Analiza Buxhetore
për Fëmijë në Komunat e
Prishtinës dhe Pejës 2015

Përgatitur nga UBO Consulting

Hartuar nga:
Donika Limani

Ekipi i projektit:
Valmira Rexhëbeqaj,
Valon Feka,
Blerina Qerimi,
Eneida Aliu dhe
Luiza Hoxhaj

Mbështetur nga:
Save the Children

Dizajni, faqosja dhe shtypi:
Republika Marketing Communications Agency

Botuar nga:
Save the Children
Gazmend Zajmi, no.01
10000 Prishtina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 23 26 91
Fax: +381 (0) 38 23 26 93
scik@savethechildren.org
http://kosovo.savethechildren.net

Copyright © 2015, Save the Children
Të gjitha të drejtat i përkasin Save the Children në Kosovë. Raporti mund të riprodhohet me çdo metodë, pa
pagesë apo leje paraprake për qëllime mësimore, por jo për rishitje.
Për përdorimin në çfaredo rrethane tjetër, leje paraprake me shkrim duhet të merret nga botuesi.
Mendimet e shprehura në këtë botim janë të autores dhe jo domosdoshmërisht pasqyrojnë mendimet e Save
the Children.
Si pjesë e sistemit të llogaridhënjes së Save the Children: Nëse keni ndonjë ankesë, reagim apo pyetje, ju lutemi
t’i ndani ato me ne në scik@savethechildren.org
ISBN 978-9951-534-46-8

Përmbajtja
Buxheti Miqësor - Peja, 2015
1.
2.

3.
4.

5.

Hyrje .................................................................................................................................................................. 10
Buxheti dhe Procesi i Buxhetimit................................................................................................................. 10
2.1. Çka nënkuptojmë me buxhet? ............................................................................................................ 10
2.2. Buxheti si proces / Organet Përgjegjëse............................................................................................ 10
Qëllimet dhe objektivat e Komunës së Pejës............................................................................................ 12
Klasifikimi i buxhetit........................................................................................................................................ 13
4.1. Prej nga vijnë paratë?.............................................................................................................................. 13
4.2. Ku shpenzohet buxheti? ....................................................................................................................... 16
4.3. Klasifikimi ekonomik ............................................................................................................................. 16
4.4. Klasifikimi sipas programeve................................................................................................................. 17
4.5. Subvencionet dhe Transferet ............................................................................................................... 22
Referencat ........................................................................................................................................................ 25

Lista e Figurave
Figura 1: Afatet kyçe vjetore të procesit të zhvillimit te buxhetit......................................................... 10
Figura 2: Objektivat strategjike të Komunës së Pejës për mandatin 2014-2017................................ 11
Figura 3: Të ardhurat nga Burimet Vetanake të Komunës – Peja 2015................................................. 13
Figura 4: Të ardhurat nga Burimet Vetanake të Komunës – Peja 2015................................................. 14
Figura 5: Buxheti i Pejës sipas klasifikimit ekonomik 2015...................................................................... 16
Figura 6: Shpenzimet Komunale të vitit 2015 nga Klasifikimi i Programeve– Peja 2015................... 17
Figura 7: Shpenzimet Komunale për Arsim dhe Shkencë – Peja 2015................................................. 19
Figura 8:Shpenzimet Komunale në bazë të klasifikimit sipas programeve – Peja 2015..................... 21
Figura 9: Shpenzimet komunale për Subvencione dhe Transfere- Peja 2015....................................... 22

3

Buxheti Miqësor - Peja, 2015

Buxheti Miqësor - Prishtinë, 2015
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Hyrja .................................................................................................................................................................. 29
Buxheti dhe Procesi i Buxhetimit................................................................................................................. 29
2.1. Çka nënkuptojmë me buxhet? ............................................................................................................ 29
2.2. Buxheti si proces / Organet Përgjegjëse............................................................................................ 30
Qëllimet dhe objektivat e Komunës së Prishtinës................................................................................... 31
Klasifikimi i buxhetit ....................................................................................................................................... 33
4.1. Prej nga vijnë paratë?.............................................................................................................................. 33
4.2. Klasifikimi ekonomik ............................................................................................................................. 36
4.4. Klasifikimi sipas programeve................................................................................................................. 37
4.5. Subvencionet dhe Transferet ............................................................................................................... 43
Referencat.......................................................................................................................................................... 45
Shtojcat............................................................................................................................................................... 47
6.1. Shtojca A: Angazhimi i qytetarëve në përgatitjen e buxhetit ....................................................... 47

