje apo 
dhënies fund të jetës.

Respektimin e pikëpamjeve të fëmijës (neni 12): Fëmija ka të drejtë të shprehë mendimin dhe t’i 
merret parasysh mendimi për çdo çështje e cila ndikon në të. 

Veç kësaj, KDF zhvillon standarde të reja, duke formuluar të dretën e fëmijës për mbrojtje të 
identitetit, marrëdhënieve familjare apo sociale e të tjera (përfshirë këtu ribashkimin familjar), 
ndalesat për adoptime ndërkombëtare të fëmijëve, e drejta e fëmijës për pushim, kohë të lirë, 
lojë dhe aktivitete kulturore dhe obligim shtetëror për të siguruar shërimin dhe rehabilitimin për 
të gjithë fëmijët viktima të çfarëdo forme të dhunës apo shfrytëzimit.

3.2. Mbrojtja e Fëmijëve
“Mbrojtje e fëmijës” është parandalimi dhe përgjigjja ndaj dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe 
neglizhimit të fëmijëve, përfshirë rrëmbimin, shfrytëzimin seksual, trafikimin, punën e fëmijëve 
dhe praktikat e dëmshme tradicionale, si gjymtimi i organeve gjenitale dhe martesa e fëmijëve.1 
Ky është përkufizimi sipas legjislacionit  shqiptar për termin “mbrojtja e fëmijëve”. Më poshtë 
janë edhe disa  përkufizime të tjera të realizuara nga institucione apo organizata ndërkombëtare 
që në përgjithësi ju referohen 3 përbërësve të këtij sistemi: qëllimit të tij, mekanizmave dhe 
problematikës.

“Mbrojtja e fëmijëve janë masat dhe strukturat për të parandaluar dhe për t’iu përgjigjur dhunës, 
abuzimit, neglizhimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve”.2

“Aktivitetet që synojnë zvogëlimin e ekspozimit të fëmijëve ndaj abuzimit, neglizhimit apo 
shfrytëzimit si dhe i ndihmojnë fëmijët të realizojnë të drejtat e tyre themelore për kujdes, 
mbrojtje dhe drejtësi”.3

“Masat ndërdisiplinore të ndërmarra për të garantuar mbijetesën dhe zhvillimin e pranueshëm 
të fëmijëve pa abuzim. Abuzimi përfshin dhunën apo shfrytëzimin e fëmijëve në çdo mjedis. 
Mbrojtja e fëmijës është një veprim parandalues por edhe ofron shërbime deri në momentin kur 
fëmija nuk është më në rrezik”.4

Sistemi kombëtar i mbrojtjes së fëmijëve është një qasje gjithpërfshirëse dhe e ndërlidhur për 
mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, neglizhimi, shfrytëzimi dhe dhuna dhe për përmbushjen e të 
drejtës së fëmijës për mbrojtje. Elementët kyç të këtij sistemi përfshijnë familjet, komunitetet 
dhe mekanizmat qeveritarë si dhe fëmijët vetë. Përbërësit e sistemit përfshijnë strukturat, 
funksionet, kapacitetet, vazhdimësinë e kujdesit, proceset e kujdesit dhe llogaridhënia. 

1  Ligji “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmiëjs”, Nr. 10 347, datë 4.11.2010
2  Përkufizim i marrë nga Save the Children
3  Përkufizim i marrë nga UNICEF
4  Përkufizim i marrë nga Protokolli i Punës së Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve, 2010, MPÇSSHB, Tdh, UNICEF. 
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Mbrojtja e fëmijëve nuk duhet të ngatërrohet me mbrojtjen e të gjithë të drejtave të fëmijëve, 
që është përgjegjësi e të gjithë atyre që punojnë më fëmijët. Mbrojtja e fëmijëve iu adresohet 
vetëm fëmijëve që janë në rrezik ose që ndodhen në kushtet e dhunës, abuzimit, neglizhimit apo 
shfrytëzimit.

Parimet filozofike të Shërbimeve për Mbrojtjen e Fëmijëve

Parimet e mbrojtjes së fëmijëve përbëjnë bazën filozofike për ngritjen e shërbimeve të mbrojtjes 
dhe përcaktojnë qëllimin e punës të çdo profesionisti. Parimet e mbrojtjes së fëmijëve gjenden 
në Ligjin “Për Mbrojtjen e Fëmijëve”5 si dhe në Strategjinë Kombëtare për Fëmijët6. Parimet për 
mbrojtjen e fëmijëve janë:

1. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve bëhet duke garantuar Interesin më të lartë të fëmijës, si 
konsideratë mbizotëruese, në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra nga 
ofruesit publikë apo privatë të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, gjykatat, autoritetet 
administrative ose legjislative. 

“Të kuptuarit dhe të zbatuarit e parimit të interesit më të lartë të fëmijëve është kryesisht detyrë 
e prindërve, sepse në jetën e përditshme janë ata aktorët/faktorët kryesorë në përmbushjen 
e detyrimeve në raport me fëmijët dhe në realizimin me përkushtim të të drejtave të fëmijëve. 
Asnjë autoritet nuk mund të zëvendësojë prindërit në këtë çështje. Nëse ndërmjet prindërve 
ka kontradikta thelbësore, dhe kërkohet ndërhyrja e një organi kompetent, kjo nuk bëhet për 
të zëvendësuar prindërit si të tillë, por për të mbajtur nën kontroll respektimin dhe realizimin e 
interesit më të mirë të fëmijës në kushtet e reja të krijuara. Në këtë vendimmarrje fëmijët duhet 
të kenë ndikimin e vet në vendimet gjyqësore dhe administrative që ndikojnë në jetën e tyre, siç 
janë pasojat e zgjidhjes së martesës, kujdestarisë, birësimit etj.”7

2. Barazinë dhe asnjë lloj dallimi, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni 
politik ose çdo lloj opinioni tjetër, origjina kombëtare, etnike apo shoqërore, pasuria, paaftësia, 
prejardhja familjare a çdo gjëndje tjetër e fëmijës ose e prindërve/përfaqësuesve ligjorë të tij. 
Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve si dhe punonjësit e tyre duhet të jenë të përgjegjshëm për 
dallimet dhe t’i respektojnë ato. Punonjësit e shërbimeve të mbrojtjes duhet të punojnë duke u 
bazuar mbi potencialet dhe faktorët mbrojtës që ekzistojnë brenda çdo familje dhe komuniteti.

3. Eliminimin e të gjithave formave të diskriminimit ose të ndëshkimit të fëmijës, për shkak të 
pozitës, të veprimtarive, të opinioneve të shprehura apo të bindjeve të prindërve/përfaqësuesve 
ligjorë ose të anëtarëve të familjes së tij. 
Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve ndërhyjnë atëherë kur prindërit e kanë të pamundur të 
mbrojnë fëmijët e tyre, është e drejta e këtyre shërbimeve që të ndërhyjnë në interest ë fëmijës. 
Në rastet kur fëmija nuk është i sigurt në familjen e tij, shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve i 
drejtohen gjykatës. 

5  Ligji “Për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijës”, Nr. 10 347, datë 4.11.2010, miratuar nga Kuvendi i RSH
6  VKM “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Fëmijët 2005-2010” Nr. 368, dt. 31.05.2005
7  Mandro. A, “Parimi i interesit më të lartë të fëmijës-rëndësia dhe sfidat e zbatimit të tij” Revista Jeta Juridike, 2008.
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4. Respektimin e përgjegjësive, të të drejtave dhe të detyrave që kanë prindërit/përfaqësuesit 
ligjorë për fëmijën.
Familja është vendi më i sigurt dhe më i mirë për rritjen e një fëmijë. Çdo fëmijë ka të drejtë 
të rritet nën kujdesin e prindërve, në mjedis familjar dhe të sigurt si dhe të mos i nënshtrohet 
abuzimit, neglizhimit apo shfrytëzimit. Plotësimi i nevojave fizike, mendore, emocionale, 
arsimore dhe mjekësore të fëmijëve është përgjegjësi e prindërve. Shërbimet për mbrojtjen 
e fëmijëve ndërhyjnë kur prindërit kërkojnë ndihmë ose dështojnë në plotësimin e nevojave të 
fëmijëve të tyre

5. Krijimin e kushteve për mbijetesë maksimale dhe për zhvillim.
Është përgjegjësi e prindërve të sigurojnë kushte maksimale për ushtrimin e kujdesit prindëror. 
Prindërit/përfaqësuesit ligjorë kanë detyrimin t’i sigurojnë fëmijës mirëqënien emocionale, 
fizike, sociale dhe materiale, duke u kujdesur për të dhe duke marrë masat e nevojshme për 
ushtrimin e të gjitha të drejtave të parashikuara në Ligjin “Për mbrojtjen e të drejtave të Fëmijës” 
Prindërit apo përfaqësuesit ligjorë, për ushtrimin e përgjegjësive prindërore, kanë të drejtë 
t’u kërkojnë autoriteteve shtetërore përgjegjëse asistencë dhe ndihmë të specializuar për 
mirërritjen, edukimin, arsimimin, përfaqësimin ligjor e administrimin e pasurisë së fëmijës. 
Në kushtet e neglizhimit, abuzimit apo dhe pamundësisë për ushtrimin e kujdesit prindëror, 
shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve janë përgjegjëse për sigurinë e fëmijëve, performancën 
dhe mirëqënien e familjes. Në përmbushjen e kësaj detyre PMF-ja duhet të përfshihen në 
identifikimin e shërbimeve në mbështetje të familjeve apo burimeve të tjera në komunitet. 
Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve dhe punonjësit e tyre duhet të tregojnë mirëkuptim për 
vështirësitë ekonomike, aftësitë e kufizuara fizike, mendore apo dhe problemet e tjera me të 
cilat përballen prindërit në rritjen e fëmijëve. Ata duhet t’i inkurajojnë prindërit dhe fëmijët të 
marrin pjesë në vlerësimin e rastit, planifikimin e ndërhyrjes apo trajtimit si dhe në çdo vendim 
tjetër të rëndësishëm.

6. Parimin e respektimit të mendimit të fëmijës, në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tij.
E drejta e çdo fëmije për t’u dëgjuar sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe Kodit të 
Familjes, kjo është një e drejtë që duhet të respektohet në çdo procedurë. E drejta e respektimit 
të mendimit të fëmijës lidhet me të drejtën e të miturit për t’u dëgjuar dhe për marrjen pjesë të 
tij/saj në procedurat administrative dhe ato gjyqësore. E drejta e dëgjimit të fëmijës duhet të 
jetë në balancë me moshën dhe me aftësinë e tij për të kuptuar atë që po ndodh dhe atë që do 
të vendoset, në mënyrë që ai të japë pëlqimin ose mospëlqimin e tij. 

3.3. Kuadri Rregullator dhe Institucional për Mbrojtjen e 
Fëmijëve

Kuadri Rregullator

Shqipëria ka ratifikuar konventat dhe protokollet kryesore të Kombeve të Bashkuara dhe të 
Këshillit të Evropës, të cilat theksojnë, se fëmijët gëzojnë të drejta të plota dhe për shkak të 
veçorive, të mungesës së pjekurisë fizike dhe intelektuale, kanë nevojë për mbrojtje dhe 
vëmendje të veçantë nga familja dhe institucionet shtetërore.
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Kushtetuta e Shqipërisë siguron për mbrojtjen e të drejtave pavarësisht nga mosha 
dhe specifikisht për nevoja të vecanta të fëmijëve. Artikulli 122 specifikon se konventat 
ndërkombëtare kanë fuqi superior mbi legjislacionin në vend. Shtojca B pasqyron legjislacionin 
shqiptar që mbështet/prekin të drejtat e fëmijëve. 

Me vendim Nr. 63 datë 26.11.2013 Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Rezolutën “Për mbrojtjen 
dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri”. Sipas kësaj rezolute Kuvendi vlerëson si 
shumë të rëndësishëm detyrimin e shtetit për të mbrojtur, respektuar dhe promovuar të drejtat 
e fëmijës, që burojnë nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës e OKB-së, konventat e Këshillit të 
Evropës, aktet e tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë dhe nga legjislacioni 
i brendshëm. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë angazhohen për të përmirësuar legjislacionin 
në mbrojtje të fëmijëve, për të nxitur dhe monitoruar qeverinë, veprimtarinë e institucioneve dhe 
mekanizmave të zbatimit të ligjit, që bëjnë të mundur mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të 
fëmijëve.

Për t’u përmendur janë ndryshimet e miratuara së fundi në Kodin Penal me ligjin Nr. 144/2013, 
dt. 20.5.2013, të cilat ofrojnë garanci për mbrojtjen adekuate të fëmijëve nga krimet seksuale 
dhe shfrytëzimi ekonomik. Këto ndryshime e sjellin legjislacionin penal shqiptar në linjë me 
legjislacionin ndërkombëtar, në veçanti me Konventën e Këshillit të Evropës (Lanzarote) “Për 
mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”8. 

Tek  Neni 1 shtohen fjalët “të mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijëve,”. Gjithashtu në Nenin 
50, bëhen këto ndryshime: “e/1) kryerja e veprës penale gjatë ose pas dhënies së urdhrave 
gjyqësorë të mbrojtjes nga dhuna në familje;”. Ligjvënësi ndër të tjera, ka vendosur që të forcojë 
masën e dënimit për krimin e dhunës seksuale ndaj fëmijëve, vepër e cila nga 15 vjet burg tashmë 
dënohet me 25 vjet burg. Në Kod është shtuar edhe një vepër e re penale Neni 107, që ka të bëjë 
me dhunën me natyrë seksuale, ndërkohë që Neni 108 është ndryshuar i gjithi për të ofruar një 
mbrojtje nga krimet seksuale për fëmijët e moshës 14-18 vjeç. Po në këtë vepër penale është 
përfshirë edhe tentativa për të takuar fëmijën për të patur marrëdhënie seksuale me të. Një 
shtesë tjetër në Kod është edhe ngacmimi seksual, përfshi edhe fëmijët, në paragrafin e ri C të 
Nenit 108 të Kodit Penal.

Një rregullim të plotë ligjor ka pësuar edhe pornografia e fëmijëve në Nenin 117 të Kodit Penal, i 
cili në ndryshimet e tij të fundit, e konsideron edhe posedimin, rekrutimin e një serë formash të 
tjera të pornografisë së fëmijëve si një krim.

Po ashtu një zgjidhje adekuate është gjetur edhe për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi 
ekonomik. Neni 124, paragrafi C i Kodit, është përmirësuar, duke përfshirë të gjithë format e 
shfrytëzimit të fëmijëve. Neni i ri thotë: “Detyrimi, shfrytëzimi, shtytja ose përdorimi i të miturit 
për të punuar, për të siguruar të ardhura, për të lypur apo për të kryer veprime që dëmtojnë 
zhvillimin e tij mendor dhe/ose fizik, apo arsimimin e tij, dënohet me burgim nga dy deri në pesë 
vjet.” 

Në respektim të bazës ligjore, një sëri strategjish, plane veprimi dhe programe janë hartuar të 
cilat adresojnë cështjet e fëmijëve. Shtojca C pasqyron një përmbledhje të atyre më kryesore.

8 Ligji Nr. 10071, datë 9.2.2009 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës (Lanzarote) “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi 
seksual dhe abuzimi seksual”
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Kuadri Institucional

Në ligjin Nr. 10347 datë 4.11.2014 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve” përcaktohen cilat 
janë mekanizmat institucionalë në nivel qendror dhe vendor dhe mënyrën e bashkëveprimit të 
tyre për të siguruar realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

Janë miratuar 4 Vendime të Këshilit të Ministrave që mundësojnë implementimin e Ligjit Nr. 
10347 datë 4.11.2010 ”Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, lidhur me :

 y Rregullat e bashkëpunimit midis institucioneve dhe organizatave jofitimprurëse, për 
realizimin e të drejtave të fëmijëve

 y Kontrollin dhe vendosjen e sanksioneve nga ASHMDF
 y Krijimin dhe funksionimin e mekanizmit për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik
 y Bashkërendimin e institucioneve në nivel qendror dhe vendor për çështjet e mbrojtjes 

së të drejtave të fëmijëve.
 y Të dhënat statistikore që mbledh ASHMDF

Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (KKMDF) është organ këshillimor 
ndërministror ad hoc9. KKMDF nëpërmjet një qasjeje të koordinuar ndër-sektoriale synon 
bashkëpunimin si nga institucionet shtetërorë por edhe nga shoqëria civile për të punuar më 
fort për respektimin dhe në realizimin e të drejtave të fëmijëve. Në përbërje të KKMDF jnaë 
9 ministra, përfaqësues nga Avokati i Popullit, Shoqata e Bashkive dhe 2 përfaqësues nga 
shoqëria civile. Këta të fundit përzgjidhen pas një procesi konkurrimi të hapur dhe kanë mandat 
4 vjeçar.  

Në 3 Shtator 2012 u mbajt mbledhja e parë e KKMDF ku u diskutuan problematikat për njohjen 
dhe zbatimin e kuadrit rregullator për të drejtat e fëmijëve10, koordinimi ndërsektorial në nivel 
qendror dhe vendor për zbatimin e PKVF 2012-2015. Gjatë takimit u diskutuan gjithashtu dhe 
problematikat e shtrirjes së shërbimit të NJMF në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. 

Në mbledhjen e dytë, në 3 tetor 2014, KKMDF diskutoi për domosdoshmërinë e ndërmarrjes së 
nismave konkrete për të respektuar të drejtat dhe jetën e fëmijëve në Shqipëri, si edhe sfidat 
për realizimin e këtyre të drejtave. Duke marrë në konsideratë situatën në vend, rekomandimet e 
Raportit Periodik Universal, dhe treguesit e prioritetit 5 (Udhërrëfyesi për Integrimin Evropian), u 
evidentuan përparësitë në ndërhyrje të lidhura me fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, 
përfshirë miratimin e Protokollit për Mbrojtjen dhe Kujdesin për Fëmijët, buxhetimin me fokus 
fëmijët, dhe koordinimin funksional të strukturave vendore. 

Në mbledhjen e tretë të KKMDF, në 8 korrik 2015, një ndër çështjet e diskutimit ishte dhe rasti i 
dhunës së ushtruar në shtëpinë e fëmijës Shkodër dhe nevojën për një monitorim të shërbimeve 
nga struktura vendore. Disa nga çështjet që dolën gjatë këtij takimi kishin të bënin me reformën 
territoriale dhe një strukturë të mirëmenduar të shërbimeve sociale pranë bashkive të reja, 

9 I ngritur me Urdhër të Kryeministrit Nr. 238, dt 11.12.2013 “Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”.
Këshilli kryesohet nga Ministri i MMSR dhe përbëhet nga: Ministri i Punëve të Brendshme; Ministri i Arsimit dhe Sportit; Ministri i 
Drejtësisë; Ministri i Shëndetësisë; Ministri i Integrimit Evropian; Ministri i Financave; Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe 
Sipërmarrjes; Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore; Ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit; Avokati i Popullit; 1 përfaqësues nga 
Shoqata Kombëtare e Bashkive; 2 përfaqësues nga shoqëria civile.

10  Ligji Nr 10347 datë 4.10.2010, VKM Nr. 263, 264, 265, 266 të miratuara në fillim në 2012 
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zhvillimi i mëtejshëm i planit të veprimit për fëmijët në situatë rruge, krijimi i një regjistri të 
krimeve seksuale, mundësia e krijimit të gjykatës apo seksioneve për të miturit, ofrimi gjithmonë 
e më shumë shumë për të miturit i formave të zgjidhjes alternative me qëllim që të miturit të mos 
shkojnë në burg.

Ministri që bashkërendon punën për çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës është 
autoriteti shtetëror përgjegjës, i cili koordinon, me të gjitha ministritë përgjegjëse çështjet që 
kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve. Për arsye të rolit dhe funksionit që kanë ministrat në 
kabinetin qeveritar, në qeverinë aktuale këtë pozicion e mban Ministri i Mirëqënies Sociale dhe 
Rinisë (MMSR), i cili, nëpërmjet strukturës politikëbërëse që ka për këtë qëllim harton politika 
dhe programe shtetërore në fushën e mbrojtjes së fëmijës dhe i propozon Këshillit të Ministrave 
ndryshime ligjore e nënligjore, dhe nënshkrimin e akteve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes 
së fëmijës.

Nismat e shumta që janë ndërmarrë me iniciativën e Ministrit të MMSR janë shtjelluar në 
kapitujt përkatës e veçanërisht në kapitullin e mbrojtjes sociale. Gjatë kësaj periudhe Ministri i 
MMSR i ka dhënë prioritet dëgjimit të zërit të fëmijëve për çështje që i përkasin atyre dhe kanë 
ndikim në jetën e fëmijëve. Ministri në bashkëpunim me Agjencinë11 gjatë periudhës 2013-2014 
ka organizuar 5 takime e dëgjesa me fëmijë të moshave dhe grupeve të ndryshme të interesit, 
me të cilët kanë diskutuar rreth shqetësimeve të tyre, por edhe për çështje të rëndësishme, si 
buxhetimi i aktiviteteve dhe shërbimeve të nevojshme për realizimin e të drejtave të fëmijëve 
për vitet 2014 dhe 2015. 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (ASHMDF) është institucion, në 
varësi të MMSR. Ky është institucioni kyç i cili ka për qëllim monitorimin e kuadrit ligjor për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve si dhe koordinimin e veprimeve mbi mbrojtjen e fëmijëve. 
ASHMDF u plotësua me staf dhe filloi funksionimin në fund të majit 2011. Aktualisht pranë 
ASHMDF ka një staf prej 7 persona. 

ASHMDF është fokusuar në plotësimin e kuadrit nënligjor për zbatimin e ligjit. Në bashkëpunim 
me drejtoritë përgjegjëse në ministri, ka qënë bashkautore në hartimin e 5 VKM12 në zbatim të 
ligjit dhe një nga aktorët më të rëndësishëm për hartimin e Planit të Veprimit për Fëmijë 2012-
2015.

11 13 dhjetor 2013, Dëgjesë më fëmijët për buxhetin e MMSR, për çështjet e fëmijëve, në MMSR
19 nëntor 2013, Takim i ministrave te MMSR, MSH, MAS, MB me fëmijët dhe diskutim mbi problematikat që i shqetësojnë ata, në MMSR
27 maj 2014, Seancë dëgjimore me fëmijët dhe deputetët e Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, në Kuvendin e 
Shqipërisë, 1 Qershor 2014, Takim dhe diskutim me fëmijët i ministrit të MMSR, në kuadër të 1 Qershorit
19 Nëntor 2014, Dëgjesë me fëmijët dhe Ministrin e MMSR, zëvendësministren e MAS, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, për 
buxhetin 2015

12  VKM Nr. 263 datë 12.04. 2012  “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme, për bashkëpunimin midis mekanizmave institucionalë dhe 
organizatave jofitimprurëse, për realizmin e politikave vendore për mbrojtjen e të drejtave”
VKM Nr. 264 datë 12.04.2012 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksionit nga Agjencia Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve”
VKM Nr. 265 datë 12.04.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore 
përgjegjëse për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit”
VKM Nr. 266 datë 12.04.2012 “Për bashkërendimin e veprimtarisë së mekanizmave në nivel qendror dhe vendor për çështjet që lidhen 
me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”
VKM Nr. 267 datë 12.04.2012  “Për llojet, mënyrën e shkëmbimit dhe të përpunimit të informacionit dhe të dhënave statistikore të 
kërkuara nga agjencia e nga strukturat shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor
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Një prej prioriteteve kryesore të ASHMDF ka qenë ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve 
me vizionin për të shkuar drejt një sistemi që ofron mbështetje, sipas një qasje multidisiplinare 
për plotësimin e nevojave të fëmijës dhe familjes. ASHMDF ka drejtuar procesin e hartimit të 
Udhëzimit 4-Ministror mbi procedurat për mbrojtjen e fëmijëve dhe Standardeve të shërbimit të 
ofruar nga Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve.13 

ASHMDF ka zbatuar, në bashkëpunim me partnerët e saj, një sërë aktivitetesh për ngritjen 
e kapaciteteve të njësive për fëmijët në nivel vendor (NJMF dhe NJDF) si dhe përforcimit të 
ndërhyrjes multidisiplinare, për të siguruar mbrojtjen e vazhdueshme të të gjithë fëmijëve. 
Aktualisht po zhvillohet një plan kombëtar për të ngritur kapacitetet e të gjithë aktorëve të 
përfshirë në procesin e mbrojtjes së fëmijëve dhe grupeve multidisiplinare, në njësitë e reja 
administrative. 
ASHMDF ka monitoruar në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e Planit të Veprimit dhe të situatës 
së të drejtave të fëmijëve, duke reflektuar situatën përmes raporteve vjetore të publikuara.  

Bazuar edhe në funksionet e saj, ASHMDF ka punuar për sensibilizimin dhe mobilizimin e 
aktorëve të ndryshëm publike dhe jo-publike në nivel qendror dhe vendor lidhur me ligjin e ri për 
të drejtat e fëmijëve dhe Planin e Veprimit për Fëmijë. 

ASHMDF i ka dhënë më shumë rëndësi në 2013-2015 rritjes së ndërgjegjësimit të përgjithshëm 
mbi të drejtat e fëmijëve dhe përforcimit të mekanizmave të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të 
fëmijëve në vendimmarrje në nivel qendror, për të sjellë zërin e fëmijëve pranë institucioneve 
dhe autoriteteve përgjegjëse për realizimin e të drejtave të fëmijëve. 

ASHMDF ka përmbushur gjithashtu detyrimin ligjor të saj, lidhur me raportimet ndërkombëtare 
lidhur me çështjet e të drejtave të fëmijëve. ASHMDF mori pjesë në delegacionin që u paraqit 
në Gjenevë në prill 2014 në kuadër të Mekanizmit të Raportimit Periodik Universal (UPR) dhe ju 
përgjigj pyetjeve mbi të drejtat e fëmijëve, që zunë një vend të rëndësishëm në shqetësimet e 
ngritura nga vendet anëtare të Këshillit të të Drejtave të Njeriut.

Kryetarja e ASHMDF përfaqëson shtetin Shqiptar dhe ka raportuar pranë Komitetit Monitorues 
të Konventës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit dhe Abuzimit 
Seksual, Komiteti i Lanzarotes. Që prej prillit 2014, Shqipëria është anëtare e Bordit Drejtues të 
Komitetit të Lanzarotes.

Së fundmi, Kryetarja e ASHMDF ka përfaqësuar Shtetin Shqiptar në Komitetin, që do të hartojë 
Strategjinë e re të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve, ku është përzgjedhur në vendin 
e Zv. Presidencës së Komitetit.

Nëpërmjet Ligjit Nr. 155/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 8454, datë 4.2.1999, 
“Për Avokatin e Popullit është miratuar ngritja e Seksionit për të Miturit pranë institucionit të 
Avokatit të Popullit.  Ky është një lajm mjaft pozitiv në garantimin e të drejtave të fëmijëve në 
Shqipëri, pasi më në fund edhe vendi ynë ka një zyrë të veçantë pranë Avokatit të Popullit, që do 
të mund të presë ankesat për të drejtat e fëmijëve dhe të bëjë monitorim të pavarur mbi shkeljet 
e këtyre të drejtave.

13  Më shumë mbi këtë do të përmbajë kapitulli i dytë.
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Njësitë e Mbrojtjes dhe të Drejtave të Fëmijës (NJDF dhe NJMF) janë struktura të nivelit vendor, 
të cilat përgjigjen për koordinimin dhe vënien në zbatim të shërbimeve të mbrojtjes së fëmijës 
dhe menaxhimin e rasteve, në bashkëpunim me një numër aktorësh të fushave të ndryshme, që 
veprojnë në nivel vendor. Institucionalizimi i strukturave për fëmijët në nivele të ndryshme të 
qeverisjes vendore ka qenë një nxitje e rëndësishme në marrjen e përgjegjësive për mbrojtjen 
e fëmijëve. Vëzhgimet në terren dhe diskutimet me grupet e ndryshme të interesit tregojnë se 
pas ngritjes së NJDF në qarqe ka pasur ndryshime  cilësore në  perceptimin e të drejtave të 
fëmijëve nga institucionet dhe shoqëria, si dhe një rritje të bashkëveprimit dhe bashkërendimit 
institucional edhe pse jo me të njëjtin ritëm në të gjithë vendin.

NJMF-të funksionojnë brenda strukturës administrative të bashkisë/komunës, si njësi e 
posaçme ose si njësi e strukturave të ngarkuara me çështje sociale dhe kanë për detyrë, të 
identifikojnë dhe menaxhojnëë rastet e fëmijëve në rrezik, që ndodhen brenda zonës ku kjo 
njësi shtrin juridiksionin e saj. ASHMDF ka patur në fokus zhvillimin e shërbimeve të NJMF-ve  
përmes një qasjeje sistemike, duke krijuar mekanizma që të mund të identifikojnë dhe referojnë 
dhunën e fëmijëve në të gjitha kontekstet ku ajo ndodh apo ku identifikohet, në familje, në 
shkolla, në institucione, etj.

Në vitin 2015 u miratua “Protokolli i Mbrojtjes së Fëmijëve” dhe sipas një urdhri ndërministror  
të gjithë punonjësit që punojnë në sistemin e mbrojtjes së fëmijës, si dhe anëtarët e ekipeve 
multidisiplinare nga sektorët e shëndetësisë, arsimit, drejtësisë dhe policisë, janë të detyruar 
që ta aplikojnë dhe ta ndjekin atë. Ai synon të paraqesë dhe të lehtësojë kuptimin e rolit të çdo 
aktori në proçesin e mbrojtjes së fëmijës si dhe të ofrojë udhëzimet e nevojshme në identifikimin 
dhe menaxhimin e rasteve të fëmijëve ne rrezik dhe kornizën ligjore që i mbron ata. Ai detajon 
proçedurat për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe hap rrugën për vendosjen e standarteve në punën 
për mbrojtjen e fëmijës. 

Miratimi i standardeve të shërbimeve të NJMF14 shënoi një hap të rëndësishëm në fushën e 
mbrojtjes së fëmijëve. Standardet e punës së NjMF, do të shërbejnë për të matur dhe përmirësuar 
cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në bashki dhe krijojnë edhe bazën për inspektimin 
e tyre nga strukturat në nivel qendror.

Standardet janë mbështetur në pesë fusha specifike, por të ndërlidhura midis tyre që përfshijnë 
kriteret për cilësinë. Standardi 1: Sigurimi i burimeve të mjaftueshme dhe i një mjedisi të 
përshtatshëm pune për të mundësuar që puna për mbrojtjen e fëmijëve të bëhet në mënyrë 
efektive, të përshtatshme dhe të sigurt. Standardi 2: Zbatimi i proçedurave të referimit dhe 
të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në rrezik, për të siguruar mbrojtjen e fëmijës në mënyrë 
sistematike dhe të vazhdueshme. Standardi 3: Përfshirja e fëmijës dhe familjes në mënyrë aktive 
dhe të plotë. Standardi 4. Përdorimi i një qasjeje multidisiplinare, gjatë procesit të menaxhimit të 
rastit, kur i ofrohen shërbime fëmijës dhe familjes. Standardi 5. Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës 
ofron shërbim cilësor në përputhje me nevojat e fëmijës.

Për të adresuar problematikat e funskionimit të grupeve teknike multidisiplinare, ASHMDF ka 
ndërmarrë iniciativën për hartimin e “Rregullores për organizimin dhe funksionimin e grupit 
teknik multidisiplinar për mbrojtjen e fëmijës në nivel bashkie”15.

14 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.573, datë 24.6.2015 “Për miratimin e standarteve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve”. 
Standardet, fillimisht u hartuan nga ASHMDF dhe MMSR, në bashkëpunim me një ekspert ndërkombëtar, të mbështetur nga Terre des 
hommes dhe më pas u diskutuan me aktorë të tjerë institucionalë dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

15  Raporti i realizimit të masave të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve për periudhën janar – qershor 2015
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Në zbatim të nenit 12 të VKM Nr 265 datë 12.4.2012 “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të 
bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjegjëse për referimin e rasteve të 
fëmijëve në rrezik si dhe menyrën e proçedimit të tij”, Rregullorja duhet të dërgohet për miratim 
në organet e qeverisjes vendore, ku funksionojnë edhe grupet teknike multidisiplinare. Duke 
vlerësuar se reforma e re territoriale do të sjellë ndryshime në organizimin dhe funksionimin 
e organeve të qeverisjes vendore, Rregullorja do të dërgohet për miratim pas konstituimit të 
bashkive të reja dhe këshillave të rinj bashkiak në vend.

Me ndryshimet e Kodit Penal është rritur masa e dënimit për dhunën seksuale ndaj fëmijëve, 
(nga 15 vjet në 25 vjet burg). Nenet 107 dhe 108 të Kodit janë shtuar dhe ndryshuar  për të ofruar 
një mbrojtje nga krimet seksuale  ndaj fëmijëve.  Një rregullim të plotë ligjor ka pësuar edhe 
Neni 117 “Pornografia”, i cili në ndryshimet e tij të fundit, e konsideron si krim edhe posedimin, 
rekrutimin e fëmijës dhe një serë formash të tjera të pornografisë së fëmijëve.

Neni 124, paragrafi C i Kodit, është përmirësuar, duke përfshirë të gjithë format e shfrytëzimit të 
fëmijëve,  edhe mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik.

3.4. Procesi i Vlerësimit. Identifikimi i Rrezikut
Gjatë vlerësimit duhet të kuptojmë mundësitë dhe aftësitë e të rriturit dhe kapacitetin për 
prindërim, për të përmbushur nevojat e fëmijës.

Vlerësimi është një proces:

a) sistematik për mbledhjen e informacionit të detajuar në lidhje me fëmijën në rrezik ose 
në nevojë;

b) për të identifikuar pikat e forta të fëmijës dhe familjes, mjedisin social në të cilin 
jeton fëmija dhe familja, si dhe nevojën e fëmijës për kujdes, mbështetje dhe mbrojtje 
alternative.

