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Botimi i këtij materiali u mundësua nga Save the Children
 
Save the Children beson se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në 
Shqipëri, ne ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar 
dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë 
krize –për të sjellë ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.
 
 
2016 © Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo 
kopjohet lirisht por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim të shoqërohet 
me njohjen e Save the Children si burim.



Kur qeveritë marrin vendime, ato duhet të mbajnë mend katër të drejta
të rëndësishme. Çdo vendim duhet ...

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës
përbëhet nga disa premtime që pothuajse çdo qeveri*
në botë ia ka bërë të gjithë fëmijëve në vendin e saj.

* Një qeveri është një grup njerëzish
   që drejtojnë vendin.

Fëmijët kanë shumë të drejta:

Konventa për të Drejtat e Fëmijës

Pjesëmarrje dhe Liri

si për shembull liria e fjalës
dhe zgjedhja e besimit

si për shembull të shkuarit
në shkollë dhe pjesëmarrja

në veprimtari kulturore

si për shembull vizita te mjeku
dhe të pasurit e një shtëpie

të sigurt dhe me kushte të mira

për disa grupe si për shembull
fëmijët me aftësi të kufizuara,

dhe mbrojtja nga dhuna

në familje edhe kur të tjerët
përkujdesen për ta

Marrëdhënie dhe
Përkujdesje

Arsim, Pushim dhe Lojë Shëndet dhe Mirëqenie Mbështetje e Veçantë

Të trajtojë
të gjithë fëmijët 

në mënyrë të 
barabartë

Të përpiqet
të arrijë më
të mirën për 

fëmijët

Të ndihmojë 
fëmijët të rriten 
dhe të jenë të 
shëndetshëm

Të konsiderojë 
seriozisht 

mënyrën se si 
fëmijët 

mendojnë



Komente të Përgjithshme 

 

 

Komiteti për të
Drejtat e Fëmijës
KOMBET E BASHKUARA

Konventa për të Drejtat e Fëmijës

Komiteti për të Drejtat e Fëmijës është një grup ekspertësh që këshillon 
qeveritë se si t'i mbajnë premtimet që i kanë bërë fëmijëve bazuar në 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës.

Ndonjëherë ky grup ekspertësh shkruan 

raporte të quajtura Komente të 
Përgjithshme për të ndihmuar qeveritë të 

kuptojnë se si t’i mbajnë premtimet e tyre 

për të drejtat e fëmijës.

Ky Koment i Përgjithshëm është për 

Buxhetet Publike dhe të Drejtat e 
Fëmijës. Ai shpjegon se si qeveritë duhet 

të bëjnë punën e tyre, dhe se si të 

shpenzojnë fondet publike për plotësimin e 

të drejtave të fëmijës

Përpara se ta shkruante këtë Koment të Përgjithshëm, Komiteti mori 

këshillat e fëmijëve dhe të rriturve nga e gjithë bota.



SPITAL

POLICIA

BAR-KAFE

Të Drejtat e Fëmijës dhe Shpenzimet 

Fonde Publike

Nevojiten fonde për t’u siguruar që të drejtat e fëmijëve po 
plotësohen. Të gjitha qeveritë kanë fonde për shërbimet 
publike. Ato duhet të marrin vendime të rëndësishme se si 
t’i përdorin ato.

Qeveritë kanë premtuar të përdorin sa më shumë të jetë e 
mundur nga fondet e tyre për të siguruar që të gjithë fëmijët në 
vendet e tyre të gëzojnë të drejta të barabarta. 

Qeveritë grumbullojnë fonde 
publike duke i mbledhur nga taksat e 
aplikuara te bizneset dhe punonjësit. 
Ato edhe mund të marrin para hua, 
ose të marrin ndihmë dhe 
mbështetje nga vende të tjera.

Qeveritë i shpenzojnë fondet 
publike për çdo gjë që nevojitet për 
funksionimin e vendit, si për 
shembull: ndërtimin e rrugëve dhe 
spitaleve, trajnimin e punonjësve të 
policisë dhe për të paguar mësuesit.



How Governments Should Spend
Money For Children’s Rights

In all steps of Public Budgeting, governments need to use public money wisely. 
This means the money should go to the right place, be used in the right way and not
be wasted. It is important that everyone can see and understand how the money is
being spent and if it is making a difference to all children’s lives. 

Before making a budget, governments need to find out... 

How much money is needed

What else government should do to 
deliver children’s rights

How children are doing

How spending will affect children

What difference public spending 
is making to children, including 
different groups

Spending the moneyChecking what happens

Making a budget
    Government makes a plan.
    Politicians, adults and      
    children get to comment.    Where was the 

    money spent?

    Was it spent well?