Lista e Figurave
Figura 1: Afatet kyqe vjetore të procesit të zhvillimit te buxhetit komunal ...................................... 28
Figura 2: Dymbëdhjetë premtimet e Komunës së Prishtinës për mandatin 2014-2017................... 29
Figura 3: Të ardhurat totale të Komunës së Prishtinës 2015.................................................................. 32
Figura 4: Të ardhurat nga burimet vetanake të Komunës – Prishtina 2015......................................... 33
Figura 5: Buxheti I Prishtinës sipas klasifkimit ekonomik – 2015......................................................... 35
Figura 6: Shpenzime Komunale të vitit 2015 sipas klasifikimit programorë – Prishtina 2015......... 36
Figura 7: Shpenzimet komunale për Arsim dhe Shkencë– Prishtina 2015........................................... 38
Figura 8: Shpenzimet Komunale sipas klasifikimit programorë– Prishtina 2015................................ 40
Figura 9: Shpenzimet e komunës për Subvencione dhe Transfere - Prishtina 2015........................... 42
Figura 10: Dëgjimet Publike për Buxhetin e Vitit 2016 në Prishtinë..................................................... 44

4

Buxheti Miqësor - Peja, 2015

Analiza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës 2015
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
7.

Hyrje .................................................................................................................................................................. 52
Metodologjia: Korniza për analizën e buxhetit për fëmijë...................................................................... 53
Fëmijët dhe Buxheti: Legjislacioni, Shpenzimet dhe Mbulimi.................................................................. 54
3.1. Të Hyrat dhe Shpenzimet për vitin 2015.......................................................................................... 57
3.2. Fëmijët si Prioritet dhe Transparenca e Shpenzimeve: të Gjeturat dhe Reagimet nga
Diskutimet në Grup e Intervistat ....................................................................................................... 60
Analiza sipas Sektorëve.................................................................................................................................. 62
4.1. Arsimi......................................................................................................................................................... 62
4.2. Shëndetësia .............................................................................................................................................. 69
4.3. Mbrojtja..................................................................................................................................................... 74
4.4. Zhvillimi .................................................................................................................................................... 78
Përfundime........................................................................................................................................................ 83
Rekomandime................................................................................................................................................... 84
Referencat.......................................................................................................................................................... 85
Aneksi................................................................................................................................................................. 86

Lista e Figurave
Figura 1: Të hyrat Komunale 2015 - sipas burimeve................................................................................. 53
Figura 2: Ndarja buxhetore për shpenzime 2015.................................................................................... 53
Figura 3: Shpenzimet e departamenteve si përqindje e buxhetit 2015................................................. 54
Figura 4 : Shpenzimet Kapitale sipas Departamenteve 2015.................................................................. 54
Figura 5 : SHPENZIMET KAPITALE PËR FËMIJË DHE TË TJERË 2015................................................ 55
Figura 6: Shpenzimet për Arsim (pa Administratën) 2015....................................................................... 60
Figura 7: Shpenzimet Kapitale në Arsim për Prishtinë - 2015................................................................ 64
Figura 8: Shpenzimet në Shëndetësi 2015.................................................................................................. 68
Figura 9: Shpenzimet për Shërbime Sociale 2015...................................................................................... 72
Figura 10: Shpenzimet e Departamenti i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 2015................................... 76

Lista e Tabelave
Tabela 1: Përmbledhja Ligjore dhe Strategjike e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë 2015............ 52
Tabela 2: Shpenzimet në Arsim (si përqindje e buxhetit për arsim dhe për kokë nxënësi)............. 61
Tabela 3: MICS Indikatorët për Arsim 2014.............................................................................................. 63
Tabela 4: MICS indikatorët për Shëndetësi 2014...................................................................................... 69
Tabela 5: MICS indikatorët për Mbrojtje 2014.......................................................................................... 73
Tabela 6: MICS indikatorët për Zhvillim 2014........................................................................................... 77

Shkurtesat
ILO - Organizata Ndërkombëtare e Punës (International Labour Organisation)
KVRL - Këshilli i Veprimit Rinor Lokal
MASHT - Ministria e Edukimit, Shkencës dhe Teknologjisë
MICS - Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (Multiple Indicator Cluster Survey)
MKRS - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
UNCRC - Konventa e Kombeve të Bashkuara e të Drejtave të Fëmijës (United Nations Conventions on the Rights of the Child)
UNICEF - Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (United Nations Children’s Fund)
ZQM - Zyra për Qeverisje të Mirë