Vlerësim i plotë hedh bazat për Planin Individual për Mbrojtjen e Fëmijës. Është e rëndësishme 
të theksohet se vlerësimi ndryshon nga hetimi i cili mund të ndërmerret nga policia lidhur me 
ndjekjen penale të abuzuesit. Vlerësimi përqendrohet kryesisht mbi nevojat e fëmijës, të familjes 
dhe mbi sigurinë e tyre.

Brenda vlerësimit plotë, mund të ndërmerren edhe vlerësime specifike – p.sh. një vlerësim 
mjekësor i veçantë për të identifikuar një çështje shëndetësore ose një vlerësim mbi zhvillimin 
e fëmijës, i cili mund të ndërmerret nga një psikolog.

Përpara se të nisë vlerësimi i plotë është mire që të organizohet një takim strategjik ndërmjet 
institucioneve apo organizatave të cilat kanë punuar me familjen apo kanë njohuri mbi familjen, 
në mënyrë që të planifikohet vlerësimi dhe të përcaktohen veprime kyçe lidhur me vlerësimin. 
Kjo është e rëndësishme sidomos kur rasti është kompleks ose kur që prej vlerësimit fillestar 
rezulton se fëmija ka nevojë për shërbime urgjente (p.sh. nëqoftëse një fëmijë është braktisur 
ata kanë nevojë për një vend të sigurt për të qëndruar). Edhe nëse janë ofruar ofruar shërbimet 
e emergjencës, është e rëndësishme që të ndërmerret një vlerësim i plotë pasi kjo do të sigurojë 
ofrimin e kujdesit të gjithanshëm për fëmijën.
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Gjatë procesit të vlerësimit të plotë është mjaft e rëndësishme që të merret në konsideratë 
niveli i rrezikut në të cilin ndodhet  fëmija. Në  qoftë se kemi informacion që sugjeron se fëmija 
mund të jetë në rrezik të lartë ose të menjëhershëm, atëherë mund të nevojiten ndërhyrje të 
menjëhershme në mënyrë që të ofrohet siguria e fëmijës deri sa të përfundojë vlerësimi.

Fazat gjatë procesit të Vlerësimit

Të gjithë vlerësimet duhet të ndjekin të njëjtat faza:

 y Faza e parë – Planifikimi i Vlerësimit;
 y Faza e dytë – Mbledhja e Informacionit;
 y Faza e tretë – Verifikimi i Informacionit;
 y Faza e katërt – Analizimi i Informacionit (dhënia kuptim e informacionit)

Faza e parë: Planifikimi i Vlerësimit – gjatë kësaj faze përcaktohet se cili është informacioni 
i nevojshëm, kush do ta mbledhë informacionin, ku dhe kur. Gjatë një rasti në rrezik të 
menjëhershëm, rrezik të lartë, ose kur situata është shumë komplekse, mund të jetë e nevojshme 
që të organizohet një takim i Pikave Fokale të Mbrojtjes së Fëmijëve të institucioneve dhe\ose 
organizatave  të cilat kanë punuar me familjen apo kanë njohuri mbi familjen, në mënyrë që 
të planifikohet vlerësimi dhe të përcaktohen veprime kyçe lidhur me vlerësimin. Kjo është e 
rëndësishme sidomos kur rasti është kompleks ose kur që prej vlerësimit fillestar rezulton se 
fëmija ka nevojë për shërbime urgjente (p.sh. në qoftë se një fëmijë është braktisur ata kanë 
nevojë për një vend të sigurt për të qëndruar). Edhe nëse janë ofruar shërbimet e emergjencës, 
është e rëndësishme që të ndërmerret një vlerësim i plotë pasi kjo do të sigurojë ofrimin e 
kujdesit të gjithanshëm për fëmijën.

Faza e dytë: Mbledhja e Informacionit – kjo fazë ka të bëjë me mbledhjen e të gjithë informacionit 
të duhur. Ka disa mënyra të ndryshme sesi mund të mblidhet informacioni:

 y Kontrolli i informacionit të përfshirë në dosje, nga raportet e mëparshme;
 y Intervista dhe takime me personat të cilët kanë punuar me familjen – si psh. mësues, 

mjekë ose OJF;
 y Intervista me komunitetin ku gjendet fëmija apo familja;
 y Intervista me anëtarët e familjes;
 y Intervista me fëmijën;
 y Vëzhgimet e marrëdhënieve familjare
 y Vizitat në familje/shtëpi (për të vëzhguar dhe vlerësuar mjedisin familjar të fëmijës).

Konfidencialiteti është shumë i rëndësishëm. Personat që organizojnë vlerësimin nuk duhet të 
nxjerrin informacionin ose ta përgojojnë atë! 

Faza e tretë: Verifikimi i Informacionit – Shpeshherë kur ndërmerret një vlerësim mund 
të dëgjohen histori / informacione të ndryshme. Është e rëndësishme që ky informacion të 
verifikohet edhe përmes personave të tjerë për t’u siguruar që është i saktë. Për shembull, në 
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qoftë se prindi thotë se fëmija sillet gjithmonë keq do të ishte e dobishme që informacioni të 
kontrollohej me shkollën dhe me anëtarët e tjerë të familjes për të parë nëse edhe ata ndajnë 
të njëjtin mendim.

Faza e katërt: Analizimi i Informacionit – Faza përfundimtare e vlerësimit është analizimi. Kjo 
ka të bëjë me vlerësimin e të gjithë informacionit në mënyrë që të përcaktohet situata e fëmijës 
dhe niveli i rrezikut në të cilin ndodhet  fëmija, në mënyrë që të përcaktohen në mënyrën e duhur 
dhe nevojat e fëmijës. Ndonjëherë është e vështirë që të analizohet informacioni dhe në këtë 
rast ky hap mund të shtyhet për fazën tjetër, atë të hartimit të Planit Individual për Mbrojtjen e 
Fëmijës.

Parimet që drejtojnë procesin e vlerësimit janë:

 y Të bazohet në zhvillimin e fëmijës dhe të njohë rëndësinë e faktorit kohë në jetën e fëmijës. 
Specialistët duhet të jenë në dijeni të pasojave, ndryshimeve, dhe zhvillimit të fëmijës 
gjatë moshave të ndryshme. Koha është kritike, pasi fëmijët mund të mos përfitjonë atë 
për cfarë kanë nevojë në fazat e ndryshme të zhvillimit të tyre. Nëse profesionisti nuk ka 
siguri në vlerësimin e tij nëse një fëmijë po zhvillohet brenda parametrave të zakonshme 
të zhvillimit, atëherë duhet të kërkojë mendim më të specializuar për këtë çështje nga 
një doktor pediatër ose psikologë zhvillimi. Disa fëmijë mund të kenë nevojë shtesë ose 
specifike si vështirësi të të nxënit; vështirësi për të mësuar; aftësi të kufizuara, ose 
nevoja specifike mjekësore.

 y Të ketë në qendër fëmijën dhe të sigurohet që fëmija është gjithmonë në qendër të 
procesit të vlerësimit. Të gjitha veprimet, planet, dhe vendimet duhet të kenë në qendër 
fëmijën dhe marrjen në konsideratë të interesit më të lartë të fëmijës.

 y Të ketë qasje ekologjike duke vendosur dhe konsideruar fëmijën brenda familjes dhe 
komunitetit të gjerë ku jeton. Ky parim kërkon që procesi i vlerësimit të konsiderojë 
me kujdes se cfarë ndikimi ka familja, mjedisi, shkolla, shokët, të afërmit në situatën e 
fëmijës. Gjithashtu, kjo qasje lejon punonjësin social të identifkojë potencialet që ofron 
mjedisi dhe familja për fëmijën në situatën që ndodhet.

 y Përfshin punën aktive me fëmijën dhe familjen. Puna e drejtpërdrejtë me fëmijën 
dhe familjen është kyç në rastet e fëmijëve në rrezik. Shumë kërkime kanë theksuar 
rëndësinë e partneritetit me prindërit për të ruajtur dhe kujdesur për fëmijën. Është e 
rëndësishme të krijohet një marrdhënie pozitive, që prindërit/kujdestarët të ndihen të 
respektuar dhe të informuar për procesin. Partneriteti duhet të bazohet në ndershmëri, 
transparencë, dhe respekt. Profesionistët duhet të luajnë rol thelbësor në respektimin 
e këtyre parimeve.

 y Të bazohet në fakte ose evidenca. Procesi i vlerësimit duhet të bazohet në fakte dhe 
evidenca objektive dhe profesionale, dhe nuk duhet të mbetet si gjykim subjektiv i 
punonjësit apo profesionistëvve të tjerë.

 y Mirënjeh dhe konsideron qasjen multidimensionale dhe ku punohet në partneritet me 
fëmijët dhe familjet e tyre. Nevojat e fëmijës janë komplekse dhe si të tilla kërkojnë që 
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të adresohen në mënyrë multi dimensionale, ku një fëmijë në nevojë për mbrojtje mund 
të ketë nevojë për kujdes shëndetësor, psikologjik, por dhe nevoja të caktuara të të 
mësuarit. Po ashtu, familja e fëmijës mund të jetojë në kushte varfërie apo mund të ketë 
persona me aftësi të kufizuara të cilët kanë nevoja të vecanta. Në këtë mënyrë, mbrojtja 
dhe mirëqënia e fëmijës kushtëzohen nga një sërë nevojash komplekse që mund të 
përmbushen nga aktorë të ndryshëm. Qasja multidisiplinare kërkon bashkërendim, 
koordinim, dhe një punë të përbashkët mes shumë aktorëve për të përmbushur nevojat 
e fëmijës dhe familjes së tyre. Në të njëjtën kohë, ky parim duhet parë i lidhur ngushtë 
me partneritetin me fëmijën dhe familjen.

 y Është një proces i vazhdueshëm dhe jo një moment i veçantë në procesin e ndihmës. Herë 
pas here vlerësohen nevojat e fëmijës dhe familjes nëse këto nevoja janë përmbushur, 
nëse nuk janë përmbush, apo nëse nevojat ndryshojnë përgjatë një periudhe kohore. 
Edhe nëse fëmija dhe familja marrin ndihmën e parë të nevojshme dhe fëmija mund 
të konsiderohet se e ka kaluar rrezikun, është e rëndësishme që punonjësi social, të 
rivlerësojë nevojat dhe situatën ku ndodhet fëmija dhe familja.

 y Të sigurojë cilësi dhe mundësi të barabarta për të gjithë duke qenë i ndjeshëm ndaj 
nevojave të ndryshme dhe rrethanave të fëmijës. Ky parim nuk nënkupton që të gjithë 
fëmijët të trajtohen njësoj në mënyrën sesi punohet, por  lidhet me barazinë në procesin 
e vlerësimit dhe të ofrimit të shërbimeve për të gjithë rastet në nevojë për mbrojtje. Të 
qënit i ndjeshëm dhe i qëllimshëm ndaj nevojave specifike të fëmiut dhe familjes, është 
aspekt mjaft delikat dhe i rëndësishëm i punës së punonjësi social në fushën e mbrojtjes 
së fëmijëve. Po ashtu, është po aq e rëndësishme që rrethanat dhe situata e fëmijës 
mund të ndryshojë dhe fëmijët me nevoja të caktuara për mbrojtje si dhe familjet e tyre 
kanë situata të veçanta dhe çdo rast duhet trajtuar si unik dhe i veçantë.
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Dimensionet e Vlerësimit

Për të kuptuar një vlerësim të gjithanshëm duhet të merren në konsideratë një numër elementësh 
të cilët janë paraqitur në diagramin e mëposhtme:

Dimensionet gjatë Zhvillimit dhe Mirëqenies

Një element i rëndësishëm është mirëqenia e fëmijës. Për ta realizuar atë është e nevojshme 
që të merren në konsideratë nevojat e zhvillimit të fëmijëve pasi fëmijë të moshave të ndryshme 
kanë nevoja shumë të ndryshme. Kjo mund të arrihet duke marrë në konsideratë një numër 
dimensionesh të zhvillimit të fëmijës:

Mirëqenien Fizike dhe Mendore: Kjo ka të bëjë me rritjen dhe zhvillimin si edhe me shëndetin 
fizik dhe mendor. Për t’u zhvilluar fizikisht dhe mendërisht ndër të tjera fëmijët kanë nevojë 
për një dietë të përshtatshme dhe të ushqyeshme, për një vend të përshtatshëm për të jetuar, 
vaksinime dhe kontrolle të zhvillimit të tyre. Fëmijët më të rritur kanë nevojë për këshillime 
dhe informacione lidhur me çështjet shëndetësore, pirjen e duhanit, abuzimin e substancave, 
sjelljen seksuale dhe duhet të kenë akses ndaj shërbimeve të duhura shëndetësore. 

Mirëqenia Emocionale dhe e Sjelljes: Kjo ka të bëjë me ndjenjat dhe veprimet e fëmijëve dhe 
përfshin aftësinë e tyre për t’iu përshtatur ndryshimit, për të menaxhuar stresin, për të shfaqur 
vetë-kontrollin, dhe për t’u sjellë në mënyra të përgjegjshme sociale.  Këto emocione dhe sjellje 
ndikohen nga natyra dhe cilësia e marrëdhënieve të hershme të fëmijëve me familjen dhe 
kujdestarët e tyre dhe me mbështetjen dhe udhëzimet që fëmijët marrin ndërkohë që rriten.

Kapaciteti Mendor: Kjo ka të bëjë me zhvillimin njohës, arritjet arsimore dhe të mësuarit aktiv 
nga mjedisi i tyre. Zhvillimi i fëmijëve dhe rritja e kapaciteteve forcohen më tepër nga ofrimi i 
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mundësive për shkollim, për të luajtur dhe për të ndërvepruar si me të rriturit ashtu edhe me 
fëmijët e tjerë, nëse ata kanë akses ndaj librave dhe simulimeve të tjera dhe nëse atyre u jepen 
mundësi për të fituar një numër aftësish. Ata të cilët shfaqin vështirësi në të mësuar mund të 
kenë nevojë për mbështetje të vazhdueshme në mënyrë që të sigurohemi që ata do të arrijnë 
zhvillimin dhe potencialin e tyre maksimal.

Mirëqenia Morale dhe Shpirtërore: Kjo ka të bëjë me ndjenjat, eksperiencat dhe besimin, të 
cilat stimulojnë ndjeshmërinë e fëmijës, rritjen e moralit dhe krijimin e ideve lidhur me kuptimin 
dhe natyrën e jetës dhe vdekjes. Për disa fëmijë kjo mund të mbështetet përmes traditave të 
besimit, të kulturës dhe përmes marrëdhënieve që kanë me familjen dhe anëtarët e komunitetit. 

Identiteti: Kjo ka të bëjë me vetë-besimin e fëmijës, me nivelin e respektit dhe vlerësimit si edhe 
të pranimit nga familja dhe nga shoqëria. Për të pasur një identitet të fortë pozitiv, fëmijët kanë 
nevojë që arritjet e tyre të vlerësohen dhe inkurajohen dhe që të marrin mesazhe pozitive për 
aspekte të ndryshme të identitetit.

Përkujdesja ndaj Vetes: Kjo ka të bëjë me shprehitë dhe kompetencat për të cilat kanë nevojë 
fëmijët në mënyrë që të kujdesen dhe të respektojnë veten e tyre. Këto aftësi fillojnë të 
zhvillohen që në moshë të hershme psh. fëmijët e vegjël mund të mësojnë sesi të vishen dhe 
sesi të ushqehen vetë. Fëmijët më të rritur kanë nevojë për mundësi që të mësojnë për aftësitë 
e jetës të cilat mund t’i ndihmojnë ata për të promovuar zhvillimin e tyre dhe për t’i mbrojtur ata 
nga rreziqet. 

Marrëdhëniet Familjare: Pasja e një jete familjare të qëndrueshme ku ekziston ndjenja e 
përkatësisë, dhe ku ofrohet një prindërim i përshtatshëm dhe dashuri së bashku me mundësi 
për të hulumtuar dhe zhvilluar pavarësinë, ndihmon në zhvillimin pozitiv të fëmijës dhe në pasjen 
e marrëdhënieve të forta familjare. Nga ana tjetër këto marrëdhënie janë të rëndësishme për 
fëmijët pasi ndihmojnë në zhvillimin e dimensioneve të tjera, si p.sh. në lidhje me mirëqënien 
emocionale dhe identitetin e tyre.

Që në moshë të hershme, por dhe më vonë ndërkohë që fëmijët rriten, ata gjithashtu fitojnë 
mundësi për të luajtur dhe për t’u socializuar me bashkëmoshatarët e tyre pasi kjo ka një ndikim 
të drejtpërdrejtë tek mënyra sesi fëmijët krijojnë lidhjet me botën e jashtme, dhe nga ana tjetër 
sesi ata ndihen për veten e tyre. Fëmijët gjithashtu mund të përfitojnë nga eksperiencat e tjera 
dhe nga aftësitë e të rriturve të cilët jetojnë në komunitetin e tyre. 
Shfaqja Sociale: Kjo ka të bëjë me të kuptuarit që fëmijët kanë për aftësitë e tyre si dhe me 
pranimin e ndikimeve që kanë veprimet e tyre, shfaqjen dhe sjelljen ndaj të tjerëve. Kur prindërit 
dhe të rriturit e tjerë shfaqin një interes ndaj fëmijëve, ata mësojnë se sjellja dhe pamja e jashtme 
mund të përshtaten në varësi të situatave të ndryshme dhe janë në gjendje të marrin vendime 
mbi mënyrën sesi ata duan të prezantohen. Kjo është një aftësi e rëndësishme zhvillimi për 
fëmijën në mënyrë që ata të mësojnë të përshtaten më mirë me mjedisin dhe komunitetin e tyre.

Detyrat e prindërimit dhe përkujdesjes duhet t’i përshtaten kapaciteteve zhvillimore të fëmijës 
gjatë periudhës së rritjes, ndërsa zhvillohen dhe bëhen më të pavarur, dhe duhet të marrin në 
konsideratë karakteristikat individuale të fëmijëve.

Marrëdhëniet Shoqërore dhe me Bashkëmoshatarët: Kjo lidhet me aftësinë e fëmijës për të 
pasur shokë dhe për t’u ndjerë pjesë e një grupi bashkëmoshatarësh dhe sesi ata lidhen me të 
rritur  të tjerë të cilët nuk bëjnë pjesë në rrethin e tyre familjar. Që në moshë të hershme, por 
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dhe më vonë ndërkohë që fëmijët rriten ata gjithashtu fitojnë mundësi për të luajtur dhe për t’u 
socializuar me bashkëmoshatarët e tyre pasi kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë tek mënyra sesi 
fëmijët krijojnë lidhjet me botën e jashtme, dhe nga ana tjetër sesi ata ndihen për veten e tyre. 
Fëmijët gjithashtu mund të përfitojnë nga eksperiencat e tjera dhe nga aftësitë e të rriturve të 
cilët jetojnë në komunitetin e tyre.

3.5. Analiza e Rrezikut
Rreziku lidhet me mundësinë që një abuzim apo neglizhim të shfaqet ose rishfaqet në të 
ardhmen. Rreziku është mundësia që sjellja prindërore të jetë dëmtuese apo shkatërruese për 
zhvillimin mendor, fizik, emocional, dhe social të fëmijës dhe që personat që kanë përgjegjësinë 
prindërore e kanë të pamundur për t’u sjellë ndryshe me fëmijën.

Koncepti i sigurisë së fëmijës i referohet situatës kur një fëmijë nuk është i rrezikuar brenda 
familjes/shtëpisë ose kur kapacitetet mbrojtëse brenda familjes mund ta manaxhojnë rrezikun 
për abuzim ose neglizhim. Rreziku është një term i përgjithshëm i cili i referohet “për të studiuar 
vendimet të cilat janë subjekt i pasojave të paparashikueshme” (Royal Society, 1992). Ky term 
përbëhet nga dy koncepte:

1. Parashikimi i Rrezikut i cili përbëhet nga tre elementë: identifikimi dhe parashikimi i 
pasojave të mundshme, vlerësimi i rëndësisë së rrezikut, dhe llogaritja e probabilitetit 
që të ndodhë. Në punën për mbrojtjen e fëmijëve parashikimi i rrezikut do të thotë të 
llogaritësh gjasat që një fëmijë të abuzohet, si dhe të parashikosh sa i rëndë mund të 
jetë ky abuzim.

2. Vlerësimi i Rrezikut është procesi i përcaktimit të vlerës së pasojës së veprimit ose 
abuzimit. Jeta nuk na ofron një zgjedhje të vetme sic është të jetojmë të sigurt ose të 
rrezikuar. Çdo formë ose model jetese që zgjedhim ka aspektet pozitive dhe negative si 
dhe probabilitetet që këto aspekte të shfaqen. Profesionistët në fushën e mbrojtes së 
fëmijëve e dinë që ata nuk kanë gjithmonë luksin që të bëjnë një zgjedhje të lehtë mes 
rastit kur duhet ta lënë fëmijën në një familje të rrezikshme dhe kur duhet ta zhvendosin 
ata nga kjo familje. Ka përfitime se përse fëmija duhet të qëndrojë në një mjedis të qetë 
dhe të stabilizuar; si dhe ka rreziqe kur fëmija dërgohet në një përkujdesje alternative 
ose rezidenciale. 

Është e rëndësishme të përcaktohet niveli i rrezikut duke qenë se kuptimi i nivelit të rrezikut 
përbën elementin bazë për zhvillimin e një plani i cili do ta mbrojë fëmijën dhe do të provomojë 
mirëqenien e tij.

Grupe të caktuara fëmijësh mund të quhen “vulnerabël” ose “në rrezik për abuzim”. Kur flitet 
për  “nivelin e rrezikut” kjo lidhet me nivelin e abuzimit që ka pësuar (apo mund të pësojë) fëmija 
dhe me rrezikun që ky abuzim do të dëmtojë zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijës.  Vulnerabiliteti 
i referohet fëmijëve në nevojë, të cilëve nuk i plotësohen të gjitha nevojat, por që nuk janë 
në rrezik mbijetese. Gjithsesi në një perspektivë afatgjatë, vulnerabilitieti ndikon gjithashtu 
negativisht në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve.
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Ndërkohë që veprime si përdhunimi janë natyrisht raste të qarta abuzimi, ka edhe situata të 
tjera të cilat janë më të vështira për t’u vlerësuar. Për shembull, përkufizimi i saktë i termit 
abuzim psikologjik (emocional) është disi problematik pasi kërkon një vlerësim të kujdesshëm 
të vetë veprimit në lidhje me cilësinë dhe natyrën e marrëdhënies midis fëmijës dhe abuzuesit. 
Në këtë mënyrë një prej përcaktuesve kyç në përkufizimin e abuzimit është kuptimi që merr për 
fëmijën, pra pasoja në periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë.

Për këtë arsye koncepti i kufirit është i dobishëm. Kjo do të thotë se një veprim (ose veprime) 
mund të konsiderohen si abuzuese kur ka pasur ose kur ka predispozitë të krijojë dëm të madh 
ndaj zhvillimit dhe mirëqenies së fëmijës. Kjo kërkon një vlerësim të kujdesshëm të fëmijës, duke 
marrë në konsideratë nevojat e tij të zhvillimit.

Janë identifikuar katër nivele rreziku (ose kufij rreziku) – i ulët, i mesëm, i lartë dhe i 
menjëhershëm. Përcaktimi i nivelit të rrezikut kërkon vlerësim të kujdesshëm, megjithatë në 
mënyrë të përgjithshme, faktorët të cilët kanë tendencë të shfaqen në një nivel të caktuar 
rreziku, përfshijnë: 

Tabela e mëposhtme ofron udhëzime të vlerësimit të nivelit të rrezikut.

Të gjitha rastet kur fëmija gjendet para një situate kërcënuese për jetën, kur fëmija mund të 
dëmtohet apo gjymtohet rëndë, duhet të konsiderohen si Rrezik  i Menjëhershëm.

Në varësi të ngarkesës së punës dhe numrit të rasteve të identifikuara, NJMF duhet t’i japë 
përparësi menaxhimit të rasteve të konsideruara “rrezik i menjëhershëm” dhe “rrezik i lartë”.

Faktorët që 
ndikojnë Rrezik i Ulët Rrezik i Mesëm Rrezik i Lartë

Mosha e fëmijës 
dhe kapaciteti 
mbrojtës

Fëmija është mbi 
10 vjeç; fëmija nuk 
ka nevojë, ose ka 
shumë pak nevojë 
për përkujdesjen dhe 
mbështetjen e një të 
rrituri, në mënyrë që 
të mbrojë veten. Nuk 
ka paaftësi fizike ose 
zhvillimore. 

Fëmija është 5-9 vjeç; 
në këtë moshë fëmija 
ka nevojë për ndihmën 
e një të rrituri në 
mënyrë që ta mbrojë 
osë të përkujdeset për 
atë; fëmijë introvers; 
sëmuret shpesh, 
problematika të 
mëdha të zhvillimit 
fizik dhe mendor; ka 
një paaftësi të lehtë 
ose të moderuar.

Fëmija është nën 5 
vjeç; në këtë moshë 
fëmija varet tërësisht 
nga një i rritur për 
përkujdesje dhe 
mbrojtje; sëmuret 
shumë shpesh, 
problematika shumë 
të mëdha të zhvillimit 
fizik dhe mendor; 
Fëmijë me probleme 
sjelljeje shumë të 
mëdha.
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Niveli i Abuzimit 
Seksual/Fizik

Nuk ka dëmtim ose ka 
dëmtim të lehtë; nuk 
është e nevojshme të 
merret trajtim mjekësor; 
nuk kanë ndikim të 
dukshëm mbi fëmijën; 
incident i izoluar

Plagosje e lehtë 
fizike ose të 
pashpjegueshme; 
ka nevojë për 
përkujdesje 
mjekësore ose 
diagnostikim; familja 
njihet për disiplinë të 
fortë, abuzim seksual 
pa kontakt

Ka nevojë të shkojë 
në spital ose të 
shtrohet në spital; 
familja njihet për 
disiplinë ekstreme 
ose mund të njihet 
për ngacmime 
seksuale

Pjesët e 
plagosura

Gjunjët, duart ose vithet Busti Koka, fytyra ose 
organet riprodhuese

Niveli i 
neglizhimit

Nuk kanë ndikim të 
dukshëm mbi fëmijën; 
incident i izoluar

Shqetësim që Prindi/
Kujdestari nuk mund 
të përmbushë nevojat 
bazë mjekësore, 
ushqyerjen, strehimin; 
me raste e lë fëmijën 
të pambikëqyrur

Prindi/Kujdestari 
nuk ka predispozitën 
që t’i ofrojë fëmijës 
kujdes mjekësor, 
ushqim ose strehim; 
shpeshherë fëmija 
lihet i pambikëqyrur

Histori të 
mëparshme 
mbi abuzimin/
neglizhimin

Nuk ka histori abuzimi 
ose neglizhimi

Raportet e 
mëparshme shfaqin 
problematika; në të 
shkuarën është ofruar 
shërbim mbrojtjeje

I panjohur; raportet 
e mëparshme 
shprehen se ka 
pasur abuzim të 
madh ose të fortë

Mundësia që 
abuzuesi të 
kontaktojë 
fëmijën

Nuk ka – është larguar 
nga shtëpia/zona dhe 
nuk mund të kontaktojë 
fëmijën

Abuzuesi është akoma 
në shtëpi/zonën por 
ka një prind tjetër, apo 
të rritur i cili mund të 
mbrojë fëmijën dhe 
fëmija nuk lihet vetëm

Abuzuesi jeton 
në shtëpi dhe 
kontakton me 
fëmijën lehtësisht; 
nuk ka mundësi për 
të konfirmuar nëse 
të rritur të tjerë kanë 
mundësi të mbrojnë 
fëmijën
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Aftësitë e 
prindërimit, 
kapaciteti 
emocional dhe 
fizik i Prindit/
Kujdestarit

Nuk ka dëmtim 
intelektual ose 
fizik; pritshmëri të 
pranueshme për 
fëmijën; aftësi të plotë 
për të kontrolluar 
veten e tij/saj; 
emocionet/sjelljen; 
aftësi prindërimi të 
përshtatshme dhe 
njohin përgjegjësitë e 
tyre

Shfaq disa probleme 
të zhvillimit 
mendor, probleme  
shëndetësore, ka 
nevojë për planifikim 
dhe mbështetje për 
t’u përkujdesur për 
fëmijën; cilësia e 
paqëndrueshme 
ose shumë e ulët 
e përkujdesjes; 
përdorimi i 
substancave (p.sh. 
drogë dhe alkool) 
zakonisht ndikojnë 
mbi aftësinë e 
prindërimit

Aftësi e kufizuar 
e rëndë/dëmtim 
njohës; mungesë e 
perceptimit real mbi 
realitetin; pritshmëri 
ose perceptime 
jorealiste lidhur me 
sjelljen e fëmijës; 
aftësi prindërimi të 
ulët/ose mungon 
fare; abuzim me 
substanca të cilat 
shpeshherë ndikojnë 
mbi aftësinë e 
prindërimit

Disponueshmëria 
e kujdestarëve të 
tjerë

Dikush i cili është gati 
dhe në gjendje të marrë 
rolin e kujdestarit dhe i 
cili është në gjendje të 
ofrojë mbështetje dhe 
stabilitet

Dikush në familje 
mund të marrë 
përsipër rolin e 
kujdestarit kryesor por 
ata mbase nuk mund 
të jenë gjithmonë në 
shtëpi ose mund të 
përmbushin vetëm 
kërkesat bazë të 
përkujdesjes ndaj 
fëmijës ose ka nevojë 
për mbështetje shtesë

Nuk ka ndonjë 
të rritur të 
përshtatshëm për 
t’u kujdesur për 
fëmijën; i rrituri nuk 
ka dëshirë/mundësi 
ose mund të përbëjë 
rrezik për fëmijën

Sistemet e 
mbështetjes së 
familjes

Anëtarët e familjes, 
fqinjët ose miqtë 
premtojnë të ofrojnë 
mbështetje për 
fëmijën; familja është e 
përfshirë në aktivitete 
komunitare

Familja dhe fqinjët 
mund të ofrojnë 
mbështetje por kjo 
është e kufizuar

Nuk ka mbështetje 
familjare ose 
komunitare; familja 
dhe miqtë  nuk 
kontribuojnë për 
problemin; familja 
jeton në zona të 
thella dhe janë të 
izoluar; familja nuk 
ka telefon ose mjete 
komunikimi

Mjedisi ku jeton 
familja

Shtëpia është e pastër 
dhe nuk ka/ka pak 
rreziqe sigurie ose 
shëndetësore

Ka mbeturina dhe 
materiale të tjera të 
papastra; nuk ka ujë/
energji elektrike; ka 
milingona, buburreca 
etj.

Familja jeton në një 
zonë të thellë ose 
në një banesë të 
papërshtatshme
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Stresi në familje/
faktorë të tjerë 
rreziku

Familje, punë 
dhe të ardhura 
të qëndrueshme; 
marrëdhënie të ngushta 
me të afërmit

Shtatzëni ose fëmijë i 
porsalindur; nuk ka të 
ardhura ose ushqim 
të mjaftueshëm; 
familjes i mungojnë 
aftësitë për të 
menaxhuar çështjet 
familjare; ka konflikt 
në marrëdhënie me të 
afërmit

Bashkëshorti/
bashkëshortja 
ka vdekur/është 
larguar ose ka pasur 
ndryshim në statusin 
martesor; konflikt 
martesor; dhunë në 
familje

Faktorët e rrezikut ndahen në katër grupe:
 y Faktorët që lidhen me prindërit apo kujdestarët;
 y Faktorët që lidhen me familjen;
 y Faktorët që lidhen me fëmijën; dhe
 y Faktorët që lidhen me mjedisin. 

Faktorët që lidhen me prindërit apo kujdestarët
 y Karakteristikat e personalitetit dhe mirqënia psikologjike; 
 y Historia e abuzimit; 
 y Abuzimi me substancat/shëndeti mendor;
 y Qëndrimet dhe njohuritë; 
 y Mosha; dhe
 y Të tjera (që mund të evidentohen nga pjesëmarrësit)

Faktorët që lidhen me familjen
 y Struktura e familjes;
 y Konfliktet bashkshortore dhe dhuna në familje;
 y Stresi dhe ankthi; dhe
 y Ndërveprimi prind-fëmijë

Faktorët që lidhen me fëmijën
 y Mosha;
 y Aftësia e kufizuar; dhe
 y Karakteristika të tjera të fëmijës.