    What difference did 

    it make for children?

    Did we share this 

    information with 

    everyone?

COURT

    'A Public Budget is a plan the government makes for spending money.' 
 

Steps of Public Budgeting

 

Përpara hartimit të buxhetit, qeveritë duhet të kuptojnë...

Shpenzimi i fondeveKontrollohet çfarë ndodh

Hartimi i një Buxheti
Qeveria bën një plan.
Politikanët, të rriturit dhe fëmijët
kanë mundësi të bëjnë komente. Për çfarë janë

shpenzuar fondet?

A janë shpenzuar

si duhet?

Çfarë ndryshimi

sollën për fëmijët?

A e kemi ndarë

këtë informacion

me të gjithë?

GJYKATA

'Një Buxhet Publik është një plan i qeverisë për shpenzimin e fondeve.' 

 

Hapat e Buxhetimit Publik

Si është situata e fëmijëve

Si do ndikojnë shpenzimet e 
buxhetit tek fëmijët 

Çfarë ndryshimesh do të sjellin 
te fëmijët shpenzimet publike, 
përfshirë grupe të ndryshme

Në të gjithë hapat e Buxhetimit Publik, qeveritë duhet të përdorin fondet 
publike me zgjuarsi. Kjo do të thotë që fondet duhet të shkojnë në vendin e duhur, 
të përdoren në mënyrën e duhur dhe të mos shpërdorohen. Është e rëndësishme që 
të gjithë të mund të shohin, dhe të kuptojnë, se si po shpenzohen fondet, dhe te 
jetë e qartë nëse këto shpenzime po sjellin ndryshim në jetën e të gjithë fëmijëve.

Sa fonde duhen

Çfarë duhet të bëjë tjetër qeveria 
për të plotësuar të drejtat e 
fëmijëve

Si duhet t’i shpenzojnë qeveritë fondet
publike për të realizuar të Drejtat e Fëmijës



Si duhet t’i shpenzojnë qeveritë fondet
publike për të realizuar të Drejtat e Fëmijës

 

MINISTRI I PËRGJIGJET PYETJEVE TË FËMIJËVE MBI SHPENZIMET

Përfshirja e Fëmijëve

Ky Koment i Përgjithshëm rekomandon që qeveritë duhet të kenë më shumë
vëmendje ndaj mënyrës se si fëmijët mendojnë lidhur me shpenzimet publike.
Ai përfshin këshilla nga fëmijët në të gjithë botën...

Qeveritë duhet të
mbajnë premtimet
e tyre për fëmijët gjatë
çdo faze të buxhetimit
publik...

Hartimi i Buxhetit
Shpenzimi i Fondeve
Kontrolli se çfarë ndodh Qeveritë duhet të...

   japin informacion për planet dhe shpenzimet në mënyrë
   që të gjithë t’i kuptojnë ato
   sigurohen se të gjithë, përfshirë fëmijët, të mund të kontrollojnë
   nëse qeveria po i mban premtimet e saj për fëmijët 

Jepni informacion 
për buxhetin në 

mënyra që 
kuptohen thjeshtë 

Investimi në 
familjet tona  është 
gjithashtu një mënyrë 

e rëndësishme për 
sigurimin e të 
drejtave tona

Mos shpenzoni 
fonde për diçka që 

nuk nevojitet – 
bëhuni efikas, 
kurseni fonde 

Na pyesni nëse 
mendojmë se 

vendimi juaj është i 
zgjuar përpara se 

të shpenzoni!

Jepini më shumë 
fonde fëmijëve 

që kanë më shumë 
nevojë 

Është e pamundur që 
të investoni tek ne nëse 
nuk na pyesni se ku të 
investoni! NE jemi ata 
që e dijmë, ju duhet 

të na pyesni

Mos harroni të 
përfshini fëmijët me 
nevoja të veçanta
në buxhetet tuaja

Planifikoni mirë. 
Duhet të ketë buxhet 
të mjaftueshëm për 
të siguruar të drejtat 
e të gjithë fëmijëve

Publikoni të 
dhëna se si 
shpenzohen 

fondet

Shpenzojini 
fondet me 

zgjuarsi dhe 
drejtësi



Hartuar nga Qendra për të Drejtat e Fëmijës, Queen's University Belfast, bazuar në këshillat e dhëna
nga një grup fëmijësh 0-14 vjeç dhe Grupi i Punës i Lidhjes për të Drejtat e Fëmijës për Investimin
tek Fëmijët dhe me financim nga Save the Children, Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë,
Plan International dhe REDLAMYC.

Bazuar në Komentin e Përgjithshëm Nr. 19 (2016) për Buxhetimin Publik për Realizmin e të Drejtave
të Fëmijës (Neni 4).