5

Buxheti Miqësor - Peja, 2015

Buxheti Miqësor - Peja, 2015

1. Hyrje
Për qytetarët është esenciale që sistematikisht të informohen dhe t’i kuptojnë politikat dhe programet që
përfshihen në buxhet, pasi që ato në mënyrë direkte ndikojnë në jetën dhe mirëqenien e tyre. Shumica e
raporteve buxhetore ose e dokumenteve që publikohen nga institucionet qeveritare janë të ndërlikuara dhe
qytetarët kanë vështirësi t’i kuptojnë ato. Me strukturën aktuale të buxhetit, nevojat e fëmijëve nuk janë të
dukshme në buxhetin komunal. Prandaj, pa të dhëna të detajuara më tej që tregojnë shumën e shpenzimeve
komunale prej të cilave përfitojnë fëmijët, është e pamundur të vlerësohet se sa e suksesshme ka qenë
komuna në zbatimin e zotimeve të saja ndaj fëmijëve duke iu siguruar alokime të drejtpërdrejta dhe të
tërthorta, të cilat mund të përcillen dhe të monitorohen.
Pavarësisht veprimeve të ndryshme, Kosova është mbrapa në vënien kësaj teorie në praktikë. Të
përqendruar në prioritete të tjera, qeveria dhe politikëbërësit kanë dështuar në përpjekjet e tyre për të
investuar në fushat themelore që lidhen drejtpërdrejt me fëmijët, të tilla si: siguria, mirëqenia sociale, arsimi,
shëndetësia, etj.1 Zhvillimi i pamjaftueshëm i këtyre sektorëve drejtpërdrejt ndikon në mirëqenien dhe
zhvillimin e fëmijëve, duke e kufizuar tërësisht të drejtën e tyre për një standard të denjë jetësorë.
Me adoptimin e Buxhetit Miqësorë informatat do të prezantohen në një format më të thjeshtë dhe të
lehtë për të u kuptuar duke synuar rritjen e angazhimit të qytetarëve, transparencës dhe llogaridhënies në
institucionet publike në nivel komunal.
Ky dokument mund të përdoret si një udhëzues për institucionet lokale qeveritare dhe zyrtarët të cilët
janë përgjegjës për formulimin, zhvillimin, dhe monitorimin e buxhetit vjetor. Mënyra se si buxheti është
paraqitur në këtë dokument do të ndihmojë qytetarët të kuptojnë më mirë procesin buxhetor me një fokus
të veçantë tek fëmijët, duke i lejuar ata të mbajnë përfaqësuesit e tyre të përgjegjshëm ndaj nevojave të tyre,
si dhe të kontribuojnë për qeverisje të mirë dhe transparencë më të madhe.

2. Buxheti dhe Procesi i Buxhetimit
2.1. Çka nënkuptojmë me buxhet?
Ka definicione të ndryshme që në mënyrë të përafërt me njëra tjetrën e theksojnë kuptimin e vërtetë dhe
Budget and Budgetary Process Cycle
qëllimin e buxhetit. Përkufizimi më i njohur e përshkruan atë si2
“Një plan financiar (ose një buxhet operativ) i qeverisë për një
vit të caktuar fiskal (nga 1 Janari deri më 31 Dhjetor), i cili
përmbanë të ardhurat e planifikuara dhe shpenzimet.
Në thelb, buxheti reflekton shqetësimet kryesore të politikave
dhe programeve strategjike të Qeverisë që duhet të ekzekutohen
brenda një viti të caktuar.”

Figure 1: Annual key deadlines of municipal budget development process
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1

Nxitja e shpenzimeve me fokus tek fëmijët në nivel komunal (2014). Save the Children

2

Udhëzim mbi Procesin e Buxhetimit për Indiana Local Governments. (2013). Budget Division Department of Local Government
Finance.
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2.2. Buxheti si proces / Organet Përgjegjëse
Si instrumenti më efektiv i politikave dhe si mjeti më i rëndësishëm menaxhues, buxhetimi i qeverisë është
një proces dhe baza e tij është më shumë se vetëm planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve për një vit të
caktuar.
Buxheti shërben si një strategji financiare që i adreson prioritetet e politikave që janë qenësore për një
funksionim efektiv të qeverive lokale për një periudhë të caktuar.3 Si proces, përgatitja e buxhetit është e
natyrës së vazhdueshme pasiqë formulimi, aprovimi si dhe zbatimi i tij ndodhin gjatë vitit.
Korniza ligjore parashtron disa hapa konkret të cilët duhet të respektohen gjatë zhvillimit dhe miratimit të
buxhetit vjetor komunal. Trupi përgjegjës për t’i ndihmuar komunat në përmbushjen e obligimeve të tyre që
lidhen me buxhetin është Departamenti i Buxhetit Komunal në Ministrinë e Financave. Afatet kryesore për
përgatitjen e buxhetit janë rë paraqitura në Figurën 1.
Figura 1: Afatet kyçe vjetore të procesit të zhvillimit te buxhetit4

30 Prill

Qeveria duhet të miratojë Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve që
mbulon vitin e ardhshëm fiskal dhe bën parashikimet për dy vitet vijuese
fiskale.  