Faktorët që lidhen me mjedisin 
 y Varfëria dhe papunësia;
 y Izolimi social dhe mbështetja sociale; dhe
 y Komunitete të dhunshme;

Formulari i Vlerësimit dhe Analiza e Rrezikut

Ky formular duhet të përdoret për të regjistruar të gjithë informacionin e marrë përmes procesit 
të vlerësimit.  Ai duhet të shpërndahet paraprakisht në Takimin e Grupit Teknik Multidisiplinar. 
Disa pjesë të formularit, si psh. nivelet e riskut, duhet të plotësohen në fund të takimit.
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FORMULAR VLERËSIMI

Emri i Fëmijës: Referenca e Identitetit:

Mosha / Data e Lindjes: Gjinia:

Data kur është plotësuar Vlerësimi: Vlerësimi është bërë nga:

Përbërja Familjare / Anëtarët e Familjes: Adresa e Familjes:

Shërbimet / Agjencitë në kontakt me Fëmijën: Shkolla:

ARSYEJA PËRSE ËSHTË BËRË REFERIMI

Sfondi Familjar / Përmbledhje e Historive të Fundit / Ngjarje Kritike:

Zhvillimi & Mirëqenia e Fëmijës (fizike, emocionale, njohëse, shpirtërore etj dhe çdo nevojë 
tjetër e veçantë - p.sh. aftësia e kufizuar):

Prezantimi & Marrëdhënia e Fëmijës me të Tjerët (përfshirë familjen & miqtë):

Arsimimi:
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Kapaciteti i Prindërimit & Aftësia për ta përballuar:

Funksionet Familjare (Marrëdhëniet & Dinamikat):

Kushtet e jetesës & Situata Ekonomike / Punësimit:

Mbështetje nga Familja / Komuniteti i Gjerë:

Histori të Mëparshme Abuzimi:

Nëse referimi është bërë lidhur me incidente specifike abuzimi, cili është rezultati i hetimi 
(nëse është përfunduar)

RISQET DHE RREZIQE PËR FËMIJËN:

Opinionet e Prindërve / Kujdestarëve:

Këndvështrimet / Dëshirat e Fëmijës:
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Burime Shtesë / Mbështetja e Disponueshme:

Pikat e forta të Fëmijës dhe Familjes:

Çdo informacion tjetër që ka lidhje me këtë çështje:

3.6. Menaxhimi i Rastit 
Menaxhimi i Rastit është metodologji e cila siguron hap pas hapi ofrimin në mënyrë të 
vazhdueshme dhe efektive të ndihmës për individët në nevojë (fëmijë, i rritur, apo familje) dhe 
që synon të promovojë dhe nxitë më tej mbrojtjen e të drejtave dhe mirëqënien e personit. 
Menaxhimi i rastit në punën për mbrojtjen e fëmijëve mbështetet dhe drejtohet nga parimi i 
interesit më të lartë të fëmijës, dhe mbështetet në nevojat e fëmijës, ligjin për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijës, si dhe në bashkëpunimin e ngushtë mes aktorëve të ndryshëm që kanë 
një ndikim në jetën e fëmijës përfshirë prindërit, mësuesit, psikologun, apo/ dhe personelin 
shëndetësor. Ky proces fillon me vlerësimin e rastit dhe vazhdon me analizën e informacionit dhe 
vlerësimin e nivelit të rrezikut. Duke vazhduar me pastaj me planifikimin e shërbimeve për rastin, 
koordinimin e ofrimit të shërbimeve, monitorimin, dhe vlerësimin e impaktit dhe efektivitetit 
të shërbimit. Ky proces zakonisht drejtohet nga një punonjës social i trajnuar (ndryshe njihet 
dhe me emrin menaxher rasti), dhe shpesh herë në bashkëpunim me mësues, psikolog, mjek, 
polic, si dhe specialistë të trajnuar dhe kualifikuar në çështjet e fëmijëve. Duhet theksuar se 
menaxheri i rastit është i trajnuar në mënyrë specifike për këtë qëllim dhe merret specifikisht 
me zbatimin e metodologjisë për menaxhimin e rastit. Ndërkohë, që një punonjës social mund ta 
ketë fokusin e punës dhe më gjerë, përvecse në menaxhimin e rastit. Punonjësi social nga njëra 
anë, ka fokus dhe qëllim kryesor punën me rastin, nga ana tjetër është përgjegjës edhe për 
çështjet e mbrojtjes së fëmijës, ku një kujdes i posaqëm i kushtohet ndërgjegjësimit, informimit, 
dhe advokimit për cështjet e mbrojtjes së fëmijëve në territorin gjeografik që mbulon.

Modeli i Menaxhimit të Rastit në shërbimet për Mbrojtjen e Fëmijëve

Artikulli 3(1) i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve thekson se në të gjitha veprimet që ndërmerren 
nga institucionet publike dhe ato private, gjykatat, autoritetet administrative ose nga struktura 
legjislative, duhet të marrin në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës. Ka një dallim të qartë 
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në konceptin e fëmijës si grup demografik dhe të fëmijës si individ, dhe ku në të dyja rastet secili 
grup ka burimet, nevojat, rrjetin e vet mbështetës, dhe vulnerabilitetin individual - ndërkohë që 
veprimet që duhet të ndërmerren duhet të jenë të tilla që të ndikojnë pozitivisht tek secili prej 
grupeve pavaresisht përcaktimit, dhe ku konsiderata e parë duhet të ketë në vëmendje fëmijën 
si individ me nevoja specifike. Një qasje e mirë dhe funksionale për menaxhimin e rastit duhet të 
sigurojë që objektivat dhe qëllimet e vendosura për planin për mbrojtjen e fëmijës janë arritur me 
profesionalitet dhe në mënyrë sistematike si dhe që kjo qasje ka patur në qendër fëmijën. Fëmija 
është aktivizuar përgjatë procesit për të mbrojtur veten dhe ky aspekt ka rëndësi njëkohësisht 
për të ndërtuar më tej reziliencën (rezistencën) dhe rikuperimin e fëmijës nga trauma e abuzimit.

Pse është i  rëndësishëm modeli i Menaxhimit të Rastit? 

 y Siguron që çdo fëmije t’ i ofrohet një nivel shërbimi dhe mbrojtje me standarte dhe në 
interesin më të lartë të tij/saj;

 y Adreson kompleksitetin e çështjeve të mbrojtjes dhe mirëqënies së fëmijës;
 y Siguron përfshirjen e të gjithë aktorëve përgjegjës;
 y Mund të lehtësojë ndërlikimet që sjell rasti dhe problematikat e caktuara duke promovuar 

bashkëpunimin;
 y E vendos fëmijën në qëndër (si nevojat dhe të drejtat e tij/saj); dhe
 y Siguron vazhdimësi të procesit të ndihmës edhe pas daljes nga rreziku.

Nëpërmjet ndjekjes me korrektësi të hapave mundësohet që çdo fëmijë në nevojë për mbrojtje t’i 
ofrohet i njëjti nivel dhe cilësi shërbimesh mbrojtjeje dhe përkujdesi duke marrë në konsideratë 
parimin e interesit më të lartë të fëmijës. Aplikimi i të gjitha hapave në menaxhimin e rastit ofron 
një kornizë të qartë me veprimet që duhet të ndërmerren si vlerësimi, hartimi i planit individual, 
koordinimi, dhe monitorimi i zbatimit të planit. Në procesin e menaxhimit të rastit për punonjësin 
social, në qendër të procesit është fëmija. Procesi përfshin edhe familjen, por nuk duhet harruar 
se çdo hap në procesin zinxhir duhet të sigurojë që fëmija është në qendër të çdo veprimi si dhe 
faktin që nevojat dhe kapacitetet e fëmijës janë unik dhe duhen marrë në konsideratë “rast pas 
rastit”. Në çdo hap që punonjësi social hedh, kërkon dhe synon t’i përgjigjet “hap pas hapi” 
pyetjeve si:

 y Cilat janë rreziqet serioze që mund të cënojnë sigurinë e fëmjës?
 y Çfarë mund të arrihet në “interesin më të lartë” të fëmijës?
 y Në çfarë niveli mund të përfshihet fëmija?
 y Cilat janë mënyrat më të mira dhe jo dëmtuese që mund të përfshihet fëmija në proces?
 y Me kë duhet të konsultohem?
 y A kam mjaftueshëm informacion që të ngre hipoteza dhe arrij në konkluzione? 
 y Çfarë vendimesh mund të merren dhe pse?
 y Çfarë burime mund të përdoren për të ndihmuar fëmijën? dhe/ose
 y Si do ta kuptoj që fëmija nuk është në rrezik?

Qëllimi i manaxhimit të rastit është që të ofrojë një sistem transparent koordinimi, monitorimi, dhe 
kontrolli i cili lehtëson një proces që nxit ndërmarrjen e veprimeve për promovimin e mbrojtjes 
së fëmijëve. Ky sistem mbështetet shumë fort në qasjen e punës në ekip të cilët punojnë së 
bashku për të marrë dhe menaxhuar vendime me qendër fëmijën.
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Parimet bazë të Menaxhimit të Rastit

Parimet kryesore që duhen patur parasysh gjatë menaxhimit të rastit (Bowles, 2009)

 y Respekti për personin–detyrimi për të respektuar mendimet, dëshirat, shqetësimet 
dhe opinionet e personit.

 y Ofrimi shërbime që përmirësojnë mirëqenien dhe minimizojnë rrezikun.
 y Drejtësia dhe Barazia-detyrimi për të qënë i drejtë në shpërndarjen e përfitimeve 

dhe vlerësimin e rrezikut.
 y Shmangia ose minimizimi e dëmtimit-detyrimi për të mënjanuar lëndimin e të 

tjerëve të përfshirë në proces.

Parimet bazë të punës së punonjësit social:

 y Të konsiderojë me kujdes dhe hap pas hapi aspektet e zhvillimit të fëmijës, dhe të 
mirënjohi rëndësinë e faktorit kohë në jetën e fëmijës. Specialistët duhet të jenë në dijeni 
të pasojave, të ndryshimeve, dhe të zhvillimit të fëmijës gjatë moshave të ndryshme. 
Koha është kritike, pasi fëmijët mund të mos përfitjonë atë për çfarë kanë nevojë në 
fazat e ndryshme të zhvillimit të tyre. Nëse një punonjës social, nuk ka besim ose siguri, 
në vlerësimin e tij nëse një fëmijë po zhvillohet brenda parametrave të zakonshme të 
zhvillimit të fëmijës, atëherë duhet të kërkojë mendim më të specializuar për këtë çështje 
nga një pediatër ose psikolog zhvillimi. Disa fëmijë mund të kenë nevoja specifike si 
vështirësi të të nxënit; vështirësi për të mësuar; aftësi të kufizuara, ose nevoja specifike 
mjekësore. Është e rëndësishme që punonjësi soical të vëzhgojë gjithë spektrin e 
aspekteve të zhvillimit të fëmijës.

 y Të gjitha veprimet, planet, dhe vendimet duhet të kenë në qendër fëmijën dhe marrjen 
në konsideratë të interesit më të lartë të fëmijës.

 y Të ketë qasje ekologjike, duke e vendosur dhe konsideruar fëmijën brenda familjes dhe 
komunitetit të gjerë ku jeton. Gjithashtu, kjo qasje i lejon punonjësit social të identifkojë 
burimet dhe potencialet që ofron mjedisi dhe familja për fëmijën në situatën që ndodhet. 

 y Puna e drejtpërdrejtë me fëmijën dhe familjen është kyç në rastet e fëmijëve në situatë 
rreziku. Shumica e prindërve duan të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre. Shumë 
kërkime kanë theksuar rëndësinë e partneritetit me prindërit për të ruajtur dhe kujdesur 
për fëmijën. Është e rëndësishme të krijohet një marrdhënie pozitive, që prindërit/
kujdestarët të ndihen të respektuar dhe të informuar për procesin. Partneriteti duhet të 
bazohet në ndershmëri, transparencë, dhe respekt dhe profesionistët duhet të luajnë rol 
thelbësor në respektimin e këtyre parimeve.

 y Procesi i vlerësimit dhe menaxhimit të rastit duhet të bazohet në fakte dhe evidenca 
objektive dhe profesionale, dhe nuk duhet të mbetet gjykim subjektiv i punonjësit apo 
profesionistëvve të tjerë. Është mjaft e rëndësishme që procesi i menaxhimit të rastit 
hap pas hapi të evidentojë këto fakte së bashku me fëmijën dhe familjen si dhe me aktorët 
e tjerë të ekipit multidisiplinar dhe të ndërtojë apo përshtasë veprimet e mëtejshme për 
të ndërhyrë.
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 y Njeh dhe konsideron qasjen multiagjenci dhe ku punohet në partneritet me fëmijët dhe 
familjet e tyre. Nevojat e fëmijës janë komplekse dhe si të tilla kërkojnë që të adresohen 
në mënyrë multi dimensionale, ku një fëmijë në nevojë për mbrojtje mund të ketë nevojë 
për kujdes shëndetësor, psikologjik, apo nevoja të caktuara të të mësuarit. Po ashtu, 
familja e fëmijës mund të jetojë në kushte varfërie, mund të ketë persona me aftësi 
të kufizuara të cilët kanë nevoja të veçanta. Në këtë mënyrë, mbrojtja dhe mirëqënia 
e fëmijës kushtëzohen nga një sërë nevojash komplekse dhe që mund të përmbushen 
nga aktorë të ndryshëm. Përqasja multidisiplinare kërkon bashkërendim, koordinim, 
dhe punë të përbashkët mes shumë aktorëve për të përmbushur nevojat e fëmijës dhe 
familjes së tyre. Në të njëjtën kohë, ky parim duhet parë i lidhur ngushtë me partneritetin 
me fëmijën dhe familjen.

 y Është një proces i vazhdueshëm dhe jo një moment i vetëm në procesin e ndihmës. Ky 
është një parim mjaft i rëndësishëm i cili e drejton punonjësin social drejt një procesi 
të vazhdueshëm ku herë pas here vlerësohen nevojat e fëmijës dhe familjes nëse këto 
nevoja janë përmbushur, nëse nuk janë përmbush, apo nëse nevojat kanë ndryshuar.

 y Të sigurojë cilësi dhe mundësi të barabarta për të gjithë, duke qenë i ndjeshëm ndaj 
nevojave dhe rrethanave diverse të fëmijës. Ky parim nuk nënkupton që të gjithë fëmijët 
të trajtohen me të njëjtën qasje, por që qasja të përshtatet në bazë të nevojave specifike 
të fëmijës. Njëkohësisht, ky parim lidhet me barazinë në procesin e vlerësimit dhe të 
ofrimit të shërbimeve për të gjithë rastet në nevojë për mbrojtje. Të qënit i ndjeshëm 
dhe i qëllimshëm ndaj nevojave specifike të çdo fëmije dhe familje, është një aspekt 
mjaft delikat dhe i rëndësishëm i punës së punonjësit social në fushën e mbrojtjes së 
fëmijëve. Po ashtu, është po aq e rëndësishme që rrethanat dhe situata e fëmijës mund 
të ndryshojë dhe fëmijët me nevoja të caktuara për mbrojtje si dhe familjet e tyre kanë 
situata të veçanta dhe çdo rast duhet trajtuar si unik dhe i veçantë.

Procesi i Menaxhimit të Rastit shpreh në mënyrë të detajuar hapat që duhet të ndërmerren pas 
identifikimit të një rasti në mënyrë që të sigurohemi që fëmija merr shërbimet dhe mbështetjen 
e duhur.  Të gjithë rastet ndjekin të njëjtat hapa bazë, megjithëse detajet do të jenë të ndryshme 
gjatë çdo faze.

Procesi i Menaxhimit të Rastit ka këto faza:

1. Identifikimi/Referimi;
2. Vlerësimi Fillestar;
3. Vlerësimi i Plotë (Gjithëpërfshirës); 
4. Planifikimi i  Mbrojtjes dhe Përkujdesit;
5. Zbatimi, Monitorimi dhe Ndjekja e Planit;
6. Mbyllja e Rastit.

1. Identifikimi / Referimi
Hapi i parë i procesit të menaxhimit të rastit është identifikimi i rastit, i cili mund të vijë si pasojë 
e  një incidenti që mund të ndodhë dhe që raportohet ose për shkak të rritjes së shqetësimit 
lidhur me mirëqenien e një fëmije nga aktorë (si p.sh. shkolla), të cilët janë duke bashkëpunuar 
vazhdimisht me fëmijën.
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Institucionet dhe/ose ofruesit e shërbimeve të cilët identifikojnë rastin, e referojnë atë tek 
NJMF-ja, duke plotësuar formularin e referimit për mbrojtjen e fëmijës. Nëse nuk është e 
mundur që të përmbushet i gjithë informacioni i kërkuar në formular, duhet të paraqiten sa më 
shumë detaje që të jetë e mundur. Referimet tek NJMF-ja bëhen brenda 24 orëve nga identifikimi 
i rastit, ose në ditën pasardhëse të punës.

Në rastin kur fëmija është në rrezik të menjëhershëm (situatë emergjente) fillimisht duhet të 
kontaktohet policia dhe menjëherë më pas kontaktohet  NJMF ose strukturat e Shërbimit 
Social Shtetëror, me qëllim për të garantuar sigurinë e fëmijës duke e marrë atë në mbrojtje të 
menjëhershme, si edhe ofrimin e shërbimeve të nevojshme sipas rastit; strehim, ushqim, kujdes 
shëndetësor, etj. Kur nuk ka  NJMF në zonë, rasti duhet të referohet tek Njësia për të Drejtat e 
Fëmijëve në qark.

Në këto raste punonjësit, që do të marrin në mbrojtje fëmijët në rrezik të menjëhershëm (situatë 
emergjente), duhet të plotësojnë dhe firmosin Procesverbalin “Për marrjen në mbrojtje të 
fëmijës në rrezik të menjëhershëm”, i cili është pjesë përbërëse e këtij udhëzimi (bashkëlidhur).

2. Vlerësimi Fillestar
Faza e dytë e procesit është Vlerësimi Fillestar, i cili është një vlerësim i shpejtë i nivelit të 
rrezikut bazuar në informacionin e disponueshëm. NJMF është përgjegjësja kryesore për 
vlerësimin fillestar e cila mund të kontaktojë institucione apo organiza të tjera në mënyrë që 
të merret një vendim më i përshtatshëm. Vlerësimi fillestar duhet të përmbyllet sa më shpejt 
që të jetë e mundur, mundësisht brenda 24 orëve dhe maksimalisht brenda 48 orëve si dhe të 
vlerësojë:

 y Sigurinë e fëmijës dhe nivelin e rrezikut për një periudhë afatshkurtër;
 y Ofrimin e shërbimeve të domosdoshme për t`u ofruar me urgjencë në bazë të nevojave 

të rastit. (p.sh. trajtim mjekësor, ushqim, strehim etj);
 y Nëse është e nevojshme të ndërmerren veprime të tjera, për të vlerësuar nëse rasti 

është referim i përshtatshëm.

Në momentin e vlerësimit fillestar, një rast mund të merret në konsideratë edhe sikur të mos 
ketë më nevojë për veprime të mëtejshme sepse referimi i bërë nuk lidhet drejtpërdrejtë me një 
shqetësim për mbrojtjen e fëmijës.  Këto raste duhen referuar drejtpërdrejtë pranë institucioneve 
përgjegjëse.

Një element kyç i cili duhet marrë parasysh gjatë fazës së referimit dhe vlerësimit fillestar është 
ai i sigurisë së fëmijës.  Nëse vlerësohet se nuk është e sigurt që fëmija të qëndrojë në shtëpi 
gjatë një periudhe afatshkurtër ose nëqoftëse nuk ka shtëpi, atëherë NJMF, SHSSH, OJF dhe 
policia duhet të punojnë së bashku për të gjetur një vend të përshtatshëm ku të qëndrojë fëmija.

Rasti mund të ketë nevojë për urdhër mbrojtjeje, në zbatim të Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 
“Për masa ndaj dhunës  në marrëdhënie familjare”. Megjithatë kur shikohet që nuk ka baza 
të mjaftueshme për urdhër mbrojtjeje, ose kur për marrjen e urdhrit nevojitet kohë dhe kur 
punonjësit janë përsëri të shqetësuar për sigurinë e fëmijës, atëherë ata duhet të negociojnë 
me prindërit në mënyrë që fëmija të qëndrojë diku tjetër (p.sh. tek kushërinjtë ose tek një mik/
komshi) deri sa të përfundojë vlerësimi i plotë.  Do të ishte e preferueshme, ose duhet të shtrohet 
si alternativë, që personi i dyshuar për abuzim ndaj fëmijës të largohej nga shtëpia.
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Kur ka dyshim se mund të ketë ndodhur një vepër penale, duhet të njoftohet policia dhe të 
kërkohet mbështetje ligjore për të siguruar se mbledhja e informacionit, ku përfshihen deklaratat 
dhe dëshmitë, është marrë në përputhje me proçedurat e duhura ligjore.

Pas vlerësimit fillestar, Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijës shpjegon në dokumentacion nëse do 
të ofrohet mbështetje e mëtejshme ose nëse rasti është mbyllur në këtë fazë.

3. Vlerësimi i Plotë
Ky është një hap i rëndësishëm gjatë procesit të Menaxhimit të Rastit dhe duhet të përmbushet 
me kujdes pasi përbën bazën për hartimin e Planit të Mbrojtjes dhe Përkujdesit Individual për 
fëmijën. Vlerësimi i plotë përqendrohet kryesisht tek nevojat e fëmijës (dhe të familjes së tyre) 
dhe tek siguria e tyre16.

Vlerësimi i plotë identifikon:

 y Nivelin e rrezikut në të cilin ndodhet fëmija në periudhë afatshkurtër, afatmesme 
dhe afatgjatë;

 y Nevojat e fëmijës në përputhje me moshën dhe zhvillimin e tyre; 
 y Pikat e forta, kapacitetet dhe burimet e fëmijës, familjes, nëse është e nevojshme 

edhe të familjes së gjerë.

Vlerësimi i plotë duhet të përfundojë brenda 20 ditëve pune nga vlerësimi fillestar, dhe 
përqendrohet kryesisht tek nevojat e fëmijës, familjes dhe tek siguria e tyre.

Duhet të bëhet të paktën një vizitë në shtëpi si pjesë e procesit të vlerësimit. Për të realizuar 
vizitën e parë në familje, ose nëse fëmija/familja nuk mund të vijë pranë NJMF,  për arsye 
sigurie mund të organizohet një vizitë e përbashkët e PMF me një anëtar tjetër të Grupit Teknik 
Multidisiplinar.  Në rastet kur ka problematika të lidhura me sigurinë dhe tregues për praninë e 
dhunës, në vizitat në familje duhet të përfshihet edhe policia.

4. Planifikimi i Përkujdesit dhe i Mbrojtjes
Pasi është përfunduar vlerësimi, duhet të hartohet një plan përkujdesi dhe mbrojtjeje i cili 
përmban hapat që duhet të ndërmerren nga aktorët e ndryshëm, për të përmbushur nevojat e 
fëmijës dhe për të ulur nivelet e rrezikut.

Plani Individual për Mbrojtjen e Fëmijës hartohet brenda 5 ditëve pune pasi ka përfunduar 
vlerësimi i plotë. Ky plan adreson nevojat e fëmijës dhe familjes, përcakton shërbimet e 
nevojshme, ofruesit e këtyre shërbimeve si dhe afatet kohore se kur do të ofrohen shërbimet.

Për rastet me rrezik të ulët, ky plan bëhet nga NJMF ose një grup i vogël personash, të cilët 
hartojnë planin dhe më pas koordinohen me agjencitë dhe aktorët e tjerë.

Kur rreziku në të cilin ndodhet fëmija është në nivelin e mesëm, të lartë, të menjëhershëm, ose 
kur rasti ka rrezik të ulët por është kompleks, plani duhet të miratohet gjatë  Takimit të Grupit 
Teknik Multidisiplinar. 

16  Për një informacion të detajuar mbi referoju Aneksit 3
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Qëllimi i Takimit të Grupit Teknik Multidisiplinar17, gjatë të cilit do të hartohet Plani Individual i 
Mbrojtjes dhe Përkujdesit, është përcaktimi i hapave që duhet të ndërmerren, nga kush dhe kur 
për të:

 y Identifikuar dhe përcaktuar nivelin e rrezikut;
 y Siguruar që fëmija është i sigurt, apo faktorët e rrezikut janë ulur;
 y Promovuar interesat më të larta dhe plotësimin e nevojave të fëmijës;
 y Ofruar mbështetje për familjen në mënyrë që ata të kujdesen në mënyrën e duhur dhe 

të mbrojnë fëmijën.

Formulari i shqyrtimit të progresit / planit individual të mbrojtjes së fëmijes duhet të përpilohet 
gjatë takimit përmes identifikimit të nevojave të fëmijës dhe mënyrave për t’i përmbushur ato. 
Aty gjithashtu do të përfshihen hapat që duhen ndërmarrë për të zvogëluar rrezikun. Kur hartohet 
plani është e rëndësishme të vlerësohen mirë alternativat e ndryshme pasi një përzgjedhje e 
cila mund të përmbushë një nevojë ose që mund të reduktojë një rrezik mund të ketë si pasojë 
shkaktimin e dëmit të mëtejshëm/krijimin e problemeve të reja.

Një kopje e Planit Individual për Mbrojtjen e Fëmijës duhet të mbahet në dosjen individuale të 
fëmijës. Në rastin kur ka më shumë se një fëmijë në familje duhet të hartohet një plan individual 
për secilin fëmijë, duke marrë në konsideratë nevojat e tyre individuale. 

Fëmijët dhe anëtarët e familjes e dinë mjaft mirë cila është situata në familjen e tyre dhe çdo 
plan që mund të ndërmerret pa miratimin e tyre, mund të dështojë. Prandaj konsiderohet si 
një praktikë e mirë që fëmija dhe prindërit/kujdestarët të jenë të pranishëm në Takimin për 
Mbrojtjen e Fëmijës në mënyrë që ata të marrin pjesë në procesin e planifikimit. Familjet dhe 
fëmijët mund të kenë nevojë për mbështetje dhe asistencë gjatë takimeve të tilla në mënyrë që 
ata të kenë mundësi të shprehin tërësisht mendimet e tyre.

Në rastet kur shqyrtohet zhvendosja e fëmijës nga familja, fillimisht duhet të vlerësohet strehimi 
tek anëtarët e tjerë të familjes, komunitetit dhe si alternative e fundit duhet të  konsiderohet 
vendosja e tij në një strehëz apo institucion rezidencial. Në këtë rast, përpara se fëmija të 
kthehet në shtëpi, duhet të ndërmerret një vlerësim për të gjykuar sesi është reduktuar rreziku 
në familje dhe a është e përshtatshme për fëmijën të kthehet në shtëpi. 

5. Zbatimi, Monitorimi dhe Ndjekja
NJMF-ja monitoron zbatimin e Planit Individual për Mbrojtjen e Fëmijës nga të gjithë aktorët. 
NJMF-ja bën vizita të rregullta në familje, për të vlerësuar ecurinë dhe efikasitetin e ndërhyrjeve 
të përcaktuara në Planin Individual të Mbrojtjes së Fëmijës. Rishqyrtimi formal i planit bëhet 6 
javë pas hartimit të planit të parë dhe pastaj çdo 3 muaj, por mund të bëhet edhe më shpesh 
nëse është e nevojshme dhe nëse janë dakord  anëtarët e Grupit Teknik Multidisiplinar.

Në takimet shqyrtuese e organizuara nga NJMF-ja thirren të marrin pjesë, ata anëtarë të Grupit 
Teknik Multidisiplinar, të cilët ofrojnë shërbime sipas planit dhe që kanë njohuri mbi rastin. Për 
rastet me rrezikshmëri të lartë, të gjithë anëtarët e Grupit Teknik Multidisiplinar  mblidhen dhe 
shqyrtojnë ecurinë e rastit, të paktën çdo gjashtë muaj.

17 Për më shumë detaje mbi përmbajtjen dhe funksionimin e Grupit Teknik Multidisiplinar të shikohet VKM Nr. 265, datë 12.04.2012 
“Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore përgjëgjëse për referimin e 
rasteve të fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit të tij”
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Në takimet shqyrtuese analizohen veprimet dhe masat e ndërmarra për të vlerësuar nëse ato 
po zbatohen sipas planit, nëse janë akoma të nevojshme dhe nëse kanë nevojë për përshtatje 
në përputhje me nevojat në ndryshim të fëmijës dhë familjes. Në takimet shqyrtuese vlerësohet 
niveli aktual i rrezikut dhe rishikimi i Planit Individual për Mbrojtjen e Fëmijës nëse është e 
nevojshme.

Formulari i Shqyrtimit të Progresit/Planit Individual për Mbrojtjen e Fëmijës përditësohet pas 
çdo takimi shqyrtues. NJMF dokumenton mbledhjet shqyrtuese ne dosjet përkatëse. 

6. Mbyllja e Rastit
Rasti mbyllet kur:

 y fëmija është mbi 18 vjeç;
 y ndërhyrjet e ndërmarra e kanë reduktuar nivelin e rrezikut,  në rrezik  të ulët ose mungesë 

rreziku;
 y fëmija nuk gjendet më në atë situatë dhe kur nuk paraqiten rrethana që fëmija të kthehet 

në atë situatë rreziku përpara se të mbushë 18 vjeç;
 y fëmija vdes;
 y fëmija transferohet në një zonë tjetër dhe rasti transferohet për ndjekje tek një NJMF 

tjetër.  

Rastet me rrezik të ulët mbyllen nga NJMF-ja vetëm pasi është rënë dakord me eprorin dhe 
profesionistët  që janë duke ofruar shërbime për fëmijën.

Për rastet me rrezik të mesëm, të lartë dhe të menjëhershëm, vendimi për mbylljen e rastit do të 
merret në takimin e Grupit Teknik Multidisiplinar.

3.7. Standardet e Shërbimeve të Njësive të Mbrojtjes së 
Fëmijëve 

Hartimi i standardeve të shërbimeve për njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, shënon një hap të 
rëndësishëm në garantimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të të drejtave të fëmijëve shqiptarë, 
të sanksionuara në Kushtetutë, në legjislacionin shqiptar dhe në konventat ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Qeveria Shqiptare si Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe ligjin nr. 10347, datë 4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”. Vendosja 
e standardeve për shërbimet e njësive të mbrojtjes së fëmijëve është e rëndësishme për disa 
arsye:

Së pari, për të garantuar cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në respektim të të 
drejtave të fëmijëve të sanksionuara në legjislacionin në fuqi. Standardet e shërbimeve të 
njësive të mbrojtjes së fëmijëve mbështeten dhe synojnë respektimin e parimeve, si: respektimi 
dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; universaliteti; barazia e mundësive; e 
drejta për të përfituar; partneriteti; transparenca dhe paanshmëria; mosdiskriminimi; pavarësia, 
integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit. Hartimi dhe implementimi i paketës 
së standardeve të shërbimeve të njësive të mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me legjislacionin 



Moduli III: Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve

Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile  |  101

M
od

ul
i I

II

M
od

ul
i I

II

në fuqi dhe me standardet e kërkuara ndërkombëtare, përbën edhe një hap të rëndësishëm në 
procesin e integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian.

Së dyti, vendosja e standardeve për shërbimin e njësive të mbrojtjes së fëmijëve do të shërbejë si 
detyrim ligjor ndaj strukturave në nivel qendror dhe vendor për të matur dhe për të përmirësuar 
cilësinë e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve brenda territorit të tyre. Në kushtet e zhvillimit, 
del e nevojshme që shteti të vendosë disa rregulla dhe standarde për cilësinë e shërbimeve, që 
duhen respektuar nga të gjitha institucionet në nivel qendror dhe vendor.

Së treti, proceset decentralizuese ngarkojnë me përgjegjësi më të mëdha autoritetet vendore në 
lidhje me shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve. Në kushtet që bashkitë nuk kanë përvojë në këtë 
fushë të re të veprimtarisë së tyre, vendosja e standardeve do t’i ndihmojë ata në përmbushjen 
e funksioneve të reja në lidhje me plotësimin e nevojave sociale të komunitetit, ku ata ushtrojnë 
autoritetin e tyre. Këto funksione lidhen me planifikimin, sigurimin e shërbimeve të njësive të 
mbrojtjes së fëmijëve dhe zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit rajonal apo lokal.

Së katërti, zbatimi i standardeve ndikon në rritjen e kapitalit social. Kapitali social në 
këndvështrimin praktik ka të bëjë me zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit dhe të burimeve 
shoqërore, që përfshijnë institucionet, marrëdhëniet dhe normat që formojnë sasinë dhe 
cilësinë e ndërveprimeve shoqërore në një shoqëri.

Standardet, gjithashtu, do të shërbejnë si dokument bazë:

 y për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për të vlerësuar kapacitetet e autoriteteve 
vendore për funksionimin e njësive të mbrojtjes së fëmijëve;

 y për strukturat e Inspektoratit të Punës dhe të Shërbimit Social, të cilat do të kontrollojnë 
cilësinë e shërbimeve; 

 y për autoritetet vendore për të vlerësuar shërbimin e njësive të mbrojtjes së fëmijëve për 
të planifikuar fonde në funksion të përmirësimit të shërbimit të njësive për mbrojtjen e 
fëmijëve; 

 y për organizatat që përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve, organizatave për të 
drejtat e njeriut, për të vlerësuar situatën e fëmijëve dhe realizimin e të drejtave të tyre; 

 y për autoritetet në nivel qendror, si: Ministria e Shëndetësisë, e Arsimit dhe Sportit, e 
Brendshme, e Drejtësisë etj.; 

 y për institucionet akademike dhe organizatat e përfshira në veprimtari arsimore e 
trajnuese apo studiuesit e fushës etj.; 

 y për vetëvlerësimin e punës nga NJMF-të, si: dhe për raportimin tek Agjencia Shtetërore 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

Standardet janë mbështetur në pesë fusha specifike, por të ndërlidhura midis tyre që përfshijnë 
kriteret për cilësinë. Krahas identifikimit të kritereve për çdo standard, janë përfshirë edhe 
shembuj treguesish për të ndihmuar vlerësimin nëse standardi është përmbushur ose jo. 
Gjithashtu, është identifikuar formati dhe metoda për mbledhjen e informacionit që ndihmon 
për vlerësimin (p.sh., “matja”).

 y Standardi 1: Sigurimi i burimeve të mjaftueshme dhe i një mjedisi të përshtatshëm pune 
për të mundësuar që puna për mbrojtjen e fëmijëve të bëhet në mënyrë efektive, të 
përshtatshme dhe të sigurt.
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 y Standardi 2: Zbatimi i procedurave të referimit dhe të menaxhimit të rasteve të fëmijëve 
në rrezik, për të siguruar mbrojtjen e fëmijës në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme.

 y Standardi 3:  Përfshirja e fëmijës dhe familjes në mënyrë aktive dhe të plotë.
 y Standardi 4: Përdorimi i një qasjeje multidisiplinare, gjatë procesit të menaxhimit të 

rastit, kur i ofrohen shërbime fëmijës dhe familjes.
 y Standardi 5: Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës ofron shërbim cilësor në përputhje me 

nevojat e fëmijës.