15 Maj

Lëshimi i Qarkores së Parë Buxhetore të vitit të tanishëm fiskal te
Zyrtari i Lartë i Financave për secilënn organizatë buxhetore duke
përfshirë edhe komunat. “Qarkorja Buxhetore përfshinë procedurat që
duhet të ndiqen nga komuna për përgatitjen e buxhetit të propozuar,
përfshirë këtu edhe afatet kohore, informacioni që duhet të prezantohet
në buxhetin e propozuar, si dhe informacioni për përllogaritjet e nivelit
të granteve dhe kufinjtë e shpenzimeve.”

30 Qershor

Asambleja komunale duhet ta ketë diskutuar, amandamentuar nëse është
e nevojshme, dhe aprovuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve si dhe
duhet t’a dorëzojë një kopje të dokumentit në Ministrinë e Financave.

15 Gusht

Ministri i Financave duhet të lëshojë një Qarkore të Dytë Buxhetore
për komunat, e cila i pajisë ato me instruksione përfundimtare për
buxhetin me nivelin përfundimtar të granteve, të përllogaritura duke u
bazuar në Ligjin për Financa të Qeverisjes Lokale dhe në përputhje me
ato që janë të specifikuara në Kornizën Aftmesme të Shpenzimeve.

1 Shtator

Kryetari i komunës duhet të dorëzojë propozimin për buxhet komunal
në Asamblenë Komunale.

30 Shtator

Asambleja Komunale duhet ta shqyrtojë, modifikojë, aprovojë si dhe
dorëzojë buxhetin komunal të propozuar në Ministrinë e Financave.

3

Shih Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhim të Financave Publike dhe Llogaridhënie.

4

Shih Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhenie, Qarkorja Buxhetore Komunale 2015/01, Ligji Nr.
03/L-221 të ndryshuar dhe plotësuar ne Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhenie.
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3. Qëllimet dhe objektivat e Komunës së Pejës
Vizioni kryesor i komunës së Pejës është të bëhet “qendra ekonomike
perëndimore e Kosovës, të promovojë turizmin, bujqësinë dhe agro-industrinë
për një zhvillim të qëndrueshëm. Në tri vitet e ardhshme Peja synon të bëhet
një regjion me një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, me fokus kryesor
në turizëm, turizëm malor, bujqësi, mbrojtje e vlerave origjinale të kulturës dhe
natyrës, një regjion që do të sigurojë arsim kualitativ si dhe ambient të pastër dhe
të shëndetshëm për qytetarët e tij.”5
Në Figurën 2 janë të paraqitura objektivat strategjike të Komunës së Pejës për
mandatin 2014-2017.

Figure 2: Strategic objectives of the Municipality of Peja for the mandate 2014-2017

Figura 2: Objektivat strategjike të Komunës së Pejës për mandatin 2014-2017

Promovimi dhe tërheqja e investimeve vendore dhe të jashtme, nga fondacionet
shtetërore si dhe nga agjensitë e tjera për zhvillimin e sektorit të turizmit.

Përkrahja dhe promovimi i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM-ve) si një
parakusht për rritjen e punësimit, krijimin e vendeve të reja të punës.

Zbutja e papunësisë përmes zhvillimit të bujqësisë.

Sigurimi i mundësive të barabarta për qasje në infrastrukturë, arsim kualitativ si dhe
ambient të shëndetshëm dhe të pastër.

Rritja e zhvillimit të të rinjve përmes sigurimit të atraksioneve kulturore dhe
sportive të pasura për të gjithë qytetarët e Komunës së Pejës.

5

Komuna e Pejës, 2015.
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4. Klasifikimi i buxhetit
4.1. Prej nga vijnë paratë?
Në përgjithësi, të ardhurat mund të përkufizohen si të hyra që merren nga Qeveria për të financuar ofrimin
e shërbimeve për qytetarët e saj.
Ligji për Financat e Pushteti Lokal specifikon në detaje burimet financiare që iu ofrohen komunave të
Kosovës dhe përmbanë burimet e të ardhurave, grantet si dhe financime të tjera të nevojshme në lehtësimin
e kompetencave komunale.

Where does the money come from?

Granti i Përgjithshëm Qeveritarë6 është një shumë e caktuar e buxhetit e
ndarë për një komunë, e cila mund të përdoret nga komuna për çfarëdo qëllimi që
lidhet me kometencat e saj.

Granti Specifik për Arsim7 është një shumë e caktuar e buxhetit e ndarë për
komunat me qëllim që të financohet kostoja që e mundëson një standard minimal për
nivelin parashkollor, fillor dhe të mesëm të arsimit.

Granti Specifik për Shëndetësi dhe Shërbime Sociale8 është një shumë e
caktuar e buxhetit e ndarë për komunat me qëllim të financimit të kostos së ofrimit
të një standardi të nivelit minimal në shëndetësinë publike.

Të ardhurat nga Burimet Vetanake Komunale9 janë të hollat që komunat
i mbledhin nga burimet e tyre vetanake.