Monitorimi: aktiviteti i menaxherëve lokal për të parë nëse stafi po ndjek procedurat e miratuara.
Monitorimi, mund të konsiderohet një aktivitet sistematik i vazhduar i cili mbledh dhe siguron 
informacion në mënyrë specifike për të siguruar përgjegjësi në të gjithë nivelet e programit.
Në krijmin e një sistemi sistematik dhe të vazhdueshëm monitorimi, duhet të merren në 
konsideratë këta elementë:

 y Tipi, burimi dhe frekuenca e informacionit që është për t’u mbledhur
 y Procedurat dhe metodat që duhen përdorur për mbledhjen e informacionit
 y Mënyra me të cilën informacioni do të plotësohet, vlerësohet, rishikohet dhe raportohet

Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve duhet të synojë të mbledh të dhënat e mëposhtme për të 
monitoruar deri në çfarë mase janë referimet dhe vlerësimet në rastet e akuzave për dhunë ose 
abuzim kur viktima është fëmijë ose kur fëmija është dëshmitar dhe t’i krahasojë me rastet që 
menaxhohen sipas procedurave të grupit multidisiplinar.

1. Numrin e referimeve të marrë tek Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve që lidhen me dhunën 
ose abuzimin kur fëmijë është viktimë ose kur fëmija është dëshmitar i abuzimit dhe 
burimin e referimit 

2. Numri referimeve që janë vlerësuar fillimisht përsa i përket dhunës ose abuzimit kur 
viktima është fëmijë ose kur fëmija është dëshmitar i abuzimit 

3. Numri referimeve përsa i përket dhunës ose abuzimit kur viktima është fëmijë ose kur 
fëmija është dëshmitar i abuzimit që nuk janë vlerësuar dhe arsyet pse nuk janë vlerësuar

4. Numri referimeve përsa i përket dhunës ose abuzimit kur viktima është fëmijë ose kur 
fëmija është dëshmitar i abuzimit që kanë kërkuar përdorimin e procedurave të grupit 
multi-disiplinar

5. Numri referimeve përsa i përket dhunës ose abuzimit kur viktima është fëmijë ose kur 
fëmija është dëshmitar i abuzimit që nuk i janë referuar policisë dhe arsyet pse nuk janë 
referuar

6. Koha (ditë, orë) midis marrjes së referimit që lidhet me dhunën ose abuzimin kur viktima 
është fëmijë ose kur fëmija është dëshmitar i abuzimit dhe vlerësimi fillestar i referimit 
nga punonjësi social

7. Numri intervistave individuale të fëmijës qoftë nga punonjës i policisë ose punonjës i 
Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, apo bashkërisht punonjësi policisë me punonjësin për 
mbrojtjen e fëmijëve dhe nga prokurori dhe vendin ku kryhet intervista 

8. Numrin e fëmijëve viktima ose dëshmitar që i janë nënshtruar ekzaminimit mjekësor nga 
një staf mjekësor 

9. Numri fëmijëve që janë larguar nga familjet dhe janë vendosur në qendra rezidenciale 
apo ”foster care” ndërkohë që ndiqen procedurat e grupit multidisiplinar

10. Numri i takimeve këshilluese midis agjencive (planifikimi rastit) që kryhen sipas 
procedurave të grupit multi-disiplinar dhe agjencitë që marrin pjesë në takim 
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Inspektimi është procesi ekzaminimit të rezultateve krahasuar me rezultatet e pritshme. Qëllimi 
i hapave të agjencive të shumta për fëmijët viktima apo fëmijët dëshmitarë të dhunës ose abuzimit 
është të minimizojë ose eliminojë abuzimin dytësor të fëmijës si rezultat i hetimit apo seancave 
gjyqësore. Prandaj, inspektimi i grupit multidisiplinor duhet të ekzaminojë eksperiencën si 
qendrën e punës së grupit multidisiplinor duke përdorur një kombinim të metodave cilësore dhe 
sasiore për të mbledhur informacion për përvojën e fëmijës për të përcaktuar nëse procesi ka 
pasur fëmijën në qendër ose jo.

Përdorimi i metodave sasiore për të mbledhur informacion mbi përvojën e fëmijës, sugjeron 
që inspektori të ketë aftësi të komunikimit me fëmijët, mundësisht të jetë punonjës social 
professional.

Të dhënat e mëposhtme sasiore që ndodhin në një periudhë të caktuar kohore duhet të mblidhen 
nga inspektori (ët):

1. Numri, gjinia, dhe mosha e fëmijës viktimë të dhunës ose abuzimit rast që është 
menaxhuar sipas procedurave të grupit multidisiplinar. 

2. Numri, mosha dhe gjinia e fëmijëve dëshmitarë të dhunës ose rasti të abuzimit që është 
menaxhuar sipas procedurave të grupit multidisiplinar. 

3. Numri i intervistave hetuese që janë kryer me secilin fëmijë dhe agjencitë/profesionistët 
që po kryejnë këto intervista 

4. Vendndodhja e intervistave hetuese – në një vend miqësor për fëmijën? Apo në ndonjë 
vend tjetër? 

5. Numri rasteve kur raportimi abuzimit ose dhunës ndaj një fëmijë ka rezultuat në 
zhvendosjen e fëmijës nga familja 

6. Numri rasteve kur fëmija viktimë apo dëshmitar i është kërkuar të marrë pjesë në gjyq
7. Numri rasteve kur fëmija viktimë apo dëshmitarë i është kërkuar të jap dëshmi në gjyq

Informacioni mëposhtëm cilësor duhet të mblidhet nga inspektori (ët):

1. Cila ka qenë përvoja e fëmijës pas rrëfimit të dhunës apo abuzimit? Cilit ja rrëfeu fëmija 
këtë përvojë? 

2. Cila ishte përvoja e fëmijës pasi u intervistua nga fëmija? Nga Punonjësi për Mbrojtjen 
e Fëmijëvë? Nga agjenci/profesionistë të tjerë? 

3. Cila ishte përvoja e fëmijës pasi u ekzaminua nga një staf mjekësor? 
4. Cila ishte përvoja e fëmijës nëse ju kërkua të merrte pjesë në gjyq?
5. Cila ishte përvoja e fëmijës nëse ju kërkua të jepte prova në gjyq?
6. Çfarë mbështetje mori fëmija nga prindërit/kujdestarët apo të rritur të besuar përgjatë 

procesit hetimor dhe gjyqësor? A u ndje i mbështetur sa duhet fëmija? 
7. Çfarë këshille do t’i jepte fëmija një fëmije tjetër që ka qenë viktimë ose dëshmitarë i 

abuzimit? 

Analiza dhe marrja në konsideratë e informacionit të mbledhur duhet t’i mundësojë inspektorit 
të arrijë në përfundimin nëse fëmija përjetoi abuzim të mëtejshëm për shkak të ndjekjes penale 
apo procesit gjyqësor. 
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3.8. Mobilizimi i Komuniteteve për të Mbrojtur Fëmijët
Komunitetet janë të rëndësishëm për jetën e fëmijëve. Pas familjes, komuniteti përbën mjedisin 
më të afërt në të cilin fëmijët rriten dhe zhvillohen. Mobilizimi i komuniteteve për të mbrojtur 
fëmijët synon të angazhojë aktorë të ndryshëm të komunitetit për të punuar sëbashku për të 
krijuar një vend më të sigurt dhe më të lumtur për fëmijët – një mjedis më protektiv.

Si domeni në të cilin njerëzit ndajnë resurse të përbashkëta (hapësira, mjedisi natyror, resurset, 
infrastruktura, institucionet, agjencia), komuniteti ka një funksion të rëndësishëm në sigurimin 
e mjedisit protektiv dhe zhvillues për fëmijët.

Komuniteti gjithashtu siguron, ose ka potencialin të sigurojë, një mjedis në të cilin njerëzit mund 
të grupojnë resurset dhe energjitë e tyre dhe të ndërveprojnë me agjentë të qeverisë, aktorë 
joqeveritarë ose agjenci për të arritur përmirësime. Mobilizimi i komunitetit funksionon më mirë 
kur grupe të ndryshme brenda një komuniteti zhvillojnë strategji të përbashkëta dhe punojnë 
bashkë për t’i arritur ato me kalimin e kohës.

Çfarë është komuniteti?
“Komuniteti” i referohet një grupi njerëzish që e njeh veten ose njihet nga ata jashtë tij si grup 
me karakteristika të përbashkëta kulturore, fetare dhe shoqërore, origjinë dhe interesa dhe që 
formon një identitet kolektiv me qëllime të përbashkëta.

Komunitetet mund të mendohen si mbajtës të një sërë detyrash kolektive në lidhje me mbrojtjen 
e fëmijëve dhe shpesh mund të jenë një suport madhor për familjen, veçanërisht kur strukturat e 
shtetit janë të kompromentuara. Idea e një komuniteti mund të variojë në kontekste të ndryshme, 
dhe e rëndësishme është të vlerësojmë se si njerëzit e shohin sensin e komunitetit kur punojnë 
në këto kontekste të ndryshme.

Përkufizimi i mobilizimit të komunitetit
Mobilizimi i komunitetit është një proces në të cilin grupet lokale asistohen për të qartësuar 
dhe shprehur nevojat dhe objektivat e tyre dhe për të ndërmarrë veprim kolektiv për realizimin 
e tyre. Ai thekson përfshirjen e njerëzve në përcaktimin dhe plotësimin e nevojave të tyre. Ai 
është i lidhur ngushtë me konceptet e pjesëmarrjes.

Çfarë përfshin mobilizimi i komuniteteve për mbrojtjen e fëmijëve?
Mbrojtja e fëmijëve me bazë komunitare nënkupton komunitete që punojnë bashkë me qeverinë 
qendrore, autoritetet lokale, organizatat me bazë komunitare, OJF-të dhe grupe të tjera për të 
parandaluar dhe për t’iu përgjigjur abuzimit, dhunës, shfrytëzimit dhe neglizhencës së fëmijëve. 
Mbrojtja e fëmijëve me bazë komunitare  mund të mbulojë një sërë aktivitetesh dhe ndërhyrjesh 
që janë hartuar për të promovuar një mjedis më lehtësues që ushqen një përqasje holistike ndaj 
mbrojtjes së fëmijëve.

Megjithëse mobilizimi i komunitetit është përfundimisht një proces i mesëm deri i gjatë, ai 
konsiderohet më efektiv sepse i jep hapësirë komuniteteve të përfshihen dhe të udhëheqin 
procesin e tyre të ndryshimit dhe transformimit social.
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Mobilizimi i komunitetit bazohet në një sërë parimesh, duke përfshirë:

 y Theksin mbi nevojën për zhvillim afatgjatë dhe jo vetëm lehtësim të çështjeve specifike.
 y Theksin mbi rëndësinë e kontekstit social dhe politik në të cilin njerëzit përjetojnë 

probleme dhe stres dhe jo vetëm një fokus në vuajtjen individuale (shikon dhe përballet 
me shkelje individuale të të drejtave  nga një perspektivë më e gjerë socio-politike dhe 
kolektive)

 y Supozon që njerëzit kanë mjaft resurse dhe synon të maksimizojë resurset e 
brendshme potenciale të të gjithë njerëzve në komunitet, duke përfshirë dhe ata më të 
marxhinalizuarit.

 y Përdor metoda pjesëmarrëse për të promovuar përfshirjen e fëmijëve dhe familjeve në 
përkufizimin e nevojave të tyre dhe mënyrat për plotësimin e tyre.

 y Kërkon respekt dhe besim reciprok midis komuniteteve dhe organizatave të jashtme që 
punojnë me ta.

 y Plotëson resurset e  komuniteteve me resurse të jashtme të përzgjedhura vetëm kur 
janë të nevojshme dhe të përshtatshme.

 y I përqaset komuniteteve që kanë përjetuar dhunë dhe konflikt nga një perspektivë të 
fokusuar tek zgjidhja. Përjetimet e dhunës dhe konfliktit shpesh përbëhen nga shqetësime 
praktike rreth strehimit, pasigurisë për ushqim, frikës së vazhdueshme dhe kërcënimeve 
ndaj sigurisë dhe mungesës së të ardhurave.

Çfarë i bën efektiv grupet e mbrojtjes së fëmijëve me bazë komunitare?

Ndërkohë që janë të shumtë faktorët që influencojnë suksesin e grupit ose Komitetit të Mbrojtjes 
së Fëmijës me Bazë Komunitare, analiza e kryer nga organizatat e mbrojtje së fëmijëve kanë 
identifikuar shtatë faktorë që infleuncojën në mënyrë të veçantë efektivitetin e saj:

1. Përkatësia në komuniteti – Grupet që përkufizojnë çështje të mbrojtjes së fëmijëve mbi 
të cilat ata janë duke punuar në nivel lokal kanë tendencën të ndjejnë një gradë më të 
fortë përkatësie dhe përgjegjësie për veprim. Disa faktorë që influencojnë një sens të 
fortë të përkatësisë në komunitet përfshijnë:
 y Pranimi i përgjegjësisë për të ndërmarrë veprim
 y Suport i jashtëm konstant 
 y Përdorimi i teknikave pjesëmarrëse të mobilizimit të komunitetit për të vlerësuar, 

diskutuar dhe promovuar të nxënit reciprok dhe vendimmarrjen mbi shqetësimet 
rreth mbrojtjes së fëmijëve

 y Sensi i fortë i komunitetit dhe motivimit për të adresuar një problem kolektiv
 y Mobilizimin dhe kontributin e resurseve të komunitetit ndaj përgjigjes

2. Mbështetja dhe respekti për resurset ekzistuese – është e rëndësishme të kuptojmë 
strukturën dhe dinamikat e komunitetit dhe jo të imponojmë një “përqasje nga lart poshtë”. 
Komunitetet shpesh fillimisht mendojnë se aspektet e të drejtave të fëmijëve janë në 
konflikt me kulturat tradicionale dhe se disa prej strategjive të tyre dhe mekanizmave 
mbrojtëse injorohen. Është e rëndësishme të merret kohë për të mësuar dhe kuptuar si 
të mbështetemi në struktura dhe praktika të dobishme që ndërkohë ekzistojnë.
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3. Suporti nga liderët e komunitetit – liderët formalë dhe joformalë të komunitetit janë 
portierë; suporti i tyre është i rëndësishëm dhe i jep legjitimitet aktiviteteve për mbrojtjen 
e fëmijëve. Si rezultat, ata duhet të shënjohen për rritjen e ndërgjegjësimit dhe orientimit 
mbi mobilizimin e komunitetit për mbrojtjen e fëmijëve.

4. Pjesëmarrja e fëmijëve – fëmijët jo vetëm që kanë një perspektivë të dorës së parë 
dhe unike mbi çështjet e mbrojtjes  me të cilat përballen, por ata gjithashtu kanë mjaft 
kreativitet dhe burime, veçanërisht kur bëhet fjalë për krijimin e ndërgjegjësimit tek 
fëmijët e tjerë. Evidenca tregon se pjesëmarrja cilësore e fëmijëve çon në aktivitete 
efektive.

5. Menaxhimi i çështjeve të pushtetit, diversitetit dhe përfshirjes – grupet më efektive 
të mbrojtjes së komunitetit gjithashtu kanë tendencën të jenë ata që përfshijnë burra 
dhe gra dhe përfaqësues të grupeve të prekura dhe karakterizohen nga vendimmarrja 
e përbashkët dhe ndarja e barabartë e pushtetit. Megjithatë, arritja e një situate të tillë 
është mjaft sfiduese dhe kërkon përpjekje konstante sepse ka një tendencë për komitetet 
ose grupet për të reflektuar shumë prej pabarazive ose praktikave diskriminuese që 
ekzistojnë në shoqërinë më të gjerë.

6. Aksesi në resurse – grupet efektive të mbrojtjes së fëmijëve me bazë komunitare kanë 
nevojë për akses në resurse njerëzore dhe materiale.

7. Lidhjet –  me grupet e tjera, iniciativat me fshatin ose në nivel qarku i japin mekanizmave 
të mbrojtjes së komunitetit një sens përkatësie dhe i ndihmon ata të aksesojnë resurse 
për të mbështetur punën e tyre, për të fituar legjitimitet përballë liderëve dhe njerëzve në 
përgjithësi dhe të zgjerojnë shtrirjen e dhënësve të shërbimeve të tjera. Nën një përqasje 
të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, është esenciale që mekanizmat e komunitetit te jenë 
të lidhur me të tjerët.

Përmbledhje e mobilizimit të komunitetit

1. Përgatituni për mobilizimin
 y Njiheni komunitetin tuaj: identifikoni organizatat ekzistuese, siç janë grupet fetare, 

organizatat me bazë komunitare, grupet e të rinjve dhe komitetet që punojnë me 
jetimët dhe fëmijët vulnerabël.

 y Identifikoni strukturat e pushtetit: liderët tradicionalë, përfaqësuesit e zgjedhur, 
grupet fetare dhe politike, etj., të cilët mund të mobilizojnë komunitetin dhe sigurojnë 
autoritet për çdo përpjekje. 

 y Planifikoni ditët dhe kohën ideale për takimin me komunitetin, duke përfshirë vendin, 
pjesëmarrësit ose personin që mund të duhet të autorizojë takimin.

 y Sigurohuni që grupe të ndryshme brenda komunitetit të jenë të përfaqësuar në 
konsultime, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë, veçanërisht ata nga grupet e 
marxhinalizuar dhe vulnerabël.

 y Fillimisht kryeni disa takime me njerëzit me influencë për të krijuar suport për 
procesin e konsultimit
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2. Organizoni komunitetin për veprim
 y Identifikoni individët ose grupet kryesorë brenda komunitetit që mund të marrin një 

rol aktiv ose udhëheqës në procesin e mobilizimit. Ata mund të jenë pjesë e një 
grupi ekzistues ose komiteti ose i një grupi të ri të krijuar për të drejtuar procesin e 
mobilizimit të komunitetit për të mbrojtur fëmijët.

 y Zbuloni se cilët individë dhe organizata janë ndërkohë të përfshirë në sigurimin e 
suportit për fëmijët vulnerabël dhe vlerësoni potencialin e këtij grupi për të marrë 
pjesë në aktivitetet tuaja.

 y Eksploroni arsyet që i bëjnë njerëzit bashkë për t’u kujdesur për fëmijët. Bazuar 
në faktin nëse është obligim kulturor, besimi fetar apo arsye politike, do të ishte 
e këshillueshme të përfshiheshin liderët tradicionalë, liderët fetarë ose zyrtarë të 
zgjedhur në proces. Shanset për sukses janë më të larta nëse kombinimi i personave 
me influencë në komunitet bëhet bashkë për të mbështetur veprimet për mbrojtjen 
e fëmijëve.

3. Krijoni ndërgjegjësim në komunitet: eksplorimi i çështjeve
 y Eksploroni çështjet e ngritura nga komuniteti dhe ndani çështje të tjera me 

komunitetin për të arritur në një konsensus të përbashkët.
 y Përgjigjuni pyetjes, çfarë po bën komuniteti për të përkrahur dhe mbrojtur fëmijët?
 y Vendosni prioritete për veprim
 y Përdorni teknika pjesëmarrëse rurale të lavdërimit në situata informale me 

komunitetin më të gjerë për të eksploruar çështje kur ato shfaqen

4. Planifikimi i përbashkët 
 y Çfarë çështjesh dëshiron komuniteti të adresojë?
 y Cilat janë resurset e disponueshme në komunitet?
 y Cilat organizata dhe programe të tjera po përpiqen të adresojnë çështje lidhur me 

planet tuaja?
 y Mobilizuesit e komunitetit duhet të jenë të vetëdijshëm ndaj organizatave dhe 

programeve të tjera që mund të jenë angazhuar për të adresuar disa prej çështjeve që 
mund të lindin; për shembull, sigurimi i ushqimit, shkollimit, strehimit, veshmbathjeve, 
mjediseve çlodhëse, etj. 

 y Vlerësoni shprehitë që anëtarët e komunitetit dhe vetë organizata juaj posedoni.
 y Zhvilloni një plan veprimi

5. Veprimi i përbashkët
I kërkoni grupeve të tjera të interesuar për të ndërmarrë veprim në lidhje me pikat e    
mëposhtme:

 y Aksesoni resurse brenda dhe jashtë komunitetit
 y Lidhuni me organizatat e krijuara dhe strukturat që janë të qëndrueshme dhe kanë 

resurse dhe pushtet për të çuar në ndryshim, siç janë trupat e qeverisë lokale, liderët 
tradicionalë dhe grupet fetare

 y Krijoni kapacitetin dhe resurset e partnerëve brenda komunitetit
 y Finalizoni dhe implementoni planin e veprimit.

6. Vlerësimi i përbashkët
 y Çfarë doni të mësoni nga vlerësimi?
 y Zhvilloni përqasjen dhe mjetet e vlerësimit
 y Siguroni feedback ndaj komunitetit për të validuar rezultatet.
 y Ndani mësimet e nxjerra dhe rekomandimet me komunitetin.
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Cilat janë karakteristikat dhe shprehitë e nevojshme për të qenë një mobilizues efektiv i 
komunitetit?

Mobilizuesit e mbrojtjes së fëmijëve me bazë komunitare kërkojnë një sërë shprehish, cilësish 
dhe karakteristikash për të qenë të dobishëm. Mobilizuesit e mbrojtjes së fëmijës duhet të jenë 
të aftë të punojnë me një sërë grupesh dhe indikatorësh, duke përfshirë liderët e komunitetit, 
prindërit, fëmijët, OJFdhe përfaqësues qeveritarë.

Është e rëndësishme që mobilizuesit e mbrojtjes së fëmijëve të mbajnë mend që roli i tyre është 
të motivojnë komunitetet për të marrë më shumë përgjegjësi dhe të bëhen aktivë në mbrojtjen 
e fëmijëve. Qëndrueshmëria e mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve me bazë komunitare 
lidhet me këtë aftësi dhe më komunitetet si pjesë aktive e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve. 
Mobilizuesit e mbrojtjes së fëmijëve për këtë arsye kërkohet të kenë shprehi të caktuara dhe të 
demonstrojnë karakteristikat që lidhen me to.

Karakteristikat e një mobilizuesi efektiv mund të përfshijnë:

 y Përkushtimin ndaj parimeve të mobilizimit të komunitetit dhe mbrojtjes së fëmijëve
 y Të kuptuarit e mbrojtjes së fëmijëve
 y Njohjen e rolit të dhënësve të shërbimeve të ndryshme në këtë fushë
 y Mbajtja e marrëdhënieve të mira me organizata të ndryshme me bazë komunitare, 

departamentet qeveritare, dhënësit e shërbimeve
 y Dëgjues i mirë
 y Qendrim mendor pozitiv – nuk konsumohet por fokusohet tek zgjidhjet
 y Mund të lidhet dhe të bisedojë me persona nga pjesë të ndryshme të komunitetit (liderë 

të komunitetit, grupe fetare, prindër, dhënës të shërbimeve të tjera, fëmijë, etj.)
 y Folës motivues
 y I duruar (shumë çështje në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve kërkojnë kohë të ndryshojnë)
 y Kreativ dhe i aftë të gjejë zgjidhje të reja për shqetësime të ndryshme
 y I adaptueshëm dhe fleksibël
 y Ndihmon më tepër sesa përpiqet të marrë mbi vete dhe t’i bëjë vetë gjërat për komunitetin.

Sfidat për mobilizimin efektiv të komunitetit
Ka shumë sfida me të cilat përballen ata që përfshihen në mobilizimin e komuniteteve për 
mbrojtjen e fëmijëve. Disa prej tyre burojnë nga natyra e punës së mbrojtjes së fëmijëve, 
veçanërisht mungesa e resurseve për të siguruar shumë prej shërbimeve të nevojshme për të 
promovuar mbrojtjen e fëmijëve. Sfida të tjera vijnë nga kompleksiteti i shqetësimeve specifike, 
veçanërisht ato të lidhura me aspekte të kulturës, roleve gjinore dhe qëndrimeve tradicionale, 
vlerave dhe besimeve. 

Disa sfida për grupet komunitare të mbrojtjes së fëmijëve:
Nevoja për të krijuar bazën e evidencave – një prej sfidave me të cilat përballen aktivitetet 
komunitare të mbrojtjes së fëmijëve është të demonstrojnë se si ato kanë kontribuar në 
mbrojtjen e fëmijëve dhe i janë përgjigjur shqetësimeve të mbrojtjes së fëmijëve. Grumbullimi i 
evidencave është i rëndësishëm në lidhje me justifikimin e kësaj përqasjeje, për të mbështetur 
rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndryshimit të sjelljes, për të gjeneruar suport dhe aksesuar 
resurset. Gjithashtu është e rëndësishme të grumbullohen evidenca për të treguar që puna me 
bazë komunitare “nuk po bën dëm”.
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Nevoja për të pasur role dhe përgjegjësitë e duhura. Adresimi i kësaj sfide kërkon:

 y përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive
 y mosngarkimin e grupeve komunitare ose përfshirjen e tyre në role kontradiktore
 y ndihmën e grupeve për të kuptuar vendin e tyre në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve
 y sigurimin e trajnimit të nevojshëm për të kryer role dhe mbajtur përgjegjësitë
 y përkrahjen e pjesëmarrjes së grupeve të ndryshme (duke përfshirë fëmijët), grupet e 

marxhinalizuara nga pikëpamja sociale, etj., pa i mbingarkuar ata me përgjegjësi ose 
kërkesa të tepërta.
Nevoja për të arritur rezultate pozitive dhe të qëndrushme në lidhje me një sërë çështjesh 
që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve

 y demonstroni efektivitetin e tyre. Mobilizimi i komuniteteve për mbrojtjen e fëmijëve nuk 
është një aktivitet afatshkurtër dhe kërkon përpjekje të vazhdueshme. Komunitetet kanë 
nevojë për suport të vazhdueshëm nëse do të ndodhin ndryshime reale dhe afatgjata.

Kërkoni një përqasje të respektueshme ndaj punës për mbrojtjen e fëmijëve në nivel komunitar – 
OJF-të, qeveritë, etj., duhet të dëgjojnë dhe mësojnë nga komunitetet, të mbështeten në asetet 
lokale dhe praktikat kulturore pozitive. Për shembull, mobilizuesit e komunitetit duhet të jenë të 
ndjeshëm ndaj shqetësimeve.

Nevoja për lehtësimin e përkatësisë në komunitet – është e rëndësishme të pranojmë që 
kjo kërkon kohë, planifikim të kujdesshëm dhe kërkon një periudhë tranzicioni ose testimin e 
mënyrave që komunitetet të marrin më shumë përgjegjësi ndërkohë që asistenca nga jashtë 
pakësohet. Ajo kërkon që agjencitë e përfshira të kthejnë pushtetin dhe përgjegjësinë tek 
anëtarët e komunitetit.

Balanconi nevojat e grupeve të ndryshme dhe komunitetit – në rastet në të cilat njerëzit janë 
zhvendosur në mënyrë të brendshme dhe jetojnë në komunitete pritëse, është e rëndësishme 
të merren në konsideratë nevojat e komunitetit pritës dhe të grupeve të vendosura aty. Midis 
grupeve të ndryshme mund të ndodhin tensione, veçanërisht nëse disa prej tyre janë shënjuar 
për suport dhe të tjerët jo. Si agjencitë e jashtme, ashtu edhe mobilizuesit e komunitetit duhet 
të jenë të vetëdijshëm ndaj kësaj situate dhe të mbrojnë ndërhyrjet e tyre që kontribuojnë në 
rritjen e tensioneve që mund të ekzistojnë.

Nevoja për të aksesuar resurset – resurset njerëzore, financiare dhe të tjera kërkohen për të 
mbështetur punën për mbrojtjen e fëmijëve; ndërkohë që suporti i jashtëm mund të ekzistojë për 
kohë të caktuar, qëndrueshmëria e mekanizmave komunitare kërkon një strategji më afatgjatë. 
Kjo mund të jetë e vështirë kur nevojat e shprehura nga anëtarët e komunitetit nuk mund të 
lidhen me resurset e jashtme të disponueshme.

Konsumimi i kohës – mobilizimi i komunitetit mund të jetë një aktivitet që harxhon kohë dhe jo 
domosdoshmërisht jep rezultate të shpejta dhe të dukshme.  Ai është një përqasje shumë më e 
zbehtë dhe më e ndjeshme në krahasim me një përqasje më tradicionale të “të bërit diçka për 
komunitetin”.

Të qënurit i hapur nga ana e komuniteteve – mobilizimi i komunitetit kërkon që një komunitet të 
jetë i hapur dhe i gatshëm për dialog; popullsitë që kontrollohen nga një minoritet mund të kenë 
vështirësi në përfshirjen me agjencitë e jashtme. Ndjesia e personave të shpërngulur dhe për 
t’iu përgjigjur atyre me respekt dhe durim.
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3.9. Shërbime të Specializuara për Fëmijët e Abuzuar 
Seksualisht dhe Viktima të Shfrytëzimit dhe Trafikimit

Mungesa e evidencës nëse shërbimet e specializuara ofrojnë rezultate më të mira për fëmijët 
dhe nëse gjeneralistët që kanë marrë njohuri shtesë dhe trajnim mund të jenë po aq efektivë 
mbetet problematike (Asquith dhe Turner, 2008). Megjithatë, ata që ofrojnë shërbime të 
specializuara, ata që i marrin ato dhe ata që punojnë në partneritet me ta janë të apasionuar 
rreth nevojës për shërbime të tilla (Scott dhe Skidmore, 2006). Shërbimet e shenjuara ofrojnë 
suport të specializuar dhe sensitiv dhe punonjësit kanë një koncept më të qartë dhe njohuri 
në lidhje me kompleksitetet e formave të ndryshme të dhunës seksuale. Përveç rolit të këtyre 
shërbimeve në trajnimin e profesionistëve të tjerë dhe rritjes së ndërgjegjësimit janë njësoj të 
vlefshme.

Shërbimet e specializuara për fëmijët e prekur nga abuzimi seksual mund të përfshijnë suportin 
një-me-një, terapinë në grup, aktivitetet e organizuara me bashkëmoshatarët, suportin e familjes 
dhe trajtimet terapeutike të tilla si terapia e artit ose e dramës. Puna e shumtë e shenjuar në 
këtë fushë adreson frikën, ankthin humorin e ulët dhe sjelljet seksualisht të papërshtatshme 
(Veprimi për Fëmijë, 2009).

Asistenca për fëmijët e përfshirë në shfrytëzimin seksual mund të duket shumë e ndryshme. 
Fëmijët e shfrytëzuar përmes prostitucionit shpesh nuk e njohin natyrën shkatërruese dhe 
shfrytëzuese të marrëdhënieve të tyre dhe mendojnë se janë në kontroll të jetës së tyre. Kjo e 
bën përfshirjen e tyre efektive në vend të parë mjaft sfiduese.

Krijimi i marrëdhënies së besimit është qendror kështu që, me kohë, fëmija mund të fillojë ta 
njohë abuzimin dhe nga ana tjetër kërkon suport për tia mbathur dhe shpëtuar nga shfytëzimi. 
Prandaj, shumë organizata që punojnë me fëmijët e shfrytëzuar përqëndrohen në reduktimin e 
riskut dhe krijimin e faktorëve protektiv për fëmijën, me qëllimin final të shkëputjes totalisht nga 
shfrytëzimi.

Barnardo’s, një organizatë pionere në këtë fushë, e përdor këtë përqasje dhe ka krijuar dhe 
zhvilluar modelin e 4 A-ve përmes 21 shërbimeve të tyre: akses – shërbimet janë të hapura, të 
ndershme, mikpritëse dhe pranojnë vetë-referime; vëmendje – punonjësit pranojnë që fëmijët 
kanë nevojë për vëmendje pozitive dhe konsistente nga një punonjës kyç; përhapja asertive – 
punonjësit janë këmbëngulës në përfshirjen e fëmijës edhe nëse ndihma fillimisht refuzohet; dhe 
advokacia për të rinjtë në nevojë – punonjësit ndihmojnë që fëmijët të kenë akses në shërbimet 
e tjera për të cilat ata kanë nevojë dhe punojnë me profesionistët e tjerë të rrisin të kuptuarit e 
shfrytëzimit (Barnardo’s, 2009).

Fëmijët që trafikohen për shfrytëzim seksual, veçanërisht ata të trafikuar në shkallë 
ndërkombëtare, kanë gjasa të kërkojnë shtresa shtesë suporti. Kjo mund të përfshijë shërbimet 
e përkthimit; gjurmimin e familjes; vlerësimet e riskut dhe sigurisë të shtëpisë dhe organizimin e 
suportit në vendin e origjinës; transportin; dhe specialistin, suportin ligjor që përfshin marrjen e 
dokumentimit ligjor esencial. Në varësi të statusit ligjor të fëmijës, mund të nevojitet një nivel i 
lartë i advokacisë për të fituar akses në shërbimet gjenerike të tilla si shëndetësia dhe edukimi.
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Shërbimet e specializuara sigurojnë një punë të madhe intensive dhe kanë një koncept solid 
të kompleksiteteve që përfshihen në abuzim dhe shfrytëzim. Megjithatë, shërbime të tilla nuk 
janë të aksesueshme, me pak shërbime që janë të disponueshme në përgjithësi në kryeqytete. 
Gjithashtu është vërejtur se shumë shërbime të specializuara janë krijuar për t’i shërbyer 
viktimës “tipike” dhe nuk janë gjithmonë në gjendje për t’iu përgjigjur gjurmimit; vlerësimeve 
të riskut dhe sigurisë së shtëpisë dhe suportit në vendin e origjinës; transportin, dhe suportin 
ligjor të specializuar duke përfshirë dokumentimin ligjor esencial. Përveç kësaj, vazhdojnë të 
ketë shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e shërbimeve të cilat shpesh financohen nga 
sektori vullnetar.

Menaxhimi i rastit
Pavarësisht nëse ka shërbime të specializuara për viktimat fëmijë ose jo, jo të gjitha nevojat 
do të plotësohen nga një shërbim i vetëm. Fëmijët dhe familjet e tyre ka gjasa të kenë nevojë 
për një larmi informacioni dhe suporti nga organizata dhe agjenci të ndryshme duke përfshirë 
shërbimet sociale, policinë, gjykatat, mjekët dhe dhënësit e shërbimeve arsimore dhe trajnuese. 
Menaxheri i rastit mund të advokojë fëmijën, të garantojë që çdo veprim i ndërmarrë të jetë 
në interesin më të mirë të fëmijës, koordinon përgjigjen dhe vepron si një person i besuar dhe 
konsistent që fëmija të angazhohet, si dhe si një pikë e vetme kontakti me të cilin mund të 
komunikojnë agjencitë e ndryshme.

Informacioni 
Informacioni i saktë dhe i ndershëm që fëmijët mund të kuptojnë është vendimtar dhe i thjeshtë 
dhe kjo ndonjëherë harrohet. Fëmijët duhet të jenë të ndërgjegjshëm për të drejtat e tyre, 
procesin ligjor, shërbimet e ndryshme që ata mund të vlerësojnë dhe duhet të mbahen të 
informuar në mënyrë konstante. Të rinjtë nuk duhet vetëm të informohen por edhe të përfshihen 
në vendimmarrje – duke ofruar zgjedhje dhe opsione pavarësisht se sa të vogla mund të jenë. 
Informacioni duhet t’i jepet fëmijëve në një mënyrë të aksesueshme si nga pikëpamja verbale 
ashtu dhe të shkruar në mënyrë që të mund të referohet në një datë të mëvonshme nëse është e 
nevojshme. Librat edukativë për fëmijë mund të jenë të dobishëm në dhënien e informacionit në 
një format miqësor për fëmijë. Për shembull, projekti “Fëmijëria pa abuzim” me shumë partner 
në Europën qendrore dhe lindore zhvilloi publikimin Po shkoj në Gjyq i cili i ndihmon fëmijët të 
përgatiten për të dëshmuar dhe shpjegon qartë procedurat e gjyqit (Fundacja Dzieci Niczyje, 
2008).

Strehimi 
Fëmijët që kanë vuajtur nga dhuna seksuale mund të kërkojnë suport për strehim emergjent si 
dhe sistemim permanent afatgjatë. Çdo përpjekje duhet të bëhet për t’i mundësuar një fëmijë 
qëndrimin ose kthimin tek prindërit ose kujdestarët, por në disa rrethana fëmija mund të mos 
jetë në gjendje të qëndrojë, ose të kthehet në shtëpinë e familjes. Kur nuk është në interesin 
më të mirë të fëmijës të qëndrojë me familjen e tij, duhet të kërkohen marrëveshje alternative. 
Kjo mund të përfshijë sistemimin e fëmijës në një familje të zgjeruar, qendra përkujdesi të 
specializuara, ose për fëmijët më të rritur, në mjedise strehimi suportive gjysëm-dependente.

Edukimi dhe trajnimi
Fëmijët që janë përfshirë në shfrytëzime ose janë trafikuar në gjendje shfrytëzimi kanë gjasa 
të kenë humbur një kohë domethënëse në klasë dhe mund të kenë nevojë për suport për t’u 
përfshirë në arsim. Fëmijët që kanë përjetuar abuzim mund të vuajnë nga probleme konjitive, 
të sjelljes dhe sociale, të cilat ndonjëherë e bëjnë frekuentimin e një mjedisi shkollor formal 
sfidues. Fëmijëve duhet t’u ofrohet suport ekstra në këto raste. Kjo mund të përfshijë skemat 
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mentore, si dhe të nxënit në distancë dhe fleksibël. Në disa situata fëmijët madje mund të kenë 
përjetuar abuzim seksual në klasë nga mësuesit ose bashkëmoshatarët e tyre dhe për pasojë 
rikthimi në shkollë mund të jetë edhe më sfidues.

Programet e krijimit të vetëvlerësimit dhe konfidencës
Është diskutuar se shërbimet e mbështetjes për fëmijët që janë abuzuar ose shfrytëzuar janë 
mjaft të përqëndruara rreth kujdesit të krizës dhe nuk marrin në konsideratë nevojat më afatgjata 
dhe mundësitë për zhvillim për këta fëmijë. Kjo është një fushë ku shërbimet e shenjuara luajnë 
një rol kyç. Shumë projekte kanë demonstruar efektet pozitive për të rinjtë që janë përfshirë në 
lidership dhe programe për arritjen dhe zhvillimin e të rinjve.

Suporti i familjes 
Kur diskutohet “riintegrimi” është e rëndësishme të merret në konsideratë mjedisi në të cilin 
do të ri-integrohet fëmija. Megjithëse jo të gjithë fëmijët do të jenë në gjendje të kthehen në 
shtëpinë e familjes, për ata për të cilët kjo është e mundur, ndërhyrjet e suportit të familjes 
janë vendimtare për të garantuar që prindërit dhe kujdëstarët janë në gjendje të përballen, 
mirëpresin dhe mbështesin fëmijët. Për prindërit jo abuzues është e rëndësishme që atyre 
t’u ofrohet këshillim dhe akses në mbështetjen e vazhdueshme. Studimet kanë treguar se 
mbështetja prindërore është parashikuesi më i fortë i përcaktimit të rezultateve për fëmijët e 
abuzuar seksualisht.

Fletë Pune 1: Karta e të Drejtave të Fëmijëve
Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 7
E drejta për emrin dhe shtetësinë

Të gjithë fëmijët kanë të drejtën të kenë një 
emër të regjistruar ligjërisht dhe një shtetësi. 
Gjithashtu, brenda mundësive, të drejtën për të 
njohur prindërit e tyre dhe për të pasur kujdesin 
e tyre.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 3
Interesi më i lartë i fëmijës

Në të gjitha vendimet dhe veprimet që kanë të 
bëjnë me fëmijët, interesi më i lartë i fëmijës 
duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 9
E drejta për të mos u ndarë nga prindërit

Fëmijët nuk duhet të ndahen nga prindërit 
e tyre përveç rastit kur kjo ndarje është për 
të mirën e tyre (nëse një prind e keqtrajton 
fëmijën). Fëmijët, prindërit e të cilëve janë 
ndarë, kanë të drejtën për të mbajtur kontakte 
me të dy prindërit. Familjet që jetojnë në shtete 
të ndryshme, duhet të lejohen të lëvizin dhe të 
bashkohen së bashku si familje.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 27
E drejta për nivel jetese të mjaftueshëm

Prindërit kanë përgjegjësinë për të siguruar 
kushtet e nevojshme të jetesës për zhvillimin 
e fëmijës. Shtetet duhet të ndihmojnë prindërit 
duke u siguruar atyre shërbime për t’i përkrahur 
ata, veçanërisht nëse të dy prindërit janë në 
marrëdhënie pune.
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Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 28
E drejta për arsimim

Fëmijët kanë të drejtën për arsimim i cili nxit 
zhvillimin e personalitetit dhe të talenteve, dhe 
respekton të drejtat e njeriut dhe vlerat kulturore 
dhe kombëtare. Arsimi fillor duhet të jetë falas. 
Disiplina në shkollë duhet të respektoj dinjitetin 
njerëzor të fëmijëve.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 31
E drejta për lojëra dhe aktivitete kulturore

Të gjithë fëmijët kanë të drejtën të pushojnë 
dhe të luajnë, si dhe të marrin pjesë në një 
gamë të gjerë aktivitetesh argëtuese, kulturore 
dhe artistike.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 16
E drejta për jetën private

Fëmijët kanë të drejtën për jetën private. Ligji 
duhet t’i mbrojë ata nga ndërhyrjet në mënyrën 
e jetës së tyre, reputacionit të tyre të mirë, 
familjeve dhe shtëpive të tyre.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 40
E drejta e të miturve 

Fëmijët të cilët akuzohen se kanë shkelur ligjin 
duhet të marrin ndihmë ligjore. Dënimet me 
heqje lirie për fëmijët duhet të përdoren vetëm 
për shkelje të rënda të ligjit.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 14
E drejta për lirinë e mendimit, të ndërgjegjes 
dhe të fesë

Fëmijët kanë të drejtë të mendojnë dhe të 
besojnë çfarë ata dëshirojnë dhe të praktikojnë 
fenë e tyre, përderisa ata nuk pengojnë njerëzit 
e tjerë nga gëzimi i të drejtave të tyre. Prindërit 
duhet të udhëheqin fëmijët për këto çështje.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 6
E drejta për jetën, mbijetesën dhe zhvillimin

E drejta e çdo fëmije për të jetuar, për të 
siguruar kujdesje dhe zhvillim për një jetë më të 
plotë në shoqëri. 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 9, 20 & 21
E drejta për birësim dhe për përkujdesje 
alternative 

Është detyrim i shteteve për t’u siguruar 
fëmijëve përkujdesje alternative, të respektojë 
origjinën fetare, kulturore dhe etnike të fëmijës 
dhe të sigurojë që vetëm organet e autorizuara 
të kryejnë birësime.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 12
E drejta për t’u shprehur 
 
Fëmijët kanë të drejtë të thonë se çfarë 
mendojnë ata se duhet të bëhet kur të rriturit 
marrin vendime që kanë të bëjnë me ta, dhe t’u 
merren parasysh mendimet e tyre.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 13
E drejta për të marr informacion

Fëmijët kanë të drejtën për të marrë dhe për të 
përcjellë informacione nga media. Televizioni, 
radiot dhe gazetat duhet të japin informacion 
që fëmijët mund ta kuptojnë dhe nuk duhet të 
promovojnë materiale që mund të dëmtojnë 
apo t’u shkaktojnë dëm atyre ose të tjerëve.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës
Neni 15
E drejta për organizimin e lirë

Fëmijët kanë të drejtën për t’u takuar së bashku 
dhe për t’iu bashkuar grupeve dhe organizatave, 
përderisa ata nuk pengojnë njerëzit e tjerë nga 
gëzimi i të drejtave të tyre.
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Fletë Pune 2

Pa rrezik

Rrezik i ulët

Të drejtat e fëmijës 
nuk plotësohen apo 

nuk respektohen 
plotësisht

Niveli i mesëm
i rrezikut

Fëmija rrezikon të 
dëmtohet nga mjedisi i 

cili nuk plotëson nevojat 
e tij/saj

Niveli i lartë i 
rrezikut

Fëmija ndodhet ose 
rrezikon të dëmtohet 

seriozisht në mjedisin ku 
jeton

Çdo fëmijë Fëmijë në nevojë
për mbrojtje

Fëmijë në nevojëFëmijë në nevojë

Niveli i rrezikut ose nevojës

Situata që kërkojnë veprim të menjëhershëm brenda orës janë:

 y Situata të abuzimit fizik ose seksual ndaj fëmijës
 y Situata kur fëmija është nën mbikëqyrjen e policisë ose i akuzuar si kundravajtës, viktimë 

krimi apo dëshmitar i një krimi  
 y Situata kur fëmija ka humbur ose është braktisur në rrugë pa asnjë shenjë të dukshme 

mbështetjeje apo mbikëqyrjeje 
 y Situata të fëmijës në gjyq apo raste kur gjykata mund të jetë duke hequr përgjegjësinë 

prindërore
 y Çdo situatë tjetër kur fëmija mund të jetë në rrezik të menjëhershëm që kërcënon 

sigurinë e tyre.
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Fletë pune 3
Hapat për mobilizimin e komunitetit

1. Identifikoni komunitetin ose popullatën e shënjestruar.
2. Diskutoni mbi nevojat, rreziqet dhe burimet, dhe nëse është e nevojshme, kërkoni për 

burime të jashtme.
3. Hartoni një strategji që i përgjigjet problemit duke përdorur burimet e komunitetit 

(hartoni një plan për të forcuar aftësitë, për të shkëmbyer informacion, për të forcuar 
strukturat ekzistuese, etj.).

4. Mbështetni zbatimin e strategjisë.
5. Vlerësoni duke vëzhguar dhe duke pyetur komunitetin nëse situata është përmirësuar.

Plani i veprimit ose strategjia duhet të përfshijë aktivitete dhe masa të detajuara, personat e 
synuar dhe afatin kohor për zbatim.

Aktiviteti (çfarë) Mjetet (si) Personat e synuar 
(pse)

Afati kohor (deri kur)
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Strategjitë e suksesit Strategjitë e dështimit

 y Unë i marr në konsideratë nën-grupet dhe strukturat 
e ndryshme të komunitetit në mënyrë që të kem një 
pamje të plotë të nevojave dhe burimeve të lidhura me 
subjektin që do të trajtohet (burra, gra, mësues, drejtues 
komuniteti, autoritete, fëmijë, etj.)

 y Unë punoj në mënyrë pjesëmarrëse me qëllim që të 
fuqizoj komunitetin dhe ta ndihmoj atë të përcaktojë 
nevojat dhe qëllimet e veta

 y Unë përdor mjete të përshtatshme për të grumbulluar 
dhe transmetuar informacion (mjete PRP – përqasja 
rurale pjesëmarrëse, grupe diskutimi, organizim 
evenimentesh, Teatri i të Shtypurve, ekspozita, postera, 
fletushka, etj.)

 y Unë i mbështes njerëzit me organizatën e tyre, me 
sqarimin e ideve të tyre, objektivave dhe mënyrave për 
t’i arritur ato

 y Unë i inkurajoj drejtuesit e komunitetit dhe strukturat 
sociale të konsideruara të rëndësishme nga anëtarët e 
komunitetit

 y Unë siguroj njohuri në trajnim ose në sesione të tjera 
informimi

 y Unë i mbështes iniciativat e vetë komunitetit duke 
kërkuar për burime shtesë, nëse është e nevojshme 

 y Unë inkurajoj planifikimin dhe vendimmarrjen nga ana e 
komunitetit (nga poshtë-lart) dhe jo nga lart (lart-poshtë)

 y Unë i konsideroj njerëzit, edhe ato të etiketuar 
“vulnerabël” si plot me burime dhe mundohem t’i 
mbështes dhe t’i ndihmoj ata që të japin më të mirën e 
tyre

 y Unë mendoj se di 
gjithçka rreth komunitetit 
dhe nevojave të tij 
(duke i harruar filtrat e 
perceptimit!)

 y Unë besoj se si një 
“profesionist” ose si një 
“anëtar i komunitetit” unë 
e di më mirë se çfarë duhet 
bërë

 y Unë marr drejtimin dhe 
ndërmarr veprime në vend 
që t’i lë të tjerët ta bëjnë 
diçka të tillë

 y Unë mendoj se komuniteti 
nuk ka burime

 y Unë punoj vetëm me 
drejtuesin e komunitetit 
ose me një nën-grup të 
komunitetit

 y Unë dua të punoj shpejt 
dhe t’i bëj gjërat vetë, në 
vend që të këshillohem me 
komunitetin dhe ta lë atë t’i 
bëjë gjërat
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Advokaci dhe Lobim
Përgatiti: Irida Agolli
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Workshop Trajnues mbi Lobimin dhe Advokacinë

Objektivat e trajnimit janë që pjesmarrësit: 

 y Të kuptojnë proceset e lobimit dhe advokacisë. Diskutimi i koncepteve kyç, të kuptuarit 
e praktikave aktuale të organizatave të shoqërisë civile përsa i përket lobimit dhe 
advokacisë.

 y Të marrin njohuri mbi integrimin e strategjive të advokacisë në programet e tyre në 
mbrojtje të fëmijëve.

 y Të mësojnë hapat e planifikimit të një strategjie advokacie dhe të zhvillojnë një plan 
advokacie të lidhur me programet dhe projektet e tyre.

 y Të mësojnë aftësitë praktike të aspekteve që lidhen me advokacinë si për shembull puna 
me mediat. 

Dita I 
Sesionet Tema Metodologjia

09:30 – 10:00

10:00 – 11:00

Seanca I: 
Fjalët përshëndetëse dhe përshkrimi hyrës i 
trajnimit
Cili është roli i shoqërisë civile? Si advokojmë 
ne: Praktika të suksesshme dhe modele se si të 
arrijmë ndryshime të rëndësishme në sjellje dhe 
praktika nëpërmjet advokacisë. 

Energjizues

Diskutimi i koncepteve 
kyç

Punë grupi

11.00 – 11.15 Pushim

11:15 – 13:00 Seanca II: 
Të qënit strategjik në advokaci: Përcaktimi i 
objektivave të qarta dhe planifikimi i rezultateve; 
të kuptuarit e mjedisit. A mund të flasim për 
indikatorë advokacie?

Punë grupi

Diskutime plenare

13:00 – 14.00 Pushim

14:00 – 15:30 Seanca III: 
Ndërtimi i një strategjie advokuese - analiza e 
riskut – çfarë mund të mos shkojë mirë?

Prezantim teorik
Punë grupi

Diskutime plenare

15.30 – 16.00 Pushim

16:00 – 17:00 Seanca IV:
Ndërtimi i një strategjie advokuese:   Vlerësimi i 
risqeve të advokacisë dhe të kuptuarit e politikave.

Prezantime teorike
Punë grupi,

studime rasti
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Dita II Tema Metodologjia

09:00 – 11:00 Seanca I:
Identifikimi i objektivave kyç dhe personave 
ndikues/Zhvillimi i mesazhit të advokacisë

Prezantim teorik
Punë grupi

Diskutime plenare

11.00 – 11.15 Pushim

11:15 – 13:00 Seanca II:
Lobimi/ Puna me mediat 

Prezantim teorik
Diskutime plenare

13.00 – 14.00 Pushim

14:00 – 15:30 Seanca III:
Puna me aleatët dhe mobilizimi i publikut/ 
Monitorimi i advokacisë

Prezantim teorik
Punë grupi

Diskutime plenare

15.30 – 16.00 Pushim

16:00 – 17:00 Seanca IV:
Puna me aleatët dhe mobilizimi i publikut/
Monitorimi i advokacisë
Vlerësimi i trajnimit (15 min.)

Diskutime
Konkluzione

Objektivat e modulit: 
 y Të prezantohen çështje si advokacia dhe lobimit
 y Të kuptojnë elementet bazë të advokimit , dhe se si ta integrojnë atë në programet e tyre 

për të arritur rezultate reale dhe të qëndrueshme për fëmijët 
 y Të mësojnë një sërë hapash për të planifikuar për advokim strategjik dhe të zhvillojnë 

një një plan advokacie që lidhet me punën e tyre

Rezultatet e pritshme: 
 y Të rriten aftësitë e stafit të Organizatave të Shoqërisë Civile për planifikimin dhe realizmin 

e iniciativave efektive të advokacisë në lidhje me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve
 y Zhvillimi i aftësive praktike për përgatitjen e një plani advokacie

Kohëzgjatja e modulit: 2 ditë

Çështje kryesore të trajtuara në modul: 
 y Çfarë kuptojmë me advokaci
 y Çfarë kuptojmë me lobim
 y Hapat në proçesin e advokimit
 y Zhvillimi i mesazheve advokuese
 y Puna me aleancat

Terma kyç: 
 y Lobim
 y Advokim
 y Vendimmarrje
 y Media
 y Grup target
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 y Mesazh
 y Network
 y Aleanca

Lista e materialeve/burimeve kryesore:
 y Advocacy toolkit; understanding advocacy: tear fund http: www.tilz.info/frameset.asp
 y An introduction to Advocacy: Ritu R SharmaTraining guide; www.dec.org/pdfdocs 
 y Advocacy Guidance Notes, Bond; www.bond.org.uk/pubs/index.html#uk
 y Developing Effective Coalitions; Cohen Baer, prevention institute 

www.preventioninstitute.org/pdf.eightstep/pdf
 y Advocacy Matters: Helping children change their world. An International Save the 

Children Alliance guide to advocacy. The International Save the Children Alliance 2007

Metodologjia/Mjetet: 
 y Punë individuale dhe në grup mbi një çështje të caktuar;
 y Prezantim në PPT;
 y Diskutime
 y Rrahje mendimesh
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Dita e Parë: Sesioni I
Advokacia
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të diskutohet se cfarë kuptohet me advokaci, dhe rëndësinë që ka për cështjet e 

mbrojtjesë së fëmijëve
 y Të njihen pjesëmarrësit me hapat që ndiqen gjatë procesit të advokimit

Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës 
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Çfarë kuptojmë me advokaci? Cfarë kuptojmë me lobim? Pjesëmarrësit ftohen që të 
rrahin mendimet dhe të shpjegojnë se çfarë kuptojnë me këto dy koncepte.

Aktiviteti 2: Prezanitim me PPT mbi advokacinë
Trajneri i njeh pjesëmarrësit me përkufizime të ndryshme mbi advokacinë dhe shpjegon se cfarë 
rëndësie ka advokacia

Aktiviteti 2: Trajneri i pyet pjesëmarrësit që të ndajnë histori të suksesshme të advokacisë, ose 
histori që nuk kanë funksionuar për shkak të mos planifikimit të mirë.

Lehtësuesi shkruan në flipchart pyetjen: “Cilat janë elementët e ndryshëm që ju duhet të 
mendoni rreth planifikimit të një nisme advokacie efektive?”

Pjesëmarrësit ndahen në grupe të vogla dhe marrin një grup të kartave me hapat e planifikimit 
për advokim (Fletë Pune 1) dhe duke diskutuar në grup i vendosin sipas një rradhe që bën sens 
për grupin.

Pasi secili nga grupet prezanton rradhitjen e hapave të advokacisë ju shpërndahet Fletë Pune 2. 
Trajneri shpjegon: Ciklin e  advokacisë që përfshin analizën e situatës, se cfarë është një cështje 
advokacie, vendosja e qëllimeve dhe objektivave, etj

Aktiviteti 3: Zgjedhja e çështjes së advokacisë

Trajneri ose një nga pjesëmarrësit tregon një histori për grupin, rreth një situate në të cilën 
identifikohen çështje të ndryshme që lidhen me fëmijët, disa prej të cilave mund të adresohen 
nëpërmjet advokimit.
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Në grupe të vogla pjesëmarrësit diskutojnë pyetjen: Çfarë e bën një çështje të caktuar të 
përshtatshme për advokaci?

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Një analizë e mirë ndihmon që të kuptohen shkaqet 
e problemeve që ndikojnë tek fëmijët dhe kush është përgjegjës, dhe të identifikojë se cilat nga 
këto ju mund të trajtoni përmes advokimit.

Pjesëmarrësit punojnë në grupe për të nxjerrë një pemë të problemit për çështjen e tyre 
advokuese.

1. Vizatoni një pemë të problemit në një tabak letre për të treguar se si çështjet e ndryshme 
janë të lidhura nëpërmjet shkakut dhe pasojës.

2. Përdorni listën e kritereve (Fletë Pune 3) për të diskutuar dhe zgjidhur çështjet që dalin 
nga kjo analizë që mund të adresohen përmes advokimit.
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Material Teorik: Sesioni I
4.1. Advokacia
Së pari dhe më kryesorja, advokacia është një strategji që përdoret nga organizatat 
jofitimprurëse (OJF-të), aktivistët dhe madje nga vetë politikëbërësit, për të influencuar politikat 
dhe ndryshimin. Advokacia është e fokusuar rreth krijimit ose reformës së politikave, por edhe 
rreth implementimit efektiv dhe përforcimit të politikave.

Një politikë është një plan, seri veprimi ose grup rregullash që adoptohen nga qeveria, biznesi 
ose një institucion, i hartuar për të influencuar dhe përcaktuar vendimet ose procedurat. 
Advokacia është një mjet drejt një përfundimi, një mënyrë tjetër për të adresuar problemet që 
ne synojmë të zgjidhim përmes strategjive të tjera të programimit.

Advokacia është një proces i qëllimshëm i influencimit të atyre që marrin vendimet për politikat.

Janë disa ide kyçe në këtë përkufizim:

Së pari, advokacia influencon ata që marrin vendime në lidhje me politikat. Shumë persona 
e nisin me një fazë para pregatitore duke konceptuar se advokacia ka të bëjë me “të qenit 
konfrontues” dhe “ngritja e zërit kundër qeverisë.” Një prej mesazheve më të rëndësishme, 
është që advokacia nuk është e domosdoshme të jetë konfrontuese. Ekziston një larmi e gjerë  e 
përqasjeve të advokacisë nga ku mund të zgjedhim, si për shembull një përqasje publike kundrejt 
një private, angazhimi kundrejt konfrontimit dhe të punuarit vetëm ose në koalicion me të tjerët.

Së dyti, advokacia është një proçes i qëllimshëm, i cili përfshin veprime të qëllimshme. Kësisoj, 
përpara implementimit të strategjive të advokacisë duhet të jetë e qartë se kë po përpiqeni të 
influenconi dhe çfarë politike dëshironi të ndryshoni.

Së treti, politikëbërësit mund të përfshijnë shumë lloje vendimmarrësish. Advokacia nuk kufizohet 
vetëm për ata politikëbërës që punojnë për qeverinë. Ka politikëbërës që punojnë për sektorin 
privat, dhe që nxisin një influencë të madhe mbi komunitetet e varfëra. Është e rëndësishme të 
mbajmë mend se politikëbërësit janë gjithmonë qënie njerëzore, dhe jo institucione. Advokacia 
përdoret për të influencuar zgjedhjet dhe veprimet e atyre që bëjnë ligjet dhe rregullat, dhe ata 
që shpërndajnë burimet dhe marrin vendime të tjera që prekin mirëqënien e shumë njerëzve.
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“Advokacia është të vendosësh një problem në axhendë, duke ofruar një zgjidhje për atë problem 
dhe duke krijuar mbështetje për të punuar mbi problemin dhe zgjidhjen” (Një hyrje në Advokaci: 
Guidë trajnimi, Ritu R Sharma, Akademia për Zhvillimin e Edukimit)

“Termi advokaci përfshin një larmi të gjerë metodash dhe përqasjesh që përdoren për të 
ndryshuar ato politika dhe praktika, qëndrimet dhe sjelljet që shërbejnë si pengesa për zhvillim 
dhe për zhdukjen e varfërisë. Ndërkohë që mbështetja teknik dhe sigurimi i shërbimeve fokusohen 
kryesisht në manifestimet e varfërisë, advokacia fokusohet në shkaqet e varfërisë dhe kërkon 
ndryshimin në këtë nivel. Në rastin më të mirë të tij, procesi i advokacisë duhet të përfshijë ata 
persona që preken nga problemet e identifikuara; të rrisin bashkëpunimin midis OJF-ve dhe 
grupeve të tjera civile; dhe të zgjerojë hapësirën për diskutim të hapur midis qytetarëve, qeverisë 
dhe institucioneve.” (ActionAid UK, artikull i brendshëm për stafin e programit të shtetit).

“Advokacia konsiston në veprimet e hartuara për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndaj një 
çështje dhe për të drejtuar politikëbërësit drejt një zgjidhjeje. Ajo konsiston në aktivitete ligjore 
dhe politike që influencojnë formën dhe praktikën e ligjeve. Iniciativat e advokacisë kërkojnë 
organizim, të menduarit strategjik, informacion, komunikim, shtrirje dhe mobilizim” (Manuali i të 
Drejtave të Njeriut, Marge Schuler)

“Advokacia mund të përkufizohet si një veprim që synon të ndryshojë politikat, pozicionin dhe 
programet e qeverive, institucioneve ose organizatave që përfshijnë një proces influencues 
të organizuar dhe sistematik mbi çështjet e interesit publik. Përveç kësaj, advokacia mund të 
jetë një proces i ndryshimit social që ndikon në qëndrimet, marrëdhëniet sociale dhe raportet e 
pushtetit, e cila fuqizon shoqërinë civile dhe hap hapësira demokratike.” (Puna për Ndryshim në 
Edukim – Një manual për planifikimin e advokacisë, Fondi Save the Children, UK)

Advokacia... promovon barazi, drejtësi sociale dhe përfshirje sociale. Ajo mund të fuqizojë 
njerëzit të ngrenë zërin për veten e tyre. Advokacia mund të ndihmojë njerëzit të jenë më të 
vetëdijshëm ndaj të drejtave të tyre, t’i ushtrojnë ato të drejta dhe të përfshihen në dhe të 
influencojnë vendimet në lidhje me të ardhmen e tyre. (Lee, 2007: 7)

Ajo mund të përkufizohet si një përpjekje e qëllimshme e vazhdueshme dhe e planifikuar për të 
çuar përpara një axhendë për një ndryshim. Advokacia konsiston në përpjekje të organizuara 
dhe veprime që përdorin mjetet e demokracisë për të krijuar dhe implementuar ligjet dhe politikat 
për të krijuar një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Këto mjete përfshijnë lobimin, negocimin, 
ujdinë, mobilizimin e masës, veprimin civil (duke përfshirë edhe mosbindjen civile), veprimet me 
gjyq dhe mbajtjen e zgjedhjeve.

1. Advokacia merret me vënien në diskutim të fuqisë politike dhe politikëbërësit dhe me 
kërkesën ndaj tyre për t’iu përgjigjur pyetjes “kush merr çfarë; si merr dikush dhe sa 
shpejt?”

2. Advokacia ka si synim të ndryshojë institucionet sociale duke ndihmuar avokatët të 
fitojnë akses dhe të përfaqësohen në vendimmarrjen e institucioneve të tilla; dhe të 
ndryshojnë raportet e pushtetit brenda dhe midis atyre institucioneve.

3. Avokatët përpiqen të bindin dhe influencojnë vendimmarrësit ose ata me pushtet 
qeveritar, politik dhe ekonomik, të adoptojnë dhe zbatojnë politikat publike që do të 
përmirësojnë jetën e atyre njerëzve me më pak pushtet politik dhe me resurse ekonomike 
më të pakëta.
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4. Advokacia i reziston raporteve të pabarabarta të pushtetit siç janë patriarkati dhe 
diktatoriati. Ajo vë në diskutim raportet e pabarabarta të pushtetit në shoqëri për të 
garantuar që të varfërit, të pafuqishmit dhe ata njerëz që janë një grup i marxhinalizuar 
ose historikisht të lënë jashtë proceseve të vendimmarrjes të dëgjohen dhe të jenë të 
përfshirë.

Me pak fjalë, advokacia adreson:

1. Llojet e përjashtimit dhe diskriminimit në arenat sociale, politike dhe ekonomike
2. Ligjet dhe politikat që nuk janë favorizuese
3. Sjelljen abuzive nga institucionet ose individët që punojnë në këto institucione 
4. Dëmin dhe kërcënimet për jetën dhe sigurimin e avokatëve nga shteti
5. Mosrespektimin e humanitetit dhe dinjitetit të njerëzve
6. Mosrespektimin për identitetin, kulturën, racën, etninë, simbolet, etj të një personi ose 

komuniteti

Dita e Parë: Sesioni II
4.2. Të qënit strategjik në advokacinë tuaj
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të diskutohet se cilat janë stadet në ciklin e advokacisë
 y Të kuptohet sesi përzgjidhjet një çështje për advokim dhe se si përcaktohen objektivat 

dhe qëllimet për çështjen

Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Të qënit strategjik në advokacinë tuaj
Në grupe prej tre vetash, pjesëmarrësit ndajnë përvojën e tyre mbi përdorimin e evidencave për 
qëllime të advokimit, se çfarë lloj të evidencash ata kanë përdorur, dhe në çfarë mase evidencat 
kanë ndihmuar për të bindur audiencën e tyre.

Lehtësuesi prezanton PPT, duke theksuar: Evidecat duhet të jenë të besueshme dhe të 
rëndësishme të lidhen me interesin e grupit target.

Ka lloje të ndryshme të evidencave/të dhënave: cilësore, sasiore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
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Pjesëmarrësit diskutojnë në grupe: Për gjendjen e tyre, duke pasur parasysh çështjen e tyre të 
advokimit dhe se kë ata duan të influencojnë:

 y Çfarë të dhënash kanë ata, për cfarë të dhënash të tjera ata kanë nevojë?
 y Çka duhet të bëjnë më tepër ata për të validuar të dhënat e tyre ekzistuese?
 y Si mund të mbledhin të dhëna të reja?

Kush tjetër mund të jetë në gjendje për të ndihmuar në mbledhjen e të dhënave?  

Plotësoni Fletë Pune 4.

Aktiviteti 2: Vendosja e qëllimeve dhe objektivave

Lehtësuese prezanton PPT duke theksuar: Qëllimet dhe objektivat e advokimit duhet të 
kontribuojnë në qëllimin e përgjithshëm të programit. Lehtësuesi diskuton me pjesëmarrësit se 
çfarë kuptojnë me qëllim dhe objektiv. 

Pjesëmarrësit punojnë në grupe si më poshtë (Lehtësuesi mund të shkruaj
udhëzimet në një tabelë):

1. Përcaktoni qëllimin e strategjisë tuaj të advokimit.
2. Tani punoni në një flipchart. Vizatoni një rrugë kryesore duke filluar nga ku jeni tani deri 

në pikën ku ju keni arritur qëllimi tuaj afatgjatë.
3. Tani përgjatë kësaj rruge shënoni arritjet që ju duhet për të përmbushur që të arrini 

qëllimin. Këto do të jenë objektiva afatshkurtra dhe afatgjata.
4. Së fundi, përzgjidh njërin objektivat dhe bëje atë SMART.
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Material Teorik: Sesioni II
Të qenit strategjik në advokaci/Stadet në ciklin e 
advokacisë 
Eksperienca tregon që advokacia shumë rrallë është një proces linear dhe i renditur. Disa 
prej organizatave më të suksesshme të advokacisë operojnë në një mjedis kaotik, duke kapur 
mundësitë sapo ato shfaqen. Aftësia për të kapur mundësitë, megjithatë, nuk e redukton 
rëndësinë e një procesi të sigurt dhe të planifikimit të kujdesshëm. Ta shohësh advokacinë në 
një mënyrë sistematike të ndihmon të planifikosh një strategji efektive të advokacisë. Ndërkohë 
që mund të mos jetë gjithmonë kështu, advokacia është një proces sistematik me hapa dhe 
aktivitete të ndryshëm.

Megjithëse këto hapa mund të mos ndodhin gjithmonë në të njëjtin rend, është e rëndësishme 
të merret parasysh dhe të planifikohet çdo hap si një pjesë kritike dhe integrale e përpjekjes për 
advokaci. Ky cikël i advokacisë siguron një model për të planifikuar strategjinë e advokacisë.