Buxheti i Pejës
Në krahasim me komunat e tjera të Kosovës, qeveria lokale e Pejës posedon ndarjen e tretë më të madhe
të buxhetit. Për vitin 2015, buxheti ishte gjithsej 21,125,278.00 € ku pjesa më e madhe e buxhetit financohet
nga Granti i Veçantë për Arsim (36.7%), duke vazhduar me Grantin e Përgjithshëm të Qeverisë (36.4%), Të
Ardhurat nga Burimet Vetanake Komunale (16.1%), and Granti për Shëndetësi dhe Mirëqenie (10.8%).
Në figurën 3 janë të paraqitura të hyrat totale të buxhetit të Komunës së Pejës për vitin 2015.

6

Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 24.

7

Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 25.

8

Jacobs, D . Klasifikimi I Buxhetit. FMN.

9

Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 8.
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Figura 3: Të ardhurat nga Burimet Vetanake të Komunës – Peja 2015

Të hyrat totale të Buxhetit - Komuna e Pejës 2015
Të hyrat totale të Buxhetit - Komuna e Pejës 2015

21.1 M

Të hyrat vetanake
komunale
3.4 M

Granti i përgjithshëm
qeveritarë
7.7 M

Granti specifik
për arsim
7.7 M

Granti specifik
për shëndetësi
2.3 M

Të hyrat nga Burimet Vetanake të Komunës janë të hollat që komunat i marrin ose i
mbledhin nga burimet e mëposhtme: 10
a.

Taksat Komunale- Pagesat dhe detyrimet e përdoruesve të shërbimeve publike të ofruara
nga komuna.

b.

Tatimi në pronë

c.

Detyrimet Komunale – Detyrimet rregulluese, të ardhurat nga pagesa e qirasë, arsimit dhe
shëndetësisë, si dhe deytrime të tjera komunale

d.

Të ardhura të tjera- Grantet/donacionet nga qeveritë ose organizatat e huaja, etj.

Për më shumë informacion sa i përket Të Ardhurave nga Burimet Vetanake Komunale, shih Figurën 4.

10 Shih Ligjin Nr. 03/ L- 049 për Financat e Pushtetit Lokal.
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Figura 4: Të ardhurat nga Burimet Vetanake të Komunës – Peja 2015

Të hyrat vetanake komunale - Peja 2015
Të hyrat vetanake komunale - Peja

3.4 M

Taksat
Komunale
0.15 M

Tatimi në
Pronë
0.13 M

Çertifikatat dhe
Dokumentet
Zyrtare

0.15 M

Ngarkesat
Komunale
3.1 M

Ngarkesat
Rregullatore

1.1 M

Bashkë-pagesat
për Arsim

3.1 M

Bashkë-pagesat
për Shëndetësi

0.43 M

4.2. Ku shpenzohet buxheti?
Një sistem klasifikues i buxhetit krijon një kornizë normative për krijim të politikave dhe llogaridhënie.
Një klasifikim i saktë i shpenzimeve dhe i të hyrave është esencial për krijimin e politikave dhe analizave,
shpërndarjen efikase të burimeve nëpër sektorë, administrimin  e buxhetit ditor si dhe për një transparencë
më të madhe. 11

11 Shih fusnotën 8
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4.3. Klasifikimi ekonomik
Klasifikimi ekonomik i buxhetit kategorizon llojet e shpenzimeve të bëra në qeveritë qendrore dhe lokale,
shumica e të cilave bëhen në administrimin e përditshëm, mallrat dhe shërbimet, shpenzimet për komunali,
pagat dhe mëditjet, subvencione dhe transfere si dhe në shpenzime kapitale.12

The economic classification
Mallrat dhe Shërbimet - janë shpenzimet e komunës që përfshijnë shpenzimet
e udhëtimeve, shërbimet e telekomunikimit (shpenzimet për telefon, internet),
furnizimet (furnizimet e zyrës, mjeksore dhe shkollore), karburant (shpenzimet për
vajra makinerike, thëngjill dhe dru, karburant për gjeneratorë, karburant për ngrohje
si dhe për vetura), mirëmbajtje (e ndërtesës, rrugëve, pajisje për teknologji dhe
informacion etj.)
Shpenzimet për komunali - janë shpenzimet për energji elektrike, ujë, ngrohje
qendrore, telefon, vendime gjyqsore etj.

Pagat dhe Mëditjet (ose kompenzimet për punëtorët) - ky lloj i
klasifikimit kompromenton kompenzimin/pagesën për punëtorët e përgjithshëm të
qeverisë, ata komunal në këtë rast, që përfshijnë pagesat dhe honoraret për zyrtarë,
në përjashtim të kostove ditore për transport.