Ju duhet t’i jepni përgjigje pyetjeve të mëposhtme për të planifikuar advokacinë tuaj:

Çfarë po shkon keq?

 y Siguroni evidenca të forta dhe jo ambige
 y Çfarë evidencash kemi dhe çfarë duhet të zbulojmë më tej?
 y Analizoni situatën
 y Shqyrtoni problemet e fëmijëve dhe shkeljet e të drejtave
 y Shqyrtoni shkaqet kryesore
 y Mendoni si t’i adresoni shkaqet
 y Kush është përgjegjës për respektimin, përmbushjen dhe mbrojtjen e të drejtave të 

fëmijëve?
 y Ku mund të ndryshohet sistemi – dhe ku është ai rezistent për të ndryshuar?
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Identifikoni çështjen e advokacisë

Çfarë duhet të ndryshojë?
 y Jini mjaft të qartë në lidhje më atë që duhet të ndalet, me atë që duhet të ndryshojë 

ose çfarë zgjidhje alternative duhet të adoptohet, kush duhet ta bëjë këtë dhe kur.

Vendosni qëllime dhe objektiva të qarta për advokacinë
Kush e ka pushtetin për të bërë ndryshimin?

 y Jini të qartë që ata mund të bëjnë ndryshimin. Cili është kapaciteti i tyre?
 y A kanë ata pushtet formal apo informal?

Identifikoni targetin dhe influencuesit e advokacisë
Kush janë aleatët dhe kundërshtarët tanë?

 y Jini të qartë në lidhje me personat me të cilët punojmë dhe kë duhet të bindim
 y Kush është neutral dhe i pavendosur? Si mund të bëhen përkrahës?
 y A duhet ta mobilizojmë publikun për të na përkrahur?
 y A mund të punojmë me sektorin privat?

Krijoni forcë të mëtejshme
Si do të fitojmë?

 y Cilat janë taktikat dhe përqasjet më të mira për të influencuar targetet?
 y Çfarë duhet të dëgjojnë, dhe nga kush duhet ta dëgjojnë?
 y Si mund të siguroheni që ata të marrin mesazhin tuaj dhe të veprojnë sipas tij?
 y Krijoni një plan të qartë dhe efektiv për veprim

Krijoni mesazhe, si dhe krijoni dhe implementoni një plan veprimi
Si do ta dini nëse ndryshimi ka ndodhur?

 y Shihni si po shkon plani dhe vendosni çfarë të mbani dhe çfarë të ndryshoni ose 
ndaloni së përdoruri

Monitoroni dhe vlerësoni
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Elementet bazë të advokasisë

Koalicione

ADVOKATESIA

Sigurimi i 
fondeve Objektiva

Prezantimi Audienca

Vlerësimi Të dhëna

Mesazhi

Hapat në procesin e advokimit

1. Përcaktimi i çështjes 
Advokacia fillon me një çështje ose problem për të cilin rrjeti bie dakord ta mbështes për 
të promovuar një ndryshim të politikave.  

2. Mbledhja e të dhënave: mbushja e hapësirës midis komuniteteve dhe politikëbërësve
Duke mbledhur dhe shpërndarë të dhëna rreth nevojave të komunitetit, një rrjet 
demonstron rëndësin që ai i jep të dëgjuarit të njerëzve dhe mbledhjes së informacionit 
të nevojshëm për veprimet e advokacisë. Sa më shumë informacion dhe të dhëna që një 
rrjet të zotëroj, aq më realiste dhe përfaqësuese do të jenë kërkesat e tyre. Për më tepër, 
mesazhet e advokacisë të bazuara tek të dhënat ndihmojnë në profesionalizëm dhe 
kredibilitetin e rrjetit në sytë e vendimmarrësve dhe personave të tjerë me influencë.
Në fillim të një aktiviteti për mbledhjen e të dhënave, rrjeti duhet të marr parasysh 
nevojat e tij për informacion dhe ato të politikëbërësve. Gjithashtu është e rëndësishme 
të vlerësohen koha dhe kostot që përfshihen në mbledhjen e të dhënave si dhe resurset 
njerëzore që nevojiten për të hartuar metodologjinë dhe për të mbledhur, analizuar dhe 
prezantuar të dhënat. Përzgjedhja e teknikës për mbledhjen e të dhënave varet prej 
përgjigjeve të këtyre pyetjeve.
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3. Vendosja e qëllimit dhe objektivave 
Përcaktohet qëllimi dhe objektivat për të cilat do të advokohet.

4. Identifikimi i audiencës target
Audiencë target parësore përfshin vendimmarrësit që kanë autoritetin të sjellin 
ndryshimin e dëshiruar të politikave. Audience target dytësore përfshin personat që 
kanë akses dhe janë të aftë të influencojnë audiencën parësore – politikëbërësit e tjerë, 
shokët ose të afërmit, median, udhëheqësit fetar, etj. Pas identifikimit të audiencave, 
network-u duhet të përcaktoj nivelin e mbështetjes ose kundërshtimin e pritshëm nga 
ata në audiencat target parësore ose dytësore. Së fundmi, rrjetet e advokacisë nuk 
mund të harrojnë “të pavendosurit” ose palët neutrale. Në disa raste, investimi më i 
mirë i kohës dhe energjisë është të tërheqësh publikun neutral. Të njohësh audiencën, 
- d.m.th. besimin, vlerat, qëndrimin, moshën, nivelin arsimor, funksionin e tyre në punë, 
gjuhën apo kulturën – pra t’i njohësh të gjitha këto, do të thotë të njihesh me aspektin më 
të rëndësishëm të punës suaj si komunikues apo hartues/dërgues mesazhi. Audienca 
ka gjithmonë një arsye kyçe: të dëgjojë ç’mesazh ke për të dhënë. Analiza paraprake 
e audiencs bëhet që të krijojnë një lidhje mes komunikuesit dhe audiencës. Kjo lidhje 
nuk është gjë tjetër veçse identifikimi, të cilin Aristoteli e quante “gjetja e pjesës së 
përbashkët” 

5. Krijo mbështetje.
Krijimi i mbështetjes për çështjen e advokacisë së rrjetit është i rëndësishëm për sukses. 
Sa më e madhe baza e mbështetjes, aq më të mëdha shanset për sukses. Pjesëtarët 
e rrjetit duhet të zgjerohen për të krijuar aleanca me OJF të tjera, rrjete, donator, 
koalicione, grupe civile, shoqata profesionistësh, grupe për gratë, aktivist dhe individ që 
mbështesin çështjen dhe do të punojnë me ju për të arritur qëllimet e advokacisë suaj.

6. Zhvilloni mesazhin
Mesazhet e advokacisë zhvillohen dhe përshtaten sipas audiencave target specifike 
për të formuar çështjen dhe për të bindur marrësin e mesazhit të mbështes pozicionin 
e rrjetit. Janë tri pyetje të rëndësishme për t’iu përgjigjur kur përgatisim mesazhet e 
advokacisë: te kush po mundoheni të arrini me këtë mesazh? Çfarë dëshironi të arrini me 
këtë mesazh? Çfarë doni që të bëj marrësi i mesazhit si rezultat i mesazhit?

 y Së pari, teorikisht duhet të ketë vetëm një pikë për të komunikuar, ose nëse kjo nuk 
është e mundur, dy ose tre e shumta. Eshtë më mirë që njerëzit të mbeten me një 
ide të qartë të një mesazhi sesa të ngatërrohen ose të ngarkohen me shumë të tillë.

 y Së dyti, mesazhet gjithmonë duhet të testohen më parë me përfaqësues të audiencës 
target për t’u siguruar që mesazhi i dërguar është i njëjtë me mesazhin e marr.

 y Së treti, mesazhi nuk duhet të bind vetëm nëpërmjet të dhënave të vlefshme ose 
të tingëlloj i logjikshëm, por gjithashtu duhet të përshkruaj veprimin për të cilin po 
inkurajohet audienca. Audienca duhet ta dijë qartë se çfarë doni ju të bëj ajo.

7. Krijoni planin e zbatimit. Zbatimi i planit
Rrjeti duhet të krijoj një plan implementimi për të drejtuar fushatën e advokimit. Plani 
duhet të identifikoj aktivitetet dhe detyrat, personat/komitetet përgjegjës, shtrirjen 
kohore të dëshiruar dhe resurset e nevojshme.
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8. Monitorimi dhe vlerësimi
Monitorimi është procesi i mbledhjes së informacionit në mënyrë periodike mbi të gjitha 
aspektet e një fushatë advokimi dhe përdorimi i informacionit në menaxhimin e rrjetit 
dhe vendim marrjes. Vlerësimi përfshin një analizë sistematike, të performancës së 
rrjetit, efikasitetit dhe ndikimit që ka pasur në raport me objektivat e saj. Përpara se të 
fillojnë një fushatë avokatësie organizatorët duhet të përcaktojnë se si do ta monitorojnë 
atë. Vlerësimi i vazhdueshëm dhe adaptimi i përpjekjeve të avokatësisë është mënyra 
më e mirë. Ideja e vetëvlerësimit është që të merren në konsideratë përshtypjet pas një 
veprimi dhe të reflektohet në ndryshime në rast së është e nevojshme. 

Përzgjedhja e një çështjeje për advokaci

Advokacia fillon me një çështje ose problem që organizata bie dakord të përkrah për të 
promovuar një ndryshim në politikë. Çështja duhet të përmbushë kriteret për të cilat është rënë 
dakord  dhe duhet të përkrahë misionin e përgjithshëm. Ashtu siç përmendet më lart advokacia 
duhet të bazohet në evidenca dhe të integrohet në punën e programit tuaj.

Një analizë e situatës formon bazën për çdo program ose plan advokacie. Ajo ofron analizën 
e problemit që ju po përpiqeni të adresoni, dhe kërkon mënyra në të cilat mund të zgjidhet. Ka 
mënyra të ndryshme për të kryer analizën e situatës, por shumë organizata përdorin të drejtat 
e fëmijëve si model.

Analiza e situatës së të drejtave të fëmijëve
Analiza e situatës së të drejtave të fëmijëve (CRSA) ndihmon për të prioritizuar fushat që duhet 
të adresoni në programet tuaja dhe në advokacinë tuaj duke kaluar nëpër hapat e mëposhtëm:

 y Duke identifikuar të drejtat që nuk janë realizuar (duke hulumtuar, duke hartëzuar dhe 
duke i bërë të dukshme)

 y Duke identifikuar pse ato nuk janë realizuar – shkaqet e menjëhershme dhe rrënjë
 y Duke identifikuar kush/cilët institucione mbajnë përgjegjësi. Çfarë po bëjnë ata dhe 

aktorë të tjerë aktualisht? Identifikoni zyrtarë specifikë dhe zyrat që ata mbajnë
 y Duke identifikuar kufizimet dhe pengesat për përmbushjen e përgjegjësive (kapaciteti, 

legjislative, resurset, qëndrimi?). çfarë mund ta ndihmojë realizimin e mëtejshëm të të 
drejtave të fëmijëve?

 y Duke identifikuar mënyrën më të mirë për të ndryshuar – cilat pika të forta mund të 
përforcohen, çfarë duhet bërë më tepër ose ndryshe, dhe me kë?

Listëkontrolli i pyetjeve për të prioritizuar çështjet për advokaci:

Ndonjëherë analiza juaj e situatës do të identifikojë shumë çështje që mund të adresoni 
nëpërmjet advokacisë. Ose mund të identifikoni problemet e advokacisë gjatë ndërhyrjeve 
tuaja të drejtpërdrejta dhe mund t’ju duhet ta ngushtoni fokusin. Pyetjet e mëposhtme do t’ju 
ndihmojnë të prioritizoni çështjet ku duhet të fokusoheni:

 y Cila është lidhja e çëshjes me misionin ose strategjitë e organizatës suaj?
 y Cila është lidhja e saj me punën e programit tuaj?
 y A është dokumentimi dhe hulumtimi i disponueshëm? A keni evidenca rreth këtij problemi 

ose zgjidhje të mundshme nga ndërhyrjet tuaja të drejtpërdrejta?
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 y A keni një pozicion të qartë ose një alternativë pozitive, ose një zgjidhje të qartë për 
politikën?

 y A ka ndonjë mundësi për sukses për të përmirësuar jetën e fëmijëve?
 y Cila është rëndësia relative për femijët dhe impakti i mundshëm mbi grupet kyçe të 

fëmijëve të prekur?
 y Cili është vlerësimi juaj në lidhje me ndjeshmërinë dhe faktorët e riskut që shoqërohen 

me këtë çështje?
 y Cila është mundësia e aleancave strategjike?
 y Çfarë mundësish strategjike ka për të adresuar në këtë çështje?
 y A keni resurse dhe staf të përshtatshëm?
 y Cili është potenciali për rritjen e rolit të fëmijëve në shoqërinë civile?

Analiza e pemës së problemit 

Një mënyrë për të kuptuar çështjen dhe problemin tuaj në mënyrë më të plotë është të krijosh 
një paraqitje vizuale të problemit tuaj, shkaqeve kryesore dhe pasojat e tij në formën e një peme 
problemi.

1. Vizatoni një pemë problemi duke treguar shkaqet dhe efektet e problemit 
 y Identifikoni problemin qendror – për shembull, ndëshkimi fizik dhe dhuna në shkollë.
 y Kërkoni një stuhi idesh për të krijuar një listë të shkaqeve dhe pasojave. Njerëzit 

shpesh e kanë të vështirë të bëjnë dallimin midis problemeve dhe shkaqeve. Një 
mënyrë për të ndihmuar për të bërë lidhjen është të vazhdosh duke i pyetur “pse”. 
Për shembull: “Ndëshkimi trupor është një problem i madh për fëmijët. “Pse?” 
“Sepse mësuesit shpesh e përdorin atë për të mbajtur në kontroll klasën. “Pse?” 
“Sepse ata nuk dinë mënyrë tjetër për ta kontrolluar klasën.” “Pse?” etj.

 y Renditeni listën e shkaqeve dhe pasojave sipas rëndësisë.
 y Identifikoni shkaqet më të drejtpërdrejta të problemit. Ashtu siç tregohet në 

shembullin në faqen tjetër, një shkak i drejtpërdrejtë i ndëshkimit trupor dhe 
poshtërues është që ai pranohet si normal midis mësuesve. Pastaj identifikoni se 
cilët faktorë kombinohen për të çuar në atë shkak.

 y Renditini shkaqet dhe efektet në një pemë të problemit, me shkaqet si “rrënjët” e 
pemës dhe efektet si “degë”. Diskutoni lidhjet midis tyre. Disa lidhje shkakore do të 
jenë të qarta, dhe mund të shkojnë vetëm në një drejtim, ndërsa të tjerat mund të 
jenë më komplekse.

 y Do të jetë e qartë për ju se cilat shkaqe mund të adresohen përmes punës së 
drejtpërdrejtë me fëmijët dhe kujdestarët dhe cilat mund të adresohen përmes 
advokacisë.

Përdoreni pemën e problemit për t’ju ndihmuar të vendosni qëllimet dhe objektivat tuaj

Kthejeni pemën e problemit në një pemë zgjidhjesh duke e kthyer çdo problem në një çështje 
për t’u adresuar dhe pastaj për të ndryshuar. Për shembull, nëse “mungesa e të kuptuarit të  
pasojave të dëmshme të dënimit trupor” është shkaku, atëherë kutia e zgjidhjes do të lexonte 
“të kuptuarit e gjerë e pasojave të dëmshme të dënimit trupor”.

Bëni të njëjtën gjë më pasojat, dhe kështu një efekt që thotë “fëmijët braktisin shkollën” do të 
lexonte “reduktoni përqindjen e braktisjes së shkollës”. Kjo ndihmon për të identifikuar objektivat 
dhe indikatorët tuaj, edhe pse jo të gjitha objektivat mund të jenë të lidhura me projektin.
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Cila është evidenca e mirë për advokacinë

Advokacia varet prej evidencës – rreth shkaqeve të problemit që ju po adresoni dhe 
realizueshmërinë e zgjidhjes së propozuar.

Reputacioni për hulumtime të mira është gjithashtu i rëndësishëm në sigurimin e ligjitimitetit 
– në mënyrë që politikëbërësit ta marrin seriozisht atë që thoni ju. Por evidenca nuk është 
anjëherë e mjaftueshme e vetme. Ajo duhet të plotësohet nga raportet dhe analiza politike e 
sigurt. Ajo që ka rëndësi është se çfarë bëni ju me evidencën.

A keni evidencë të mjaftueshme për të mbështetur advokacinë?

Kur merrni parasysh çështjet potenciale për advokaci, pyesni:

 y A është çështja e bazuar në eksperiencën tuaj ose të partnerëve tuaj? A kemi 
eksperiencë/informacion të mjaftueshëm?

 y Cila është natyra e evidencës? A është e besueshme?
 y A nevojitet më shumë kërkim për të siguruar më shume evidenca?
 y A kanë identifikuar problemet, natyrën dhe shkallën e çështjes, dhe perspektivat e 

ndryshme mbi problemin, në veçanti perspektivën e fëmijëve?
 y Komunikuar çështjen në një mënyrë që do të influencojë vendimmarrësit kryesorë?
 y Vendosur një bazë për të demonstruar efektivitetin e ndërhyrjeve tuaja?

A është vlerësuar programi juaj për të:

 y Identifikuar zgjidhjet e mundshme për problemet e identifikuara, duke demonstruar 
kostot dhe efektivitetin e tyre?

 y Analizuar mësimet nga përvoja me programin që lidhen me vendimmarrësit kryesorë?

Vendosja e objektivave dhe qëllimeve të advokacisë

Çfarë dua të ndryshoj?

Për planifikimin e advokacisë ju duhet të merrni parasysh qëllimet dhe objektivat

Qëllimi i një advokacie përshkruan ndryshimin që doni të shikoni. Ai është rezultati afatgjatë i 
përpjekjes suaj dhe vizioni juaj i ndryshimit. Qëllimi i advokacisë mund të jetë i përgjithshëm. 
Objektivi i advokcisë është ndryshimi specifik që ju bëni dhe që kontribuon në arritjen e qëllimit 
tuaj. Ai është specifik dhe i matshëm dhe përkufizon atë që ju do të realizoni, ku, kur, dhe me 
kë. Përgjithësisht, perjudha kohore për objektivin e një advokacie është 1-3 vjet, dhe objektivi 
duhet të fokusohet në një veprim specifik që një institucion mund të ndërmarrë. 

Kur jeni duke vendosur qëllimet dhe objektivat tuaja, pyesni veten:

 y Çfarë po përpiqemi të arrijmë?
 y Çfarë po na pengon?
 y Çfarë do bëjmë për këtë?
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Vlerësimi i kapacitetit të advokacisë suaj

Advokacia është më shumë se sa nje mjet tjetër në tërësinë e mjeteve të programimit. Ajo 
kërkon një dimension ekstra në punën tuaj. Ajo ka implikime dhe kërkon kapacitete të ndryshme 
si në nivel individual ashtu edhe në nivel organizativ.

Përfshirja në advokaci ka një sërë implikimesh për nivele të ndryshme të organizatës suaj.

 y Advokacia duhet të bazohet në vizionin dhe misionin e organizatës suaj.
 y Ajo kërkon suport nga menaxhimi i nivelit të lartë
 y Ajo duhet të mbështetet në organizatën tuaj, jo vetëm në përgjegjësinë e disa individëve.
 y Duhet të ketë kapacitetin e duhur në lidhje me njohuritë, burimet njerëzore dhe financiare.
 y Ajo kërkon kapacitet për të krijuar marrëdhënie personale dhe institucionale dhe të 

punojë me rrjete dhe aleanca.
 y Duhet të ketë kurajë dhe vetëdijshmëri ndaj risqeve

Më poshtë jepet një listë e kapaciteteve të nevojshme për individët në organizatën dhe për 
organizatën si një e tërë për të kryer dhe vazhduar punën e advokacisë. Ju mund ta përdorni 
këtë listë për të matur kapacitetin në një shkallë nga 1 në 4 (ku 4 është shkalla më e lartë dhe 
përfaqëson situatën ideale. Kjo do të tregojë se çfarë kapaciteti keni për punën e advokacisë 
për momentin dhe cilat fusha duhet të përforconi. Më pas mund të bëni plane për ndërtimin e 
kapacitetit tuaj, me nivelet target për t’u arritur në një hapësirë kohore për të cilën është rënë 
dakord.

Kapacitetet individuale

 y Aftësia për të kryer kërkime dhe analizë të një politike
 y Aftësia për të krijuar një vizion strategjik afatgjatë për ndryshim
 y Aftësia për të komunikuar mesazhe dhe për të influencuar politikat
 y Aftësia për të krijuar dhe përkrahur rrjete dhe partneritete
 y Aftësia për të kryer, monitoruar dhe vlerësuar advokacinë

Kapacitetet organizative

 y Aftësia për të garantuar punë të qëndrueshme të advokacisë
 y Aftësia për të planifikuar dhe menaxhuar advokacinë 
 y Aftësia për t’u përgjigjur ndaj mjedisit të ndryshueshëm të advokacisë
 y Aftësia për të përfshirë palët në të gjitha stadet e advokacisë
 y Aftësia për të mobilizuar pjesëtarët e publikut
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Dita e Parë: Sesioni III
4.3. Vlerësimi i risqeve të advokacisë  dhe të kuptuarit e 

mjedisit politik
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të identifikohen risqet që mund të ndeshen gjatë procesit të advokacisë
 y Të kuptuarit tërësor i mundësive që ekzistojnë për influencimin e procesit të politikave

Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës 
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Vlerësimi i risqeve të advokacisë
 
Pjesëmarrësit diskutojnë përvojat e tyre mbi rreziqet e advokimit, apo përvojat e organizata të 
tjera të përfshira në advokim në vendin e tyre.

Në seancë plenare: pjesëmarrësit diskutojnë

1. Në cfarë rreziqesh mund të përfshiheni nëse kryeni advokim në vendin tuaj për cështjen 
për të cilën ju jeni duke punuar?

2. Cilët faktorë bëjnë advokim më pak ose më shumë të rrezikshëm në vendin tuaj? 

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar:

 y Disa advokime do të përfshijnë rreziqe sipas qasjes dhe kontekstit.
 y Ju duhet të peshoni rreziqet e mundshme të avokimit përkundër përfitimeve të 

mundshme.

Pjesëmarrësit punojnë në grupe: (lehtësuesi mund të shkruani udhëzimet e mëposhtme në një 
flip chart)

1. Mendoni të gjitha rreziqet e mundshme të advokimit në çështjen tuaj dhe shkruani ato 
në një tabelë. (Përdorni Handaut 5: vlerësimi i rrezikut).

2. Zgjidhni rreziqet më të larta - ato të cilat kanë më shumë gjasa dhe e që do kanë pasojat 
më të rënda.

3. Diskutoni çfarë mund të bëni për të reduktuar ato reziqe.
4. Plotësoni Fletë Pune 5 për të përmbledhur veprimet që do të merrni për të minimizuar 

rrezikun që keni identifikuar.
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Aktiviteti 2: Të kuptuarit e mjedisit politikë: Analizmi I politikës dhe fuqisë

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar:
Të qënit strategjik do të thotë të mendosh përpara në lidhje me çfarë duhet të ndryshohet, dhe 
si të ndikosh ata që kanë fuqi për të bërë ndryshime.
Ka faza të ndryshme të formulimit të politikës
dhe njerëz të ndryshëm kanë fuqi/ndikim në faza të ndryshme.

Në grup pjesëmarrësit plotësojnë Fletë Pune 6 duke patur në vëmendje procesin e vendimmarrjes 
politike bazuar në cështjen e tyre të advokacisë.

Lehtësuesi shkruan si më poshtë:

 y Si ka ndodhurprocesi i politikës në lidhje me çështjen tuaj advokuese?
 y Kush është i përfshirë në faza të ndryshme?
 y Kush ka fuqi të qartë për të bërë ndryshime në çdo fazë ?
 y Cilat forma të tjera të pushtetit janë në lojë?
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Material Teorik: Sesioni III
Vlerësimi i risqeve të advokacisë
Ndërkohë që është e mundur të përfshihesh në adokaci pa risqe nëse jeni duke punuar në 
bashkëpunim me njerëz për të influencuar atë që ata bëjnë, ndonjëherë është e nevojshme të 
mbajmë një qëndrim të fortë mbi një çështje dhe kjo mund të përfshijë disa risqe. Gjithmonë është 
e vështirë të  vendosim nëse është më e rëndësishme të flasim hapur dhe të rrezikojmë burgun 
ose dëbimin nga vendi, apo të heshtim dhe të rrezikojmë të humbasim legjitimitetin duke mos u 
ngritur për anëtarët dhe të tjerët. Vendime të tilla duhet të bëhen në mënyrë bashkëpunuese, 
në mënyra që i mbajnë anëtarët dhe palët e tjera në bord. Në çdo gjë që planifikojmë të bëjmë, 
duhet të marrim parasysh impaktin që veprimi ynë do të ketë mbi të gjitha palët e interesit duke 
u siguruar që nuk do t’i ekspozojmë ata ndaj ndonjë risku të panevojshëm.

Risqet e mundshme mund të vijnë nga:

Zgjedhja e taktikës

Veçanërisht taktikat e fushatave që përfshijnë publikun (veprimet, ngjarjet) mund të çojnë në:
 y Dëmtimin e reputacionit
 y Dëmtimin e marrëdhënieve (me palët, partnerët ose qeverinë)
 y Dëmtimin e legjitimitetit të organizatës
 y Dëmin/lëndimin fizik
 y Humbjen financiare që vjen nga këto që përmenden më sipër (siguracionet)

Përfshirja e fëmijëve në advokaci/fushatë mund të çojë në:
 y Çështjet e mbrojtjes 
 y Shfaqja e manipulimit
 y Shfaqja e tokenizmit 

Puna në koalicion/partneritet mund të përfshijë:
 y Humbjen e identitetit distinktiv
 y Kontrollin e cilësisë
 y Partnerët me risk të lartë (p.sh. korporatat ose OJF-të e operuara nga qeveria ose 

agjenci të tilla)
 y Partneritetet me parti politike, etj

Vendimi për të folur haptazi ose jo mbi çështje sensitive/të politizuara mund të dëmtojë:
 y Reputacionin/kredibilitetin
 y Aftësinë për të funksionuar në vend
 y Raportet (me palët e interesit, partnerët, qeverinë, etj)
 y Shkakton risk fizik për individët (partnerët, fëmijët, etj)

Kjo listë nuk është e gjitha – mund të ketë risqe të tjera që varen prej kontekstit politik dhe 
shoqëror.
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Matriks i menaxhimit të riskut
Tabela e mëposhtme jep disa shembuj të risqeve dhe mënyrave për zvogëlimin e tyre.

Risku ndaj: Natyra e riskut
(për shembull) 

Plani i kontigjentit
(për shembull) 

Personeli dhe partnerët Mund të jetë i shënjuar ose 
subjekt i dhunës si rezultat i 
të folurit haptazi

vendosni masa sigurie/
mbrojtjeje në vend

Programet e
Terre des hommes

Mund të jetë i kufizuar ose 
madje i mbyllur

Sigurohuni që stafi i 
programit dhe partnerët të 
jenë të vetëdijshëm ndaj 
arsyeve për advokaci dhe 
të jenë konsultuar në lidhje 
me vendimet/mesazhet siç 
duhet

Marrëdhëniet me qeverinë Mund të kufizohen
Mund të shkëputen
Mund të bëjnë që aleati 
potencial të humbas 
respektin

Përdorni lobimin dhe 
negocimin fillimisht.
Sigurohuni që targetet e 
dinë pse keni ndërmarrë atë 
veprim.
Sigurohuni që analiza e 
pushtetit të jetë e saktë

Marrëdhëniet me të tjerët, 
p.sh., OJF-të e tjera, trupat 
profesionistë

Bën që aleatët të 
humbasin respektin nëse 
advokacia kritikon punën e 
organizatave të tjera
Ofendon aleatët nëse 
kërkimet me të tjerët 
publikohen pa u konsultuar

Sigurohuni që evidenca dhe 
cilësia e kërkimeve të jenë të 
sigurta
Sigurohuni që aleatët e dinë 
çfarë jeni duke bërë dhe pse 
dhe të përfshihen në krijimin 
e mesazheve të advokacisë 

Fëmijët e përfshirë në 
advokaci 

Mund të ekspozohen ndaj 
abuzimit si rezultat i të 
folurit haptazi në çështje 
kontroverse

Mos përdorni emra të 
vërtetë
Ofroni suport të 
vazhdueshëm
Sigurohuni që interesat më 
të mira për fëmijën të jenë 
në qendër
Mos i përfshini fëmijët në 
advokaci ku risqet janë të 
lartë

Të kuptuarit e mjedisit të politikave / Analizimi i politikave dhe pushtetit

Ju duhet të filloni me të kuptuarit qartë të realitetit politik që rrethon çështjen e advokacisë 
suaj, pastaj mund të bazoheni në këtë duke mësuar si të vazhdoni. Politikë-bërja ndodh në një 
rrjet dinamik forcash ndëraktive. Politika, dinamika e politikave dhe pushtetit shpesh janë të 
paparashikueshme. Mundësitë pozitive për advokacinë ndodhin; ashtu si dhe surprizat negative.
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Duhet të identifikoni faktorët e ndryshëm që mund të ndikojnë vendimet relevante të politikës 
për t’ju ndihmuar të krijoni strategjitë e duhura për advokacinë.

Elementet kyçe të analizës së politikës:

Çështjet e politikave: çështjet e politikave mund të përfshijnë mungesën e politikës, një politikë 
të papërshtatshme ose përforcimin e papërshtatshëm të politikës.

Aktorët kryesorë: kush është institucioni kryesor ose personi përgjegjës? Kush tjetër ka 
influencë mbi çështjen? Identifikoni aktorët kryesorë dhe institucionet që marrin vendime rreth 
politikave; ata mund të jenë politikanë, administratorë, komitete shkollash, udhëheqës fetarë, 
etj. Identifikoni ata që mund të influencojnë politikë-bërësit.

Mjedisi i politikave: si perceptohet çështja juaj nga personat që mbajnë pushtetin? A është një 
fushë prioritare apo e neglizhuar? A ka debat të gjerë dhe publik mbi këtë temë apo është e 
kufizuar nga tabutë shoqërore? Kuptoni proceset formale dhe informale të politikë-bërjes dhe 
kontekstet sociale dhe shoqërore.

Identifikoni opsionet për ndryshimin e politikave dhe pikat hyrëse: ju duhet të analizoni sistemin 
politik (formal dhe informal), procesin e politikë-bërjes dhe dinamikën e brendshme të pushtetit. 
A ka ndonjë mundësi të afërt, si për shembull ngjarje të rëndësishme, festime simbolike ose 
aleanca strategjike që i shtohen influencës dhe pushtetit tuaj? A paraqet ndonjëra prej këtyre 
ngjarjeve ndonjë kërcënim për axhendën tuaj?

Analiza e buxhetit: buxhetet janë politika më e fuqishme e krijuar nga qeveria; ato tregojnë 
prioritetet e vërteta. Analiza e buxhetit mund të sfidojë korrupsionin dhe disbalancat në 
shpërndarjen e resurseve, duke përfshirë edhe në nivel lokal. Shumë OJF aktualisht por 
zhvillojnë shprehitë e tyre në lidhje me analizën e politikës dhe buxhetit.

Përkufizimi dhe analizimi i pushtetit është një pjesë integrale e advokacisë. Analiza e pasaktë e 
pushtetit mund të çojë në mundësi të humbura, zgjedhje strategjike të dobëta dhe risqe. Pushteti 
është dinamik dhe i ndryshueshëm, për arsye se shumë aktorë janë në garë të vazhdueshme për 
pushtet dhe hapësirë, përfshirë edhe ju!

Mbani mend – pushteti politik nuk operon gjithmonë në mënyra të dukshme.

Pushteti i dukshëm Rregullat formalë, strukturat, autoritetet, institucionet dhe 
procedurat, p. Sh., zgjedhjet elektorale, ligjet dhe buxhetet

Pushteti i fshehtë Njerëz të caktuar me pushtet kontrollojnë axhendën. Këto 
dinamika përjashtojnë grupet më pak të fuqishëm

Pushteti i padukshëm Ky nivel pushteti formon vlerat dhe normat, dhe kësisoj edhe 
besimet dhe qëndrimet e njerëzve. Një pushtet i tillë i bën 
të përjetshëm dominimin dhe inferioritetin. Ky nivel është 
më i vështiri për t’u menaxhuar, sepse vlerat shoqërore janë 
sensitive dhe personale
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Të kuptuarit e procesit të politikës dhe vendimmarrja

Një element kritik në suksesin e cdo përpjekjeje për advokaci është të kuptuarit tërësor i 
mundësive që ekzistojnë për influencimin e procesit të politikave. Për të avancuar axhendën e 
advokacisë së organizatës, është e rëndësishme të kuptojmë se si merren vendimet e politikave 
dhe klima politike në të cilën ato ndodhin.

Stadet e vendimmarrjes

Ka pesë stade bazë të vendimmarrjes në proceset e politikës. Metodat ekzakte, procedurat dhe 
teknikat variojnë gjerësisht midis institucioneve, por këto stade janë prezente në disa forma në 
të gjitha proceset e vendimmarrjes.

1. Vendosja e axhendës
2. Formulimi i politikës
3. Legalizimi i politikës 
4. Implementimi dhe përforcimi
5. Monitorimi dhe vlerësimi

Vendimmarrja për politikat mund të bëhet nëpërmjet proceseve formale, informale dhe/ose 
alternative:

Procesi formal
Procesi formal i vendimmarrjes është procedura zyrtare siç shprehet nga ligji ose nga politika 
organizative e dokumentuar. Për shembull, në disa organizata, rregulloret mund të parashikojnë 
që ndryshimet e politikave duhet të votohen nga bordi i drejtorëve, ose të aprovohen zyrtarisht 
nga presidenti.

Procesi informal
Aktivitetet dhe procedurat në procesin e vendimmarrjes që ndodhin njëkohësisht me procesin 
formal, por nuk kërkohen nga ligji ose politika organizative. Për shembull, presidenti i i një 
organizate mund ta diskutojë në mënyrë informale ndryshimin e propozuar të politikës me 
secilin anëtar të bordit përpara se bordi të mblidhet për ta votuar atë.

Procesi alternativ
Një proces për të influencuar vendimmarrjen që ekziston plotësisht jashtë procesit zyrtar. Për 
shembull, nëse presidenti i një organizate mendon se një vendim nga bordi i drejtorëve nuk 
është i nevojshëm për një ndryshim minor  të politikave, ai ose ajo mund ta diskutojë ndryshimin 
me stafin kryesor, mund të marrë një vendim dhe e implementon ndryshimin pa veprim zyrtar.

Identifikimi i mundësive për advokaci

Ju mund të përdorni çdo ngjarje sociale ose politike që lidhet me çështjen që keni zgjedhur gjatë 
periudhës së vendimmarrjes si mundësi për një advokaci.

Mundësitë e advokacisë mund të përfshijnë:

 y Një vizitë lobingu tek një vendimmarrës
 y Konferencat
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 y Workshopet
 y Ngjarjet e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve
 y Konsultimet mbi përmbledhje të politikave kryesore – për shembull, Artikulli i Strategjisë 

për Reduktimin e Varfërisë 
 y Vizita me një të famshëm 

Pjesëmarrja në evente kërkon kohë dhe resurse. Është e rëndësishme të zgjidhen eventet 
në mënyrë të kujdesshme, duke u bazuar në faktin nëse ato ofrojnë disa ose të gjitha pikat e 
mëposhtme:

 y Potenciali për ndryshim: eventi duhet të jetë në një stadë të procesit të vendimmarrjes 
që të mund të influencojë rezultatin e saj në njëfarë mënyre

 y Potenciali për të influencuar vendimmarrësit: vendimmarrësit ose do të jenë aty, ose do 
të kenë një interes të konsiderueshëm në rezultatin e eventit

 y Potenciali për netëork: me aleatët potencialë, me gazetarët, për të formuar ose 
përforcuar marrëdhëniet ose për të përcjellë mesazhin tuaj

 y Mundësia për të takuar vendimmarrësit ose njerëz me influencë: për të krijuar 
marrëdhënie ose për të përhapur mesazhin

 y Vëmendja e medias: për të rritur ndërgjegjësimin publik ndaj çështjes dhe për profilin e 
Terre des hommes në lidhje me të

 y Fokusi tek fëmijët: me mundësinë për të përfshirë fëmijët nëse është e përshtatshme
 y Një axhendë që nuk është shumë e ngjeshur: në mënyrë që çështja të mos errësohet 

nga probleme të tjera

Për të përfituar nga mundësia e një advokacie ju duhet të keni:

 y Një ide të qartë të asaj që synoni të arrini duke marrë pjesë ose organizuar eventin dhe 
se si ai do të ndihmojë për të arritur objektivin e advokacisë suaj

 y Kohën e duhur për të planifikuar, për të përdorur më së miri të gjitha resurset e 
disponueshme

 y Një mesazh të qartë të advokacisë
 y Materialet e duhura për të ndihmuar në përhapjen e mesazhit në mënyrë efektive: 

raportet

Dita e Dytë: Sesioni I
4.4. Identifikmi i targeteve kyçe dhe personave me ndikim/

Zhvillimi i mesazheve të advokacisë
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të kuptohet procesi për identifikimin e targeteve kryesore
 y Të përfshihen pjesëmarrësit në zhvillimin e mesazheve praktike të advokimit në lidhje 

me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve.
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Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës 
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Identifikmi I targeteve kyce dhe personave me ndikim

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar:

Ju duhet të dini se si vendimmarrja ndodh me të vërtetë për të identifikuar targetet dhe personat 
kryesor me influencë.

Duke punuar në grupe, pjesëmarrësit marrin një nga objektivat e tyre avokuese. Duke rrahur 
mendimet identifikoni aktorët e ndryshëm për objektivin tuaj të advokacisë dhe përcaktoni 
nivelin e mbështetjes së tyre për objektivin tuaj të advokacisë dhe fuqinë e tyre për të arritur 
ndryshimin. Identifikoni targetin kryesor të advokacisë (ata që kanë më shumë fuqi).

2. Tani identifikoni ndikimet e tyre: ata që kanë pak ndikim ( pozitiv ose negative) mbi ta dhe i cili 
mund të ndikojë në vendim-marrje. 

Pjesëmarrësit punojnë në grupe të vogla:

1. Konsideroni interesat e grupeve target në lidhje me objektivin tuaj të advokimit, dhe 
çfarë ju doni që ata të bëjnë.

2. Përmblidhni informacionin në Fletë Pune 7.

Aktiviteti 2: Zhvillimi i mesazheve të advokacisë

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Qëllimi i komunikimit të advokimit është për të 
informuar, për të bindur, dhe për të vepruar.

Për t’ju ndihmuar që të komunikoni mesazhin tuaj ju mund të zhvillojnë një letër ku të shprehni 
qëndrimin tuaj, një mesazh kryesor dhe një mesazh një -minutë.

Pjesëmarrësit ndahen në grupe dhe punojnë për një objektiv të adovacisë. Krijojnë një mesazh 
duke përdorur Fletë Pune 8. Ju mund ta përshtasni mesazhin për audience të ndryshme.

Ushtrimi: Lehtësuesi i cakton secilit grup një audiencë të ndryshme ( p.sh., një politikan, 
ekspertë, donatorë, aktivistë studentore, grupi i fëmijëve). Secili nga grupet do të krijoj një 
mesazh 1-minutësh për audiencën që ka. Vizatoni një poster për të ilustruar mesazhin.
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Material Teorik: Sesioni I
4.5. Identifikimi i targetit kryesor dhe personave me 

influencë
Targetet: Individët kyçë që janë në pozita për të sjellë ndryshimet që dëshironi

Targetet kyç për advokaci janë të ashtuquajturit mbajtës të detyrës – këta trupa ose individë 
që përfaqësojnë pushtetin e institucionalizuar që i jep atyre përgjegjësinë  për të garantuar 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe autoritetin për të bërë ndryshime pozitive për fëmijët. 
Targeti është personi (ose grupi i personave) me pushtet për t’iu përgjigjur kërkesës suaj dhe 
për të lëvizur procesin politik në lidhje më çështjen tuaj.

Shteti mban përgjegjësinë kryesore për përmbushjen e të drejtave të fëmijëve, sipas Konventës 
së Kombeve të Bashkuara mbi Të Drejtat e Fëmijës, dhe ka një hierarki të personave me dëtyrë 
në shtet nga niveli kombëtar deri te ai lokal, duke përfshirë sistemin politik dhe administrativ. 
Ju duhet të specifikoni se cilin departament, dhe cilin nivel të qeverisë po përpiqeni të 
influenconi. Shumë grupe të tjera në shoqëri janë në detyra të ndryshme, duke përfshirë trupat 
ndërkombëtarë, donatorët, bizneset private, OJF-të, organizatat komunitare, etj. Mbajtësit e 
detyrës mund të jenë organizata zyrtare (të tilla si këshilli bashkiak ose komiteti i shkollës) dhe 
institucione jozyrtare (të tilla si udhëheqësit fetarë ose grupet me bazë komunitare).

Advokacia në lidhje me politikat dhe implementimin normalisht do të fokusohet tek trupat 
qeveritarë dhe trupat administrativë. Advokacia në lidhje me praktikat që janë të dëmshme 
për fëmijët (p.sh martesa në moshë të hershme) shpesh i drejtohet drejtuesve jozyrtarë (p.sh., 
OJF-ve, komiteteve të shkollave). Prindërit individualë normalisht nuk janë fokus i vëmendjes së 
advokacisë – megjithatë, grupet e prindërve, p.sh., komiteti i një shkolle, mund të jetë fokus i 
veprimeve të një advokacie.

Personat me influencë
Personat me njëfarë influence mbi targetin tuaj, të cilët mund ta përdorin këtë influencë në 
favor ose kundër rastit tuaj

Targetet rrethohen nga njerëz që mund të ushtrojnë ndikim mbi ta: kolegët e tyre dhe eprorët 
në hierarkinë e zyrës, të tjerë që mund t’i influencojnë ata për shkak të pushtetit të tyre social 
ose ekonomik si media dhe donatorët, si dhe personat e afërt me ta në jetën e tyre private. Ata 
mund ta përdorin këtë influencë në favor ose kundër çështjes suaj dhe prandaj janë një faktor i 
rëndësishëm në advokacinë tuaj: nëse ata janë në anën tuaj, mund t’ju ndihmojnë ta çoni më tej 
kauzën tuaj. Nëse ata nuk kanë të njëjtën pikëpamje për kauzën tuaj, duhet të përpiqeni ta fitoni 
ose ta neutralizoni influencën e tyre.

Palët e interesit:
Çdokush që mund të ndikojë ose do të preket nga ndryshimi që po kërkoni ju

Përveç targeteve kyçe dhe personave me influencë ka shumë persona të tjerë që mund të kenë 
ndikim në çështjen për të cilën ju po bëni advokaci, ose që do të preken nga ndryshimi që ju 
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po kërkoni të bëni: fëmijët dhe organizatat partnere janë ndër palët kryesore të interesit. Varur 
prej qëndrimit të tyre ndaj ndryshimit që po kërkoni ju, targetet tuaj dhe personat me influencë, 
mund të shihen si aleatët ose kundërshtarët tuaj.

Influencimi i targeteve tuaj

Pas identifikimit të targeteve tuaj dhe personave me influencë, ju duhet të vendosni si të ndikoni 
tek ata. Besimet e tyre, qëndrimet dhe interesat mund të jenë të ngjashme me tuajat dhe në këtë 
rast, ndikimi tek ata do të jetë më i lehtë, por ato mund të jenë edhe të ndryshme ose të kundërta 
dhe atëherë do të jetë shumë më e vështirë të ndikoni tek ata. Për këtë arsye, është shumë e 
rëndësishme të merrni sa më shumë informacion mbi interesat dhe qëndrimet e targeteve tuaj, 
nga të gjitha burimet e disponueshme:

 y Eksperienca personale
 y Eksperienca e personave të tjerë dhe kolegëve
 y Faqet e internetit 
 y Gazetat dhe mediat e tjera

Hapi tjetër kërkon që të zgjidhni mënyrat më efektive për të influencuar një target të caktuar.

Bazuar në atë që ka funksionuar më mirë në të shkuarën, ju mund të vendosni se cilin prej 
stileve të mëposhtëm (ose një kombinim të tyre) të adoptoni:

Ko-operativ (si person i brendshëm) – për shembull, bashkëpunimi me qeverinë për të gjetur 
zgjidhje. Kjo përqasje bën të mundur që ju të krijoni marrëdhënie me targetet tuaj dhe të fitoni 
besimin e tyre dhe ju lejon akses të drejpërdrejtë duke bërë të mundur që të njihni pozicionet e 
targetit tuaj dhe të kuptoni proceset në të cilat ata janë të përfshirë. Megjithatë, mund të jetë 
e nevojshme të kompromentoni vlerat tuaja, të përjashtoni palët kryesore të interesit dhe të 
rrezikoni t’ia kaloni legjitimitetin targetit tuaj, duke u keqinterpretuar.

Konfrontues (si person komplet i jashtëm) – duke e bërë një çështje të detyrueshme në axhendë 
nëpërmjet mobilizimit të masës, fushatave në media, etj. Kjo përqasje mund t’ju japë një profil 
më të lartë dhe liri më të madhe veprimi. Nga ana tjetër, ajo mund të jetë kundër-produktive nëse 
targeti juaj ndjehet i mënjanuar – ju mund të dëmtoni raportet e mëpasshme, mund të humbisni 
financimin dhe rrezikoni të marxhinalizoheni dhe perceptoheni si radikal. Duhet ta përdorni këtë 
përqasje në mënyrë shumë të kujdesshme.

Persuasive (bindëse) (si një person i brendshëm kritik) – duke paraqitur evidenca me shpresë 
që targetet tuaj të njohin meritat e argumenteve tuaj. Duke shmangur disa prej të metave të dy 
stileve të mësipërm, kjo përqasje ofron më shumë mundësi duke punuar me të tjerët dhe shpesh 
konsiderohet si më e hapur dhe më pak negative. Megjithatë, ju mund të perceptoheni “si të 
mënjanuar”.

Përgatitja e rastit

Krijimi i mesazheve
Ju duhet të krijoni mesazhe të qarta, konsistente dhe efektive. Për këtë ju duhet të mendoni 
atë që doni të thoni, dhe si duhet ta thoni atë. Komunikimi i advokacisë duhet të përpiqet të 
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informojë, bindë dhe drejtojë njerëzit drejt veprimit. Më e rëndësishmja, mesazhet e advokacisë 
nuk duhet të bindin vetëm përmes të dhënave valide dhe të tingëllojnë logjike, por edhe të 
përshkruajnë veprimin që audienca po inkurajohet të ndërmarrë. Audienca duhet të dijë qartë 
se çfarë kërkoni ju të bëjë audienca.
Elementët e mesazhit 

1. Përmbajtja
Hartimi i pozicionit 
Mund të jetë një ide e mirë të filloni duke krijuar një hartim pozicioni prej 1-2 faqesh. Kjo 
duhet të paraqesë të gjithë aspektet e rëndësishëm të çështjes suaj ku ju keni vendosur 
të fokusoheni, objektivat dhe targetet tuaj. Dokumenti duhet të përmbajë bekgraundin, 
një deklaratë të qartë të problemit, të dokumentojë evidencën tuaj (me shembuj), dhe 
të parashtrojë zgjidhjet pozitive që ju po propozoni. Ju mund ta qarkulloni këtë hartim 
pozicioni midis partnerëve dhe kolegëve për input përpara se ta finalizoni atë.

2. Mesazhi bazë 
Ju mund ta përdorni hartimin e pozicionit si bazë për të ndërtuar një përmbledhje të 
qartë të pozicionit tuaj. Mesazhi bazë gjithashtu do të drejtojë sloganet, kolonat zanore, 
të cilat mund t’i përdorni në punën e advokacisë suaj. Kërkimet duhet t’ju ndihmojnë të 
identifikoni audiencën tuaj dhe të kuptoni pozicionet e tyre, për të krijuar mesazhe më 
efektive. Mesazhi bazë do të përfshijë:

 y Analizën e problemit tuaj
 y Evidencën mbi të cilën bazohet analiza juaj
 y Shkakun e problemit
 y Atë që bëni përgjegjës për zgjidhjen e tij
 y Arsyen pse ndryshimi është i rëndësishëm
 y Zgjidhjen e propozuar nga ju
 y Veprimet që i kërkoni të tjerëve (marrësve të mesazhit) të marrin për të sjellë këtë 

ndryshim

3. Përshtatja e mesazheve 
Mesazhi juaj bazë do të drejtojë krijimin e mesazheve më specifike dhe të përshtatur, të 
cilët do t’i drejtohen audiencave të ndryshme. Kur adaptoni mesazhin tuaj bazë për një 
audiencë specifike, do t’ju duhet të merrni parasysh:

 y Çfarë do të jetë më bindëse për atë audiencë?
 y Çfarë informacioni ka nevojë të dëgjojë kjo audiencë?
 y Çfarë veprimi doni ju të ndërmarrë kjo audiencë (duke marrë parasysh që audiencat 

kanë kapacitete të ndryshme për të sjellë ndryshime)?
 y Cilat janë interesat e tyre politike? Cilat janë interesat e tyre vetjake në lidhje me 

çështjen? Cilin grup njerëzish përfaqësojnë ata?
 y Çfarë dinë ata ndërkohë? Çfarë informacioni të ri po ofroni ju?
 y A kanë ata ndërkohë ndonjë opinion? Cili është ai, sa fortë përkrahet? A kanë ata ndonjë 

pozicion publik?
 y Çfarë kundërshtimesh mund të kenë ata? Çfarë mund të humbasin? Me çfarë konceptesh 

të gabuara ose argumente mund të përballen ata?
 y Çfarë interesash personale kanë? Çfarë hobi ose pasione?
 y A tregon e kaluara e tyre (personale, arsimore, profesionale) ndonjë njëanshmëri? A 

mund ta lidhni çështjen tuaj me diçka që ju dini që ata e përkrahin?
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Mesazhi 1-minutësh

Ju duhet të arrini t’i përmblidhni dhe paraqisni mesazhet e advokacisë suaj në 3-4 fjali të mprehta, 
për situata ku koha është e limituar për të paraqitur rastin tuaj gjatë takimeve rastësore me fat 
(si për shembull mund ta gjeni veten tuaj përkrah Bill Gates në ashensor), intervistat televizive, 
etj.

Mesazhi një-minutësh përbëhet prej:

Deklarata + evidenca + shembulli + veprimi i dëshiruar

 y Deklarata është idea qëndrore e mesazhit.
 y Evidenca mbështet deklaratën (e kuptuar lehtësisht) me fakte dhe shifra.
 y Një shembull do të shtonte një figurë njeriu tek mesazhi.
 y Veprimi i dëshiruar është ajo që doni të bëjë targeti juaj.

Udhëzime të përgjithshme mbi krijimin e mesazheve:

Bëni mesazhe të qarta, detyruese dhe përfshirëse

 y Shmangni zhargonin
 y Vendosni “kornizën” tuaj përreth çështjes – theksoni perspektivën tuaj.
 y Përdorni fakte të qarta dhe numra në mënyrë kreative.
 y Nëse është e mundur përfshini informacion që është lokal në mënyrë që të jetë relevant 

për njerëzit.
 y Lejojeni audiencën tuaj të nxjerrë konkluzione e veta.
 y Paraqisni një zgjidhje nëse është e mundur.
 y Mbani mend: mesazhet koncize dhe konsistente janë vendimtarë për advokacinë.

Përmbajtja është vetëm një pjesë e mesazhit. Faktorët e tjerë siç janë personi që e shpërndan 
mesazhin, vendi ku zhvillohet një takim ose koha e mesazhit mund të jenë po aq, ose më të 
rëndësishëm sesa vetëm përmbajtja. Ndonjëherë ajo që nuk thuhet jep një mesazh më të 
fuqishëm sesa ajo që thuhet. Çfarë idesh dëshironi të përcillni? Çfarë argumenti do të përdorni 
për të bindur audiencën tuaj?

1. Gjuha 
Çfarë fjalësh do të zgjidhni për të përcjellë mesazhin tuaj në mënyrë të qartë dhe efektive?
Çfarë fjalësh dhe shprehjesh i motivojnë dhe energjizojnë njerëzit, dhe cilat fjalë 
harxhojnë energji?
A ka fjalë që duhet ose nuk duhet t’i përdorni? Cila gjuhë do të ishte kundër-produktive për 
vendimmarrësit dhe personat me influencë? Në mënyrë të qartë ju do të përdornit gjuhë 
të ndryshme për t’i bërë thirrje politikë-bërësve sesa kur do t’ju duhej të komunikonit 
me një grup të rinjsh.

2. Burimi/mesenxheri 
Kujt do t’i përgjigjet audienca dhe kë do të shihte si të besueshëm?
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3. Formati:
Në çfarë mënyre do ta shpërndani mesazhin tuaj për impakt maksimal? Për shembull, 
një takim, letër, broshurë, ose reklamë në radio? Identifikoni se cilat taktika janë më të 
përshtatshmet për audienca specifike.

4. Koha dhe vendi:
Kur është koha më e mirë për të shpërndarë mesazhin? A ka ndonjë vend për të shpërndarë 
mesazhin që ndihmon në kredibilitetin e tij ose i jep më shumë impakt politik?

5. Të qënit i qartë
Një mesazh është efektiv vetëm nëse targetet e advokacisë suaj mund të kuptojnë 
ekzaktësisht atë që ju po i kërkoni atyre të bëjnë. Pasi të keni krijuar përmbajtjen e 
mesazheve tuaja, kontrollojeni për qartësinë. Një MESAZH I QARTË përdor gjuhë të 
aksesueshme dhe sugjeron një hap veprimi për audiencën target.

Dita e Dytë: Sesioni II
4.6. Lobimi/Puna me median
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të diskutohet se çfarë do të thotë lobim dhe cilat janë praktikat e përdorimit të lobimit
 y Të analizohet rëndësia e medias në advokim dhe se cilat janë disa nga format e përfshirjes 

së medias.

Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës 
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Lobimi

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Lobimi tek vendimmarrësit është një taktikë e 
rëndësishme në punën tuaj advokuese. Aktivitete të tjera ndihmojë për rritjen e ndikimit të 
lobimit duke e kthyher problemin tuaj në përparësi me mbështetjen publike dhe politike. 

Pjesëmarrësit punojnë në grupe, për cështjen e tyre të advokimit:
 y Planifikoni se cili dhe kur të loboni.

Ushtrim Lojë me role: Secili grup zgjedh një person për të qenë politikan, pjesa tjetër e grupit 
janë delegacioni i lobistëve.
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Lobistët vendosin se kush flet i pari, dhe se cili do të ngrejë secilën nga pikat, duke u bazuar në 
mesazhin që ata kanë përgatitur.

Pjesëmarrësit diskutojnë përvojën në seancë plenare:

 y Si u ndjehen kur ishin politikan?
 y Çfarë shkojnë mirë në lobim, çfarë ishte efektive?
 y Çfarë nuk shkojë mirë, çfarë nuk erdhin në mënyrë të qartë?
 y Si mund të përmirësohej?
 y Çfarë mësimesh të tjera mund të ndajnë pjesëmarrësit nga eksperiencat e tyre të lobimit?

Aktiviteti 2: Puna me median

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Ju mund të përdorin median për të dhënë mesazhin 
tuaj të advokimit për të gjithë publikun, dhe për të rritur profilin e organizatës suaj.
Lehtësuese organizon lojë me role në grupe. Pjesëmarrësit zgjidhni dy njerëz për të bërë lojën 
me role, ndërsa të tjerët vëzhgojnë dhe mbajnë shënime: 

 y Intervistuesi lexon pyetjet e sugjeruara:
 y Mirëmbrëma Z/Znj.
 y Ka pasur një vëmendje të konsiderueshme në media në muajt e fundit mbi problemin e 

fëmijëve të rrugës dhe masave për mbrotjen e tyre?
 y Ndoshta ju mund të më tregoni se çfarë organizata juaj mendon për këtë problem?
 y E pra kjo është shumë interesante, por nuk është e vërtetë se me të vërtetë ky problem 

është shkaktuar nga...?
 y Mbi çfarë baze do ta bëni këtë pohim?
 y Ju me siguri nuk mund të presni që shikuesit të besojnë se problemi është shkaktuar 

nga... kur ne mund të shohim qartë se kjo është rezultat i ...
 y Çfarë do të nbëni ju dhe qeveria për ta adresuar këtë problem?
 y Dëshironi të shtoni diçka tjetër?

Ju faleminderit shumë për kohën tuaj. Natën e mirë.
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Material Teorik: Sesioni II
Lobimi
Lobimi përfshin komunikimin e drejtpërdrejtë me vendimmarrësit dhe të tjerët që kanë influencë 
mbi ta. Lobimi ka të bëjë më edukimin dhe bindjen e tyre për të mbështetur dhe avancuar 
axhendën tuaj. Targeti kryesor i lobimit janë personat me pushtet për të influencuar një ndryshim 
politike në favorin tuaj.

Termi “lobing” vjen nga fjala “lobi” e cila i referohet një zone hyrëse ose vend takimi. Në rastin e 
avokacisë, ajo i referohet bisedave dhe takimeve ku njerëzit fitojnë akses dhe kërkojnë të bindin 
personat në fuqi.

Origjina e termit “lobing”

Hoteli Willard, në fund të Pennsylvania Avenue dhe 14th Street, në Uashington, DC ka qenë 
pjesë e disa ngjarjeve të rëndësishme në historinë kombëtare dhe lokale. Në vitet 1860’, 
Nathaniel Hawthorne, shkrimtari i famshëm amerikan, pohonte se ky hotel “mund të quhej më 
shumë qendra e Uashingtonit sesa Capitol-i ose Shtëpia e Bardhë apo Departamenti i Shtetit.” 
Që në vitin 1818 ky cep ishte vendndodhja e një hoteli ku Presidenti dhe znj. Linkoln kishin 
jetuar përpara se ata të transferoheshin në Shtëpinë e Bardhë. Një kopje e faturës së tyre 
është ekspozuar në galerinë e hotelit. Ai ishte vendndodhja e një Konvente Paqeje të mbajtur 
në shkurt të vitit 1861, një përpjekje e dëshpëruar e minutës së fundit për t’i dhënë fund Luftës 
Civile. Julia Ward Howe shkroi fjalët e “ Himni i Betejës së Republikës,” një tribut për Linkoln, 
gjatë kohës kur ajo qëndronte në Willard. Termi “lobing” e pati origjininën këtu, për herë të parë 
i përdorur nga Ulysses S. Grant për të përshkruar aktivistët që frekuentonin lobin e hotelit pasi 
ata mësuan se Presidenti Grant shpesh mund të gjendej aty, duke shijuar cigaren dhe pijen e tij.

Lobimi mund të ndodh ose në mënyrë zyrtare, përmes vizitave dhe takimeve të shkurtra të 
vendimmarrësve me të tjerët, ose jozyrtarisht, përmes bisedave në korridore, restorante, 
parkingje, fushat e golfit, etj., kur vendimmarrësit kryejnë aktivitetet e jetës së tyre të përditshme, 
ose në ngjarje që nuk lidhen direkt me avokacinë tuaj.

Katër janë hapat kyç që do ta ndihmojnë lobimin tuaj të avancojë në negociata serioze:

1. Familjarizohuni me korridoret e pushtetit
Mësoni rreth sistemit, procedurave, orareve dhe liderët/aktorët kryesorë.

2. Klasifikoni aktorët
Zbuloni rolin e tyre në çështjen tuaj (përkrahës të fortë, përkrahës pasiv, observues 
[neutral], kundërshtar pasiv, kundërshtar i shfaqur) dhe sa influencë kanë ata.

3. Informoni dhe krijoni raporte 
Përmes vizitave dhe takimeve të shkurtra, ndihmoni targetin tuaj dhe/ose personin me 
influencë që kuptojë çështjet tuaja. Fitoni besimin e tyre si një burim i besueshëm i 
analizës cilësore dhe si një përfaqësues i zërit të njerëzve.
Gjeni një kampion. Prezantojeni atë me një problem specifik dhe rekomandimet. Mbani 
lidhje me kontaktet tuaja, mos i lini t’ju largohen dhe gjithmonë i vlerësoni për avancimet 
që jane bërë.
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4. Fitoni vëmendje dhe tregojeni fuqinë tuaj
Organizoni aktivitetet me median, të mobilizimit dhe shpërndarjes në një mënyrë të tillë 
që vendimmarrësit të jenë të vetëdijshëm për suportin pas propozimeve tuaja.

Udhëzime për një vizitë lobimi
Përpara vizitës

Vendosni objektivat për takimin.
 y Bëni detyrat e shtëpisë dhe identifikoni influencat që janë të rëndësishme për targetin 

tuaj.
 y Parashikoni pikat e dobëta në argumentin tuaj
 y Përsërisni pyetjet dhe përgjigjet e vështira – provojini përballë një “kampioni” të 

brendshëm nëse është e mundur.
 y Përgatisni pikat e bisedës ose materiale të tjera gjatë vizitës
 y Prezantohuni
 y Shprehni vlerësim
 y Bëjeni të qartë se jeni të gatshëm të ndihmoni me informacion dhe suport
 y Jini të përgatitur  për një bashkëbisedim
 y Dëgjoni çfarë ka për të thënë personi që po takoni
 y Pushoni herë pas here për t’i dhënë atyre mundësinë të bëjnë pyetje ose ndonjë koment
 y Mos i shmangni temat kontroverse por ruani qetësinë
 y Shpjegoni pozicionin tuaj me fakte dhe histori personale kur është e mundur.
 y Kërkojini politikëbërësit ose stafit të marrin disa veprime psecifike
 y Përpiquni të fitoni një zotim nga vendimmarrësi
 y Shikoni ku ju çon takim – asnjë takim nuk është pa krye
 y Vazhdoni të vlerësoni pozicionin tuaj: Ku jemi? A po ecën mirë? Nëse jo, pse?
 y Lini kontaktet tuaja të hollësishme dhe informacion mbi përpjekjet tuaja
 y Pas vizitës suaj
 y Merrni shënime dhe vlerësoni vizitën tuaj me kolegët
 y Dërgoni një kartolinë falenderimi dhe ndonjë material shtesë që ju janë kërkuar
 y Vazhdoni me një telefonatë ose letër për të parë nëse atyre u duhet më shumë 

informacion ose nëse kërkojnë një takim për të diskutuar përpjekjet tuaja në thellësi. 
Ndiqni çdo veprim për të cilin mund të keni bërë marrëveshje

 y Nëse nuk ka ndonjë shenjë ndryshimi
 y Kurrë mos hiqni dorë
 y Vazhdoni përpjekjen, duke përdorur përqasje të ndryshme
 y Përpiquni nëpërmjet kontakteve tuaja të tjera
 y Jepini informacion për të treguar që vlera/ndihma juaj përmirëson statusin e tyre
 y Bëjini të ndjehen përgjegjës për ndryshimet për fëmijë 

Materialet që duhen përgatitur për lobim dhe mënyra të tjera për të përfshirë politikë-bërësit:
 y Pikat e bisedës
 y Një përmbledhje e pikave kryesore, bazuar në mesazhin kryesor që keni krijuar më parë
 y Skeda me fakte
 y Një përmbledhje me faktet kyçe dhe statistikat relevante (jo më shumë se 2 faqe), bazuar 

në fletën e politikave tuaja
 y Takime të shkurtra 
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Një mënyrë e mirë për të edukuar politikë-bërësit dhe burokratët në lidhje me çështjen tuaj 
është të mbani takime të shkurtra periodike për ata dhe stafin e tyre. Ato shpesh përfshijnë 
ekspertë që flasin për informacionin më të fundit në lidhje me çështjen tuaj dhe rëndësinë e saj

Puna me median

Pse të punoni me median?

Nëse e keni identifikuar publikun si mjet për të influencuar vendimmarrësin kryesor, puna me 
median bëhet esenciale. Kontakti me median mund të jetë reaktiv, kur ata ju kontaktojnë ju, ose 
proaktiv, kur ju kërkoni t’i përdorni ata për të përcjell mesazhin tuaj.

1. Përgjigja ndaj medias
Kërkesave të medias duhet t’i përgjigjeni menjëherë
Nëse merrni një telefonatë nga një pjesëtar i medias, pyeteni për afatin kohor, sigurojeni 
reporterin ose producentin që dikush do t’i përgjigjet atyre shumë shpejt dhe pastaj 
lidhuni me kontaktet përkatëse të medias menjëherë.

2. Dhënia e një interviste të suksesshme
Kur një reporter ju merr në telefon
Çelësi për të dhënë një intervistë të mirë është njohja e temës mirë dhe përgatitja për 
pyetjet që mund të bëhen. Reporterët gjithmonë ju marrin në momentin e fundit, por ju 
gjithmonë duhet të merrni kohë për t’i marrë sërish ata në telefon pasi keni mbledhur 
mendimet tuaja dhe jeni konsultuar me një specialist komunikimi. Për ta menaxhuar këtë 
në mënyrë profesionale, thjesht pyeteni për afatin e fundit dhe kontaktojeni sërish, nëse 
jeni personi i duhur, brenda kohës së duhur.

Përgatitja për intervistë

Pyetjet për të bërë rreth intervistës:

 y Cili është informacioni i kontaktit tuaj?
 y Cili është afati i fundit kohor që keni?
 y Kur dhe ku është intervista, dhe sa do të zgjasë ajo?
 y Kush tjetër, nëse ka, do të intervistohet? A jam unë fokusi apo thjesht një lojtar përkrahës?
 y Cili është këndi i historisë suaj? A do të jetë intervista e lidhur me ndonjë histori tjetër?
 y Pse e keni zgjedhur subjektin dhe më keni përzgjedhur mua për intervistën?
 y A keni mbuluar çështje të organizatës sonë ose të fëmijëve më parë?
 y Kur planifikoni ta tregoni historinë? A do të transmetohet intervista drejtpërdrejtë?
 y Për pjesët e printimit, a ju nevojitet foto?
 y Për transmetimin e intervistave, a duhet ta intervistoni paraprakisht zëdhënësin?

Bëni kërkime për gazetarin që do t’ju intervistojë:

 y Investigoni audiencën e tyre – kush janë targetet midis audiencave të tyre dhe çfarë 
duhet të komunikoni?
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 y Kontaktoni me ta dhe bini dakord për temën që do të diskutohet. Mbani mend që 
intervista fillon sapo filloni bisedën me gazetarin. Nuk ka gjëra të tilla si “off the record/
jashtë regjistrimit). Përkufizojini çështjet qartazi. Pyeteni gazetarin në lidhje me pyetjet 
që do t’ju bëjë dhe nëse ai/ajo do të jetë suportiv apo argumentativ.

 y Përgatiteni informacionin e duhur më parë, për shembull, statistika, fakte dhe një histori 
personale.

 y Bëni një listë të mesazheve kryesore që doni të përcillni me tre deri katër pika kyçe për 
secilin.

 y Përgatisni fjali tërheqëse që përmbledhin mesazhin tuaj.
 y Kontrolloni që të keni informacion up-to-date (të azhornuar) mbi çështjen tuaj.
 y Punoni ngushtë me kolegët tuaj për të krijuar një draft listë të pyetjeve të mundshme, 

përgatisni përgjigjet për to, dhe praktikohuni duke iu përgjigjur atyre.

Gazetarët përgjithësisht shikojnë për pesë gjëra bazë në një intervistë, të njohura si pesë W-të: 
kush (Who) po bën çfarë (What)?  Ku (Where)? Kur (When)? Pse (Why)?

Pyetjet kryesore ka gjasa të përfshijnë: Sa e keqe është kjo? Çfarë mund të bëhet për këtë? Sa 
do të kushtojë kjo/çfarë resursesh nevojiten?