£

Subvencionet dhe transferet - janë grantet (transferet e pakthyeshme) të
cilat qeveria/komuna ua shpërndanë ndërmarrjeve publike ose private, organizatave
ndërkombëtare, grante për arsim (bursa të ndryshme), pagesa për mirëqenien e
grupeve të marxhinalizuara të shoqërisë, pagesat për invalidë të luftës etj.
Shpenzimet kapitale - janë investimet kapitale të qeverisë/komunës në projekte
të ndryshme siç janë infrastruktura (rrugët, ndriçimi), ndërtesat, ambienti, arsimi
(ndërtimi i shkollave, pajisja e shkollave me inventar dhe me laboratore), shëndetësia
(spitalet, inventari i spitaleve) etj.

12 Raporti gjysëm-vjetor i buxhetit 2015, Ministria e Financave.

15

Buxheti Miqësor - Peja, 2015

Figura 5 paraqet Buxhetin e rishikuar për vitin 2015
Figura 5: Buxheti i Pejës sipas klasifikimit ekonomik 2015

Buxheti i Pejës - 2015
Buxheti i Pejës
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Shpenzimet
Kapitale
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Sa i përket klasifikimit ekonimik të buxhetit, mund të kuptohet se Pagat dhe Mëditjet (60%) pëfaqësojnë
shpenzimet më të mëdha nga buxheti total i komunës, pastaj vijnë Shpenzimet Kapitale (25%). Më pak
se 20% e shpenzimeve të komunës shkojnë në Mallra dhe Shërbime, Subvencione dhe Transfere dhe
Shpenzimet për Komunali.

4.4. Klasifikimi sipas programeve
Klasifikimi i programeve të buxhetit është një tjetër qasje e klasifikimit të shpenzimeve. Programet
përfshijnë një grumbull aktivitetesh që i takojnë objektivave të ndryshme të qeverisë/komunës (p.sh.
infrastruktura publike ose shërbimet kulturore). Programet mund të jenë të segmentuara në nën-programe
ose aktivitete (p.sh. aktivitete/nënprograme të sportit dhe argëtimit të cilat hyjnë në programin e kulturës,
rinisë dhe sporteve). Me zbatimin e klasifikimit të programeve në praktikë, qeveritë/komunat do ta kenë
më të lehtë të klasifikojnë dhe definojnë qëllimet dhe objektivat e tyre dhe të monitorojnë rrjedhjen e tyre
nëpërmjet indikatorëve të performancës.
Nga organizimi i programeve të buxhetit, kategoria në të cilën Komuna e Pejës ka shpenzuar më së
shumëti është Arsimi dhe Shkenca (48%), pastaj Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile dhe Emergjenca (15%),
Shëndetësia dhe Mirëqenia (14%), Administrata dhe Personeli (5%), Zyra e Kryetarit (4%), Bujqësia, Pylltaria,
dhe Zhvillimi (4%), Kultura, Rinia dhe Sporti (3%), Buxheti dhe Financat (1 %), Planifikimi Hapsinor dhe
Urban (1%), Shërbimet Sociale (1%), Kadastra dhe Gjeodezia (1%), Zhvillimi Ekonomik (1%), Inspektimet
(1%), Zyra e Asamblesë Komunale (1%), Zyra Komunale për Komunitete (1%), dhe Prokurimi (0.2%).
Informacion më i detajuar sa i përket shpenzimeve të komunës nga klasifikimi i programeve në vlerë parash
është paraqitur në Figurën 6.
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Figura 6: Shpenzimet Komunale të vitit 2015 nga Klasifikimi i Programeve– Peja 2015
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4.4.1 Ku jane Fëmijët?
Mbrojtja e fëmijëve dhe ofrimi i mundësive për zhvillimin e tyre janë ndër veprimet më të rëndësishme që
qeveria duhet ndërmarrë. Në Pejë, si në çdo pushtet lokal të Kosovës, aktivitete të ndryshme janë iniciuar
me qëllim mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve. Megjithatë, mënyra se si buxheti është
regjistruar apo paraqitur në tabelat e buxhetit të Republikës së Kosovës, është shumë e vështirë për të
identifikuar shumën e fondeve të alokuara për fëmijët.
Të dhënat e kufizuara të paraqitura në buxhet nuk janë të ndara në një metodë që mundëson një analizë
të buxhetit me fokus të veçantë tek fëmijët dhe nuk është bërë klasifikimi i shpenzimeve në një nivel më
të detajuar (programeve që drejtpërdrejtë i shërbejnë fëmijëve, procedurat që ata ndjekin, objektivat e
tyre apo histori të financimit). Pengesa më e madhe kur bëhet fjalë për rritjen e transparencës, përfshirjes
së komunitetit, dhe procedurave më objektive vendimmarrëse në raport me buxhetin, janë të dhënat e
pamjaftueshme buxhetore dhe informatave rreth programit në dispozicion në nivelet e qeverisjes qendrore
dhe lokale.

4.4.2 Arsimi dhe Shkenca
Në përputhje me përkushtimin e Komunës që të ofrojë shërbime arsimore më kualitative për fëmijët dhe
nxënësit e Pejës, një shumë prej 10.2 milionë eurosh është ndarë për kategorinë e Arsimit dhe Shkencës.
Disa nga premtimet/iniciativat e Komunës sa i përket sektorit të arsimit:
• Investimi në infrastrukturën e shkollës (instalimi i ngro
• hjes qendrore dhe ndërtimi i sallave të sportit në shkolla të ndryshme)
• Furnizimi i shkollave dhe kabineteve të tyre me pajisje të reja.
• Investimi në rritjen e sigurisë nëpër shkolla (ndërtimi i mureve rrethuese në shkolla).
• Ndërtimi i shkollave të reja në pjesë të ndryshmë të Komunës.
Të dhënat e prezantuara në info grafikat e mëposhtme nënvizojnë që nga shuma totale e buxhetit të
ndarë për kategorinë e Arsimit dhe Shkencës, pjesa më e madhe është ndarë për Arsimin fillor (56 %)
dhe të Mesëm (26 %), duke vazhduar me shpenzimet në Administratë (14 %) dhe shpenzimet për arsimin
parashkollor (4 %). Në tri nga kto nëngrupe shumica e buxhetit të ndarë shkon për Paga dhe Mëditje dhe
Shpenzime Kapitale.
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Figura 7: Shpenzimet Komunale për Arsim dhe Shkencë - Peja 2015
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4.4.3 Kultura, Rinia, dhe Sporti
Më qëllim që të rritet zhvillimi i rinisë nëpërmjet kulturës dhe sportit, komuna ka ndarë 0.56 milion euro
për këtë sektor, ku 61 % e mjeteve të ndara shpenzohet për Shërbime Kulturore dhe 39% për Sport dhe
Argëtim.
Disa nga iniciativa e Komunës sa i përket programit për kulturë, rini dhe sport
përfshinë:
• Rregullimin e zonave përballë Sallës së Sportit Karagaqi dhe ndërtimin e fushave të reja të
tenisit.
• Rritjen e numrit të librave nëpër bibliotekat e qytetit.
• Organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive (përkrahjen e festivaleve të
ndryshme komëtare, ekspozitave, panaireve të librit, panaireve tradicionale si dhe iniciativat e
të rinjve.)
Informacion shtesë rreth shpenzimeve komunale për sektorin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin 2015
janë të paraqitura në Figurën 8.

4.4.4 Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, dhe Emergjenca
Një shumë prej 3.1 milion eurosh është ndarë për rrugët dhe infrastrukturën publike dhe për shërbimet
zjarrfikëse. Infrastruktura rrugore (88%) përfaqëson pjesën më të madhe të ndarjes, dhe pjesa e mbeur
është për shërbimet zjarrfikëse me 12%.
Disa nga aktivitetet më të rëndësishme përfshijnë:
• Ndërtimi i rrugëve të reja dhe restaurimi i rrugëve ekzistuese nëpër komunë (me fokus në
rrugët rurale).
• Implementimi i Ligjit për Ndërtim
• Projekte për ndriçim publik, etj.
Informacion shtesë rreth shpenzimeve të komunës në Transportin Publik, Mbrojtjen Civile dhe sektorin e
Emergjencës për vitin 2015 është paraqitur në Figurën 8.

4.4.5 Shëndetësia dhe Mirëqenia
Një sektor mjaft i rëndësishëm, i cili ka nevojë për vëmendje të veçantë dhe për përmirësim është ai i
Shëndetësisë dhe Mirëqenies. Me qëllim që të përmirësohet shëndeti i qytetarëve të saj si dhe shërbimet
që ata i pranojnë nga institucionet shëndetësore publike, komuna e Pejës ka ndarë një shumë prej 2.9
million EUR që të përkrahë iniciativa të ndryshme shëndetësore. Nga shuma totale e buxhetit të ndarë për
sektorin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies, 98% janë të ndara për Qendrat Kryesore të Kujdesit Mjekësor.
Disa nga iniciativat kryesore që komuna ka ndërmarrur për përshpejtimin e
përmirësimit të sektorit të shëndetësisë janë:
• Ndërtimi i Qendrave të Mjeksisë Familjare (me fokus në zonat rurale)
• Dezinfektimi i objekteve shëndetësore në Komunën e Pejës (qendrat e kujdesit mjekësor dhe
spitalet)
• Ndërtimi i kabineteve të reja në qendra të ndryshme të mjekësisë familjare në Pejë.
Informacion shtesë rreth shpenzimeve në sektorin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies për vitin 2015 është i
paraqitur në Figurën 8.
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Figura 8: Shpenzimet Komunale në bazë të klasifikimit sipas programeve - Peja 2015
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4.5. Subvencionet dhe Transferet
Nga shuma totale e shpenzimeve të komunës, vetëm 365,000 € (2% e shpenzimeve totale) janë ndarë për
Subvencione dhe Transfere. Shumica e këtij fondi, 89 %, është ndarë për Zyrën e Kryetarit, duke vazhduar
me Shërbimet Sociale 8%, dhe Administratë 3%.
Disa nga iniciativat e komunës për shërbimet sociale dhe zhvillimin e bujqësisë:
• Shpërndarja e lopëve për përkrahjen e familjeve me të ardhura të ulëta dhe bujqësisë.
• Fillimi i projektit të Perimkulturës “Të përkrahim fermerët me ngritjen e serrave për
kultivimin e perimeve”
• Fillimi i projekteve të ndryshme që përkrahin personat me nevoja të veçanta dhe integrimi i
fëmijëve me aftësi të kufizuara (hapja e klasëve të veçanta në shkollat fillore për fëmijët me
autizëm).