Gjatë një interviste

 y Flisni nga zemra
 y Përpiquni të rrini të qetë
 y Mbani mend që ju dini më shumë sesa gazetari rreth çështjes.
 y Jepni përgjigje konçize. Përdorni gjuhë të thjeshtë – jo akronime ose zhargon.
 y Nëse ju duhet kohë për t’u menduar për një përgjigje, përsëriteni pyetjen përpara se të 

përgjigjeni
 y Gjithmonë kthejeni gazetarin tek mesazhet tuaja kryesore, përsëritja ndihmon për të 

përcjell mesazhin.
 y Jini kreativ, pikturoni një pikturë: “imagjinoni si duhet të jetë...”
 y Asnjëherë mos iu përgjigjni pyetjes së një reporteri me nxitim pa u menduar.
 y Mos shpikni gjëra, nëse nuk e dini, thoni që nuk e dini
 y Mos devijoni nga tema, sigurohuni që ta udhëhiqni/formoni historinë. Kur përballeni 

me një pyetje që nuk e prisnit ose jeni të pasigurt si të përgjigjeni, mos e injoroni atë. 
Përballuni me pyetjen shumë shkurtimisht dhe pastaj kaloni në pikën tuaj kryesore 
sërish. Ka shumë fraza të njohura si “ura” që janë mjaft të dobishme për këtë:

 y Unë mendoj që ajo për të cilën po pyesni është mjaft e rëndësishme, por çështja kryesore 
është...

 y Kjo është sigurisht diçka për t’u marrë në konsideratë, por ne vërtetë duhet të fokusohemi 
në...

 y Çështja kryesore këtu është...
 y Gjëja kryesore për t’u mbajtur mend është...
 y Ajo që na tregojnë kërkimet është...
 y E vërteta e kësaj çështjeje është...
 y Por...

Kryesorja është kthimi tek pika juaj origjinale. Përndryshe do të humbisni kontrollin dhe do ta 
lejoni gazetarin të diktojë axhendën dhe mesazhin tuaj.
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Pika të dobëta për t’u shmangur

Çdo pyetje duhet të trajtohet si një mundësi që ju të përcillni mesazhin tuaj. Por ka pika të 
dobëta të ndryshme që do të bënit mirë t’i shmangni:

 y Fjalë të thëna nga goja juaj. Nëse një gazetar thotë: “A nuk mendoni se kjo është gjëja 
më e keqe që mund të kishte ndodhur?” dhe ju bini dakord, ajo do të raportohet sikur e 
keni thënë ju vetë.

 y Përgënjeshtrimi. Nëse një pyetje ka një kuptim të brendshëm me të cilin nuk jeni dakord, 
atëherë duhet ta përgënjeshtroni atë. Për shembull, nëse intervistuesi thotë: “Kështu që 
ju ndoqët instiktin dhe vazhduat me këtë projekt të ri emocionues?” duhet ta qartësoni 
se ju e bëtë këtë vetëm pas disa arsyetimeve të kujdesshme.

 y Negativet. Në intervistat e transmetuara, përpiquni të mos përsërisni një një pohim 
negativ me të cilin nuk jeni dakord. Nëse intervistuesi thotë: “Atëherë, ky rezultat është 
mjaft shkatërrimtar?” mos thoni “Nuk mendoj që ai është shkatërrimtar. Më mirë të 
thuash, “Jo, është thjesht ai që prisnim.”

 y Spekulimi. Mos bini në spekulim

Diferencat midis medias

Shtypi: më i relaksuar sesa radio ose TV. Nëse bëni ndonjë gabim, thuajeni këtë dhe përgjigjuni 
sërish.

Radio: dëgjoni me kujdes udhëzimet ku të uleni, si të përdorni mikrofonin, etj. Pyesni cila do 
të jetë pyetja e parë për t’ju ndihmuar të përqëndroheni. Mbani shënime por mos e zhubrosni 
letrën; shënimet e shkurtra në karta janë më të dobishme. Nëse bëni ndonjë gabim në një 
intervistë të regjistruar, mund të kërkoni të përgjigjeni sërish. Nëse është e drejtpërdrejtë mund 
të thoni “ndoshta mund ta shpjegoj këtë përgjigje” dhe vazhdoni.

TV: E njëjta gjë si radio por mund të shiheni. Mbani mend t’i drejtoheni kamerës dhe përpiquni 
të rrini pa lëvizur. Intervistat në TV shpesh janë më të shkurtra se ato në radio.

Përdorimi i medias në mënyrë proaktive për advokacinë

Çfarë të bëni

 y Identifikoni format e medias që mbërrijnë tek targeti i advokacisë suaj. Mund të doni 
të arrrini tek sa më shumë njerëz që është e mundur, rast në të cilin duhet të provoni 
masmedian. Ose mund të synoni një ministër specifik për të ndryshuar mendjen e tij/saj, 
kështu që zbuloni formën e medias që ata lexojnë ose dëgjojnë.

 y Përgatisni mesazhet tuaja kryesore për shpërndarje në publik – ato mund të kenë nuanca 
të lehta nga mesazhe të drejtpërdrejta që ju po shpërndani në krijuesit e opinionit ose 
politikë-bërësit. Cila është shkalla e çështjes? Çfarë duhet të bëhet për të ndrequr 
situatën? Kush duhet të bëjë çfarë dhe deri kur? Cili është impakti mbi fëmijët?

 y Identifikoni një zëdhënës/zëdhënsa kryesorë që do të jenë të disponueshëm të flasin në 
media

 y Jini kreativ se si do ta bëni median të mbulojë çështjen tuaj:
 y Mund të merrni një gazetar/e ta shikojë çështjen vetë
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 y Mund të nxirrni disa statistika të reja dhe të detyrueshme që ilustrojnë seriozitetin e 
çështjes

 y Mund të mbani një demonstratë ose shfaqje me foto (ndoshta ndonjë peticion) mbi të 
cilën media do të dojë të raportojë

 y Përgatisni një event që përbën lajm. Jini kreativ dhe bëjeni të përshtatet me objektivin e 
advokacisë suaj në një mënyrë humoristike ose serioze.

 y Mund të përgatisni një editorial për opinione për publikim në një gazetë.
 y Mund të mbani një debat, seminar ose konferencë për shtyp dhe të ftoni zëdhënës 

kryesor dhe median
 y Mund të identifikoni një fëmijë situata e të cilit personifikon çështjen dhe të ftoni një 

gazetar të përgjegjshëm t’i intervistojë ata për t’i dhënë një fytyrë njerëzore
 y Mund të shkruani një letër të hapur qeverisë dhe të përpiqeni ta publikoni atë në një 

gazetë.
 y Mund të paguani për një hapësirë reklame në një gazetë.
 y Mund t’i jepni një ekzkluzive një lloji të medias. Ndonjëherë një artikull ose raport i 

vendosur mirë është më i fuqishëm sesa botimi për shtyp që qarkullon gjerësisht.
 y Mund të përgatisni disa materiale për gazetarët për t’i ndihmuar ata të mbulojnë historinë, 

për shembull, një përmbledhje e të kaluarës në lidhje me çështjen, disa regjistrime në 
video ose disa raste studimore. Kur përgatisni një botim për shtyp për advokacinë mbani 
mend që sërish duhet të jepni lajme. Rekomandimet tuaja me vlerë nuk do të jenë të 
mjaftueshme për të fituar interesin e gazetarëve – duhet t’i jepni atyre një arsye për të 
mbuluar çështjen. Shikoni për data dhe evente me rëndësi që mbartin diskutim në lidhje 
me çështjen. Gjithmonë përfshini një citim që shkon në thelb të çështjes. Shpreheni 
atë që kërkoni qartazi dhe sigurohuni që ajo i atribuohet dikujt me rëndësi. Shmangni 
përdorimin e zhargonit – shumë pak gazetarë i kuptojnë akronimet dhe gjuhën e zhvillimit 
dhe mbrojtjes së fëmijës 

Dita e Dytë: Sesioni III
4.7. Puna me aleatët dhe mobilizmi i publikut/Monitorimi 

i advokacisë
Metodologjia:

 y Leksion, prezantim në ppt
 y Punë në grup
 y Diskutim në sesion plenar

Objektivat e sesionit:
 y Të theksohet rëndësia që ka përfshrja e aleatëe në procesin e advokimit
 y Të identifikohen disa nga format për mobilizimin e publikut
 y Të kuptohet procesi I monitorimit në advokaci

Mjetet:
 y Projektor për prezantimin në ppt.
 y Fletët e punës 
 y Materiali teorik për t’u shpërndarë



Moduli IV: Advokaci dhe Lobim

Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile  |  155

M
od

ul
i I

V

M
od

ul
i I

V

Shtjellimi i Sesionit: 

Aktiviteti 1: Puna me aleatët

Puna në seancë plenare: pjesëmarrësit diskutojnë përvojat e tyre kur kanë punuar me aleatët 
në  të shkuarën.

 y Çfarë shkoi mirë, dhe puna me të tjerët a ju bëri më efektivë?
 y Çfarë vështirësish keni hasur duke punuar me të tjerët?

Cilat janë disa nga mësimet e nxjerra?

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Aleancat janë thelbësore për të rritur forcën tuaj në 
advokimi. Llojet e ndryshme të aleancave janë të përshtatshme për qëllime të ndryshme.

Pjesëmarrësit ndahen në grupe. Krijoni një tabelë të aleatëve të mundshëm dhe llojet e aleancave 
(përdorin Fletë Pune 9). Përfshini shënime mbi rreziqet e mundshme dhe kompromiset për të 
punuar me aleatët.

Aktiviteti 2: Mobilizimi i publikut

Në plenare, lehtësuesi dhe/ose pjesëmarrësit japin 2-3 shembuj të shkurtër të fushatave për 
të mobilizuar publikun. Pjesëmarrësit duhet të shpjegojnë se cfarë është arritur dhe sesi është 
vepruar.

Pjesëmarrësit diskutojnë në seancë plenare:

 y Si mobilizimi i publikut ndihmon për të shtuar presionin tek vendimarrësit?
 y Cilat janë rreziqet?
 y Çfarë burimesh janë të nevojshme?

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Mobilizimi i publikut mund të ndihmojë advokimin, 
por jo në të gjitha rastet. Janë të përfshira përfitimet e rreziqet. Një fushatë e mirë kërkon 
koordinim dhe burime.

Pjesëmarrësit punojnë në grupe. Lehtësuesi u jep atyre udhëzimet e mëposhtme:

1. Përshkruajë përfitimet dhe rreziqet e mobilizimit të publikut për advokim për çështjen 
tuaj.

2. Cilët anëtarë të publikut jeni duke u përpjekur që të arrini? Si mund ti arrini ata?
3. Diskutoni aktivitete të mundshme të fushatave. Zgjidhni aktivitete që janë të përshtatshme 

për kontekstin tuaj, dhe përshkruani burimet që ju nevojiten. 
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Aktiviteti 3: Monitorimi i advokacisë

Pjesëmarrësit diskutojnë në grupe të vogla, dhe pastaj e ndajnë informacionin në seancë 
plenare:

• Kush ka nevojë të monitoroj?
• Çfarë do të monitoroj në një mënyrë të rregullt gjatë advokimit?

Lehtësuesi prezanton PPT duke theksuar: Monitorimi është thelbësore për t’iu përgjigjur 
ndryshimeve të paparashikueshme – ndihmon që të përfitohet nga mundësitë.

Monitorimi duhet të jetë i thjeshtë, në kohë, i arritshëm, bazuar në një kornizë të thjeshtë 
monitorimi.

Ju duhet të monitoroni të dyja procesin e advokimit dhe  rezultatet e tij - progresin drejt arritjes 
së ndryshimeve afatgjata.

Pjesëmarrësit punojnë në grupe për të përshtatur dhe rregulluar kuadrin e monitorimit (Fletë 
Pune 10) për të siguruar një feedback dhe koordinim në planin e veprimit të advokimit.
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Material Teorik: Sesioni III
Puna me aleanca
Puna në network dhe aleanca

Advokacia e suksesshme mbi çështje madhore politike kërkon bashkëpunim (dhe ndonjëherë 
konkurrencë) me të tjerët. Avokatët e të drejtave të fëmijëve duhet të bashkëpunojnë me aktorët 
e të drejtave të fëmijëve, si dhe me ata me një axhendë më të gjerë të zhvillimit. Bashkëpunimi 
supozon shumë forma dhe mund të jetë formal ose informal, i përkohshëm ose i përhershëm. 
Përdoren shumë terma, të tillë si aleanca, koalicione, netëorke dhe platforma.

Ndërkohë që dallimet midis tyre janë fluide, një formë kategorizimi mund të jetë e dobishme.

Llojet e aleancës Karakteristikat

Network Networket janë shpesh informalë ose me një strukturë të limituar. 
Theksi është më shumë mbi shkëmbimin e informacionit dhe më pak 
mbi punën e përbashkët

Koalicione Shpesh kanë një strukturë më të formalizuar dhe përfshijnë punën 
e përbashkët, shpesh midis organizatave të ndryshme të shoqërisë 
civile rreth një eventi të vetëm, çështjeje ose fushate. Organizata të 
ndryshme ndajnë detyrat në mënyrën më të përshtatshme

Aleanca Marrëveshje afatgjatë mbi ideale të përbashkëta midis partnerëve të 
besuar. Strategjitë dhe planet mund të krijohen dhe implementohen 
bashkarisht

Partneritete Individët ose organizatat punojnë bashkë mbi një detyrë specifike, 
duke ndarë rreziqet si dhe benefitet. Raporti midis tyre mund të 
rishikohet herë pas here.

Platforma Mund të jetë secila prej këtyre më sipër nëse fokusi është mbi një 
çështje specifike dhe kësisoj ofron një “platform” për veprim të 
përbashkët mbi atë çështje 



Moduli IV: Advokaci dhe Lobim

158  |  Module Trajnimi për Organizata të Shoqërisë Civile

M
od

ul
i I

V

Aleancat ad-hoc të bashkuara në mënyrë oportunistike për një çështje specifike mund të jenë 
të paparashikuara dhe të pamundura, dhe kanë forcë politike të shtuar për shkak të kësaj. 
Vendosja e aleancave të tilla bashkë është pjesë e kreativitetit dhe lidershipit të advokacisë.

Benefitet e punës me të tjerët Sfidat e punës me të tjerët 

 y Përpjekjet në një nivel mund të ndërtohen 
mbi ato në një nivel tjetër

 y Të flasësh me një zë të përbashkët mund të 
jetë më e fuqishme

 y Mund të arrijë një audiencë më të gjerë 
 y Përfaqësimi i përbashkët për ata që janë të 

aftë të veprojnë të vetëm
 y Organizata të ndryshme sjellin ekspertizë 

nga fusha të ndryshme 
 y Përforcon shoqërinë civile
 y Fondet dhe resurset mund të ndahen bashkë
 y Siguron unitet, suport moral dhe solidaritet 
 y Bashkëpunimi ndihmon për të shmangur 

konkurrencën dhe duplikimin

 y Koordinimi mund të humb kohën
 y E vështirë të biesh dakord mbi qëllime të 

qarta
 y Mund të kërkojë kompromise 
 y Mund të çojë në konflikte interesi
 y Individë ose grupet mund të mos marrin 

gjithmonë merita për punën e tyre
 y Identitete distinktive mund të humbasin 
 y Organizatat mund të kenë axhenda 

konfliktuale
 y Pjesëmarrja mund të jetë frustruese dhe 

e vështirë
 y Nëse grupi shpërbëhet, mund të dëmtojë 

kredibilitetin 
 y Kundërshtarët mund të përfitojnë nga 

divergjenca e pikëpamjeve
 y Disa organizata mund të dominojnë grupin

Sfidat e zakonshme në ndërtimin e networkeve dhe koalicioneve 

Krijimi i besimit: kjo kërkon durim dhe kohë. Krijimi i besimit përfshin konfidencë në lidership, 
sisteme menaxhimi dhe anëtarë të rinj. Kjo mund të arrihet vetëm kur vendimet bazohen në 
diskutime të hapura dhe konsensus – “hapni të gjitha letrat në tavolinë.”

Mësoni të ndani kreditet: publiciteti dhe vizibiliteti i netëorkut duhet të jetë i përbashkët. I 
njëjti qëndrim duhet të mbahet edhe kur ka arritje dhe dështime. Jini të përgatitur të ndani 
lëvdatat si dhe fajin. Rrini të fokusuar mbi vizionin tuaj: mbani një sens drejtimi duke vendosur 
objektiva bazuar në një qëllim kolektiv. (është e rëndësishme të shmangen oportunistët politikë 
që përfitojnë nga netëorku juaj.)

Përcaktoni role të qarta dhe përgjegjësi: sigurohuni që linjat e raportimit si dhe struktura e 
lidershipit të jenë të qarta për të shmangur konfliktin e interesit midis anëtarëve. Lidershipi i 
mirë është çelësi për një koalicion të suksesshëm.

Strategjia e medias dhe udhëzimet: caktoni kush do të flasë për netëorkun, kush flet në mungesë 
të drejtorit dhe si aprovohen deklaratat.

Qëndroni konsistent dhe i besueshëm: netëorking dhe koalicionet bazohen në marrëdhënie 
njerëzore; është i nevojshëm përfaqësimi konsistent nga stafi me autoritet për të marrë vendime 
(mos dërgoni staf të ri për takime).
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Ndani informacionin dhe komunikoni në mënyrë efektive: kjo përfshin komunikimin e brendshëm 
midis anëtarëve; komunikimin e jashtëm me qeverinë, donatorët, publikun; dhe komunikimin 
midis aleancave – midis netëorkeve.

Stadet në krijimin e strategjisë së një advokacie me rrjete dhe koalicione 

Stadi i parë: krijimi i identitetit dhe vizioni 
Vendosni objektivat, mandatet, vlerat dhe parimet drejtuese të rrjetit ose koalicionit. Merrni 
vendime në lidhje me menaxhimin, lidershipin dhe përgjegjësinë, zgjidhni çështjet e pritjes dhe 
regjistrimit, krijoni termat e referencës ose një memorandum të të kuptuarit – por mos u tregoni 
shumë rigid.

Stadi i dytë: mobilizimi dhe hartëzimi
Mobilizoni dhe hartëzoni burimet e disponueshme në rrjet, identifikoni aktorët, aleatët, targetet, 
identifikoni anëtarët e mundshëm dhe vendosni kriteret për anëtarësim (bëjeni këtë kur numri 
i anëtarëve është ende i ulët!!), identifikoni institucionet dhe agjencitë me të cilat dëshironi të 
punoni. Duhet të reflektoni në lidhje me përfshirjen e qeverisë. Përfshirja e tyre mund të rrisë 
impaktin.

Stadi i tretë: analiza e mjedisit të palëve të interesit
Analizoni palët kryesore të interesit dhe pozicionet e tyre në lidhje me çështjet kyçe, bëni një 
audit të kapacitetit, vlerësoni risqet dhe grumbulloni informacion në lidhje me politikat dhe 
informacion tjetër që mund t’ju nevojitet.

Stadi i katërt: formimi ose dakordësimi mbi axhendën e advokacisë
Arrini konsensus mbi çështjet me prioritet të advokacisë, punoni mbi problemin kyç të çdo 
çështjeje dhe vendosni pozicione të përbashkëta dhe opsione të politikave.

Stadi i pestë: strategjia dhe planifikimi i veprimit
Në këtë stad final, bini dakord mbi strategjinë e advokacisë, krijoni plane realiste dhe vendosni 
mekanizmat e monitorimit dhe vlerësimit. Mund të ketë mosmarrëveshje rreth konkurrencës 
për fonde midis anëtarëve individualë dhe koalicioneve.

Pikat që duhen përfshirë në një memorandum të të kuptuarit

 y Mandati: vendosni çfarë do të bëjë dhe nuk do të bëjë koalicioni
 y Anëtarësimi: kush mund të bëhet anëtar?
 y Pjesëmarrja: si pritet që të marrin pjesë pjesëmarrësit? Në mënyrë të barabartë apo 

sipas kapacitetit?
 y Lidershipi: si dhe kur zgjidhen liderët?
 y Menaxhimi: vendosni rregulla për vendimmarrjen dhe menaxhimin e konflikteve

− Bini dakord se kur anëtarët veprojnë si grup dhe kur mund të veprojnë vetëm.
− endosni sistemet e komunikimit dhe të ndarjes së informacionit

Monitoroni progresin rregullisht
 y Marrëdhëniet: çfarë hapash duhet të ndiqen për të ruajtur, ushqyer dhe përforcuar 

marrëdhëniet?
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Mobilizimi i publikut

Ju mund të duhet të mobilizoni suportin publik për arsye të ndryshme:

 y Për të influencuar vendimmarrësit nëpërmjet presionit publik
Fuqia e publikut për të influencuar vendimmarrësit varion nga njëri shtet në tjetrin. Në 
disa shtete qytetarët mund të ushtrojnë influencë të konsiderueshme mbi vendimmarrësit 
nëpërmjet proceseve demokratike. Në të tjera, influenca e tyre është shumë më e 
limituar. Ju duhet të jeni realist në lidhje me atë që publiku mund t’ju ndihmojë të arrini.

 y Për të influencuar qëndrimet publike, normat dhe praktikat
Është pothuajse gjithmonë e rëndësishme të ndryshosh qëndrimet e publikut ndaj çështjes 
së një advokacie për të sjellë ndryshim thelbësor për fëmijët. Për shembull, qëndrimet 
publike ndaj ndëshkimit trupor dhe poshtërimit për fëmijët duhet të ndryshohen për të 
garantuar që politikat e reja, legjislacioni dhe udhëzimet e praktikës të mbështeten nga 
familja dhe komuniteti.

Mënyra më e mirë për të mobilizuar publikun do të varet prej kontekstit në të cilin punoni, dhe 
prej asaj që ju realisht prisni të bëjë publiku. Për shembull, ju mund të përdorni vetëm median 
për të përhapur mesazhin tuaj tek publiku, mund të organizoni evente individuale, takime ose 
ëorkshope, ose mund të kërkoni ndërgjegjësimin e një publiku më të gjerë për të bashkuar 
një sërë aktivitetesh. Fushata është procesi i krijimit dhe mobilizimit të presionit publik për 
ndryshimet e dëshiruara në politika, praktika ose sjellje nëpërmjet një kombinimi të lobingut, 
rrjetit, medias dhe përfshirjes së njerëzve. Idea e një fushate është që të gjithë elementët e 
ndryshëm janë të planifikuar, të koordinuar dhe të programuar për të ndërtuar dhe përforcuar 
njëri tjetrin për të bërë impaktin më të madh të mundshëm mbi vendimmarrësit.

Hapi i parë: analiza e situatës
A është e mundur fushata në vendin tuaj? A është ndonjë tjetër që bën fushata? A mund të 
hartoni llojin e fushatës që funksionon në shtetin tuaj nga pikëpamja kulturore ose politike? 
Nëse fushata është e mundur dhe strategjike në arritjen e qëllimit të fushatës suaj, merreni 
parasysh duke e përfshirë atë në planin tuaj dhe shfrytëzojeni siç duhet.

Hapi i dytë: rreshtohuni me zërat kombëtar dhe ndërtoni platforma
Nëse shikoni se ka potencial për fushatë, hapi tjetër mund të kërkojë të jeni në linjë, t’i shtoni 
peshë dhe ta sillni axhendën e fëmijëve në fushatë të një stili që i përshtatet zonës. Shikoni pjesën 
e mësipërme në lidhje me aleancat për të parë se si mund të punoni më mirë me organizatat e 
tjera të fushatave.

Hapi i tretë: dizenjoni fushatën që është e përshtatshme nga pikëpamja kulturore dhe politike
Identifikoni përqasjet taktike që funksionojnë nga pikëpamja kulturore dhe politike për ju dhe 
investoni në evente dhe aktivitete dhe media. Nëse nuk keni staf të aftë për evente dhe aktivitete 
të mira, blini kapacitet. Elementet e ndryshme të fushatës duhet të planifikohen, koordinohen 
dhe programohen qëllimisht për të ndërtuar dhe përforcuar njëri-tjetrin.

Nga hapi i parë e në vazhdim: kultivoni një rrjet bazë për suportin publik. Gradualisht ndërtoni 
një rrjet përkrahësish për të ndihmuar mobilizimin e publikut në një bazë të rregullt ose për të 
përkrahur veprime specifike të advokacisë, për shembull duke shkruar letra, duke frekuentuar 
takime, demontrata e kështu me rradhë.
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Disa mjete për të fituar suportin e publikut

Peticionet: peticionet në internet; kartat e veprimit; peticionet gjigande (patchwork); - çdo gjë 
ku numrat kanë rëndësi. Specialistët ose VIP-at vendosin emrat e tyre në diçka publike.

Krijoni “platformat” tuaja: fjalimet publike dhe debatet në platfromë; letrat për targetet ose 
median; eventet “hije”: mbledhjet, seminaret dhe konferencat, konferencat për shtyp; shëtitjet 
me altoparlante; stendat në evente.

Veprimet simbolike: valvitja e flamujve, vendosja e byzylykëve me shkrime ose bluza, mbajtja 
e vigjiljeve; organizimi i aktiviteteve të mëdha ose të vogla interesante nga pikëpamja pamore, 
drama (në rrugë) (për shembull, një orë mësimi jashtë).

Demonstratat publike: marshimet, paradat ose protestat.

Përdorni sistemin: përdorimi i procedurave parlamentare, rastet ligjore ose përmbledhjet 
juridike; përdorimi kreativ i statistikave dhe prononcimeve të qeverisë; përdorimi i procedurave 
të paqarta; përfshini njerëz të thjeshtënë konsultimet me qeverinë.

Komunikimet me masën/eventet e artit: postera, billborde, radio, internet dhe reklama në TV; 
organizimi i koncerteve pop, festivale ose evente të tjera që përfshijnë një numër të madh 
njerëzish; ose aktivitete të marrëdhënieve me publikun me persona të famshëm, ekspozita arti 
ose ankande.

Shkrimi i letrave: shumë njerëz që i shkruajnë vendimmarrësve ose personave me influencë; 
ju mund të ndihmoni duke dhënë letra si shembuj ose kartolina me pika shprehëse. Gjithashtu 
mund të siguroni kartolina të parapërgatitura.

Fushata me fëmijët (variacione të temave të mësipërme): klubet e diskutimeve (duke ftuar 
politikanë); forumet e të rinjve; parlamentet e të rinjve; shëtitje me altoparlante; koret e fëmijëve, 
bandat, grupet e teatrove që performojnë në holle ose në rrugë; konkurse për ese/poezi/vizatim/
pikturë; marshime ose vigjilje me mesazhe pamore/simbole; ekspozita, ku tregohen foto ose 
video të bëra nga fëmijët; edukimi me bashkëmoshatarët.

Hartimi i një plani veprimi

Deri në këtë pikë, jemi fokusuar në ndërtimin e shprehive organizative përmes stadeve të 
ndryshme të ciklit të advokacisë. Tani i vendosim bashkë të gjitha pjesët e punës që keni bërë 
deri tani dhe i vendosim në një plan implementimi. 

Në zhvillimin e planit tuaj të veprimit:

 y Përdorni hartën e procesit të politikave për të identifikuar stadet e ndryshme të procesit 
të vendimmarrjes dhe kur ndodhin këto stade, si dhe cilët targete janë më të rëndësishëm 
në stade të ndryshme.

 y Kini parasysh si do të përfshihen fëmijët në stade të ndryshme.
 y Duke përdorur analizën e targeteve dhe personave me influencë, vendosni për përqasjen 

më efektive dhe taktikat për çdo target
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 y Duke përdorur analizën tuaj të mesazheve për audienca të ndryshme, mendoni për 
mënyrën më efektive për të shpërndarë mesazhin tuaj tek secila audiencë.

Planifikimi dhe ndarja e aktiviteteve në faza

 y Mendoni si do të punoni me të tjerët, kush janë aleatët tuaj, nëse do të punoni me 
publikun apo me sektorin privat

 y Më pas mendoni për eventet e jashtme që mund të ofrojnë mundësi për të shpërndarë 
mesazhet tuaja në mënyrën më efektive të mundshme

 y Së fundmi, planifikoni aktivitete specifike për të arritur objektivat e advokacisë suaj. 
Vendosni kush do t’i kryejë ato, kur dhe ku.

Kur planifikoni aktivitetet e advokacisë suaj, duhet të filloni nga mundësitë dhe eventet specifike. 
Së pari, vendosni çfarë duhet të keni gati për të përfituar sa më shumë nga një mundësi. Pastaj 
analizoni çfarë duhet të bëni, deri kur, për t’u përgatitur siç duhet.
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Fletë Pune 1

Analiza e situatës   Vendosja e qëllimit dhe objektivave     Analiza e politikës dhe e fuqisë  

Identifikimi i targetit dhe njerëzve me influencë     Mobilizimi i burimeve  

Identifkimi i cështjes së advokacisë    Zhvillimi i mesazheve   

Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të veprimit    Mbledhja e të dhënave  

Monitorimi dhe vlerësimi     Përfshirja e fëmijëve
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Fletë Pune 2
Koncept Cilat pjesë të kësaj ju 

tashmë i keni përfunduar?
Cfarë ju ka mbetur 
akoma për të bërë? Kur do ta bëni atë? Kush është përgjegjës?

Analiza e situatës

Identifkimi i çështjes së 
advokacisë

Vendosja e qëllimit dhe 
objektivave  

Analiza e politikës dhe e 
fuqisë 

Identifikimi i targetit dhe 
njerëzve me influencë

Zhvillimi i mesazheve

Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të 
veprimit

Mobilizimi i burimeve

Mbledhja e të dhënave

Monitorimi dhe vlerësimi

Përfshirja e fëmijëve
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Fletë Pune 3: Zgjedhja e një çështje advokacie
Çështja/ Problemi Koment A i përmbush kriteret? PO/JO

Sa e përshtatshme është me programin tuaj?

A është dokumentimi dhe kërkimi në 
dispozicion? (A keni evidencë nga ndërhyrja 
juaj e drejtpërdrejtë?)

A keni një pozicion të qartë dhe një alternativë 
positive?

A ka një shans për sukses?

Sa e rëndësishme është zgjidhja për fëmijët?

Sa fëmijë do të përfitojnë nga zgjidhja?

Cilët grupe fëmijësh do të afektohen?

Cilat janë fatorët e rreziku për njerëzit dhe/ose 
programin tuaj?

Çfarë mundësish strategjike ekzistojnë për të 
influencuar?

A keni burime dhe staf të mjaftueshëm?
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Fletë Pune 4: Baza e të dhënave
Objektivi

Të dhënat e nevojshme për kë Të dhënat e disponueshme Mangësitë për t’u adresuar Kush është përgjegjës për t’i çuar 
përpara
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Fletë Pune 5: Matrica e vlerësimit të riskut

Risku: Shembuj Niveli I riskut
I lartë/I mesëm/ I ulët

Përfitimet e 
mundshme

I lartë/I mesëm/I ulët
Masa lehtësuese Rreziku i mbetur

I lartë/I mesëm/I ulët

Organizata

Individët
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Fletë Pune 6: Hartëzimi i procesit të politikës

Fazat

Përfshirja e 
vendimarrësve dhe 

personave
me influencë

Procesi i 
vendimarrjes formale

Procesi i 
vendimarrjes 

informale

Datë e përafërt
e veprimit

Si mund ta ndikojmë 
procesin në këtë fazë

Vendosja në axhendë

Formulimi dhe 
Dekretimi

Zbatimi

Monitorimi dhe 
vlerësimi
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Fletë Pune 7: Targetet dhe personat me ndikim
Për çdo objektiv

Target vendiarrësit 
kryesore duhet të 

jenë individët dhe jo 
organizatat

Influencuesit

Ata që mund të ndikojnë 
tek vendimarrësit dhe 

forma e mundshme
e ndikimit të tyre

Fuqia e targetit për të sjell 
ndryshim

e lartë/mesatare/e ulët

Dëshira e targetit që të 
bëjë që ndryshimet të 

mdodhin
e lartë/mesatare/e ulët

Interesi i targetit  në 
lidhje me advokimin dhe 

çfarë ju dëshironi që 
ata të bëjnë për të sjellë 

ndryshime
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Fletë Pune 8: Zhvillimi i mesazhit
Audienca target

Përmbajtja e mesazhit

Deklarata
(Ideja qendrore e mesazhit, mund të përmbajë një 
përmbledhje të shkurtër të problemit, të zgjidhjes 
tuaj dhe pse ndryshimi është i rëndësishëm)

Evidenca
(Për të mbështetur këtë deklaratë, mund të keni 
fakte dhe shifra)

Shembull
(Shpesh shtoni një fytyrë njerëzore që mbështet 
deklaratën tuaj)

Veprimi i dëshiruar
(Çfarë doni ju që audienca juaj e synuar të bëjë)

Ndarja e mesazhit
(Formati më i përshtatshëm për të arritur audiencën 
target)

Lajmëtarët
(Kush do t’i përgjigjet audiencës të synuar?)

Koha dhe vendi i shpërndarjes
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Fletë Pune 9: Aleatët dhe partenrët
ALEAT/PARTNER

Identifikoni individët, organizatat 
apo koalicionet kryesore (1-3 më 
kryesoret ) që ju mund të punoni

për të qenë më efektivë në arritjen
e qëllimit tuaj

Vlera e bashkëpunimit
Cila është vlera e punës me ata?

Pozita në çështjen
Cili është pozicioni i tyre në lidhje 

me çështjen e advokimit (a është e 
njëjtë me çështjen tuaj? A është i 

ndryshëm, dhe nëse po, si)?

Taktika për bashkëpunim
Si mund të bashkëpunojmë me 
sukses me çdo aleat / partner?

1

2

3
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Fletë Pune 10: Monitorimi dhe procesi i advokacisë
Çfarë jeni duke monitoruar Si do të bëhet? Kur do të bëhet? Kush do ta bëjë atë të ndodhë? 

Kush do të regjistroj atë?

I brendshëm

I jashtëm

Puna me të tjerët

Progresi përkundrejt arritjes së 
objektivave