Figura 9: Shpenzimet komunale për Subvencione dhe Transfere- Peja 2015
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1. Hyrja
Për qytetarët është esenciale që sistematikisht të informohen dhe t’i kuptojnë politikat dhe programet që
përfshihen në buxhet, pasi që ato në mënyrë direkte ndikojnë në jetën dhe mirëqenien e tyre. Shumica e
raporteve buxhetore ose e dokumenteve që publikohen nga institucionet qeveritare janë të ndërlikuara dhe
qytetarët kanë vështirësi t’i kuptojnë ato. Me strukturën aktuale të buxhetit, nevojat e fëmijëve nuk janë të
dukshme në buxhetin komunal. Prandaj, pa të dhëna të detajuara më tej që tregojnë shumën e shpenzimeve
komunale prej të cilave përfitojnë fëmijët, është e pamundur të vlerësohet se sa e suksesshme ka qenë
komuna në zbatimin e zotimeve të saja ndaj fëmijëve duke iu siguruar alokime të drejtpërdrejta dhe të
tërthorta, të cilat mund të përcillen dhe të monitorohen.
Pavarësisht veprimeve të ndryshme, Kosova është mbrapa në vënien e kësaj teorie në praktikë. Të
përqendruar në prioritete të tjera, qeveria dhe politikëbërësit kanë dështuar në përpjekjet e tyre për të
investuar në fushat themelore që lidhen drejtpërdrejt me fëmijët, të tilla si: siguria, mirëqenia sociale, arsimi,
shëndetësia, etj. 13 Zhvillimi i pamjaftueshëm i këtyre sektorëve drejtpërdrejt ndikon në mirëqenien dhe
zhvillimin e fëmijëve, duke e kufizuar tërësisht të drejtën e tyre për një standard të denjë jetësorë.
Me adoptimin e Buxhetit Miqësorë informatat do të prezantohen në një format më të thjeshtë dhe të
lehtë për të u kuptuar duke synuar rritjen e angazhimit të qytetarëve, transparencës dhe llogaridhënies në
institucionet publike në nivel komunal.
Ky dokument mund të përdoret si një udhëzues për institucionet lokale qeveritare dhe zyrtarët të cilët
janë përgjegjës për formulimin, zhvillimin, dhe monitorimin e buxhetit vjetor. Mënyra se si buxheti është
paraqitur në këtë dokument do të ndihmojë qytetarët të kuptojnë më mirë procesin buxhetor me një fokus
të veçantë tek fëmijët, duke i lejuar ata të mbajnë përfaqësuesit e tyre të përgjegjshëm ndaj nevojave të tyre,
si dhe të kontribuojnë për qeverisje të mirë dhe transparencë më të madhe.

2. Buxheti dhe Procesi i Buxhetimit
2.1. Çka nënkuptojmë me buxhet?
Ka definicione të ndryshme që në mënyrë të përafërt me njëra tjetrën e theksojnë kuptimin e vërtetë dhe
qëllimin e buxhetit. Përkufizimi më i njohur e përshkruan atë si:14

Çka nënkuptojmë me buxhet?

“Një plan financiar (ose një buxhet operativ) i qeverisë për një
vit të caktuar fiskal (nga 1 Janari deri më 31 Dhjetor), i cili
përmbanë të ardhurat e planifikuara dhe shpenzimet. Në
thelb, buxheti reflekton shqetësimet kryesore të politikave
dhe programeve strategjike të Qeverisë që duhet të ekzekutohen brenda një viti të caktuar.”

Figura 1: Afatet kyqe vjetore të procesit të zhvillimit te buxhetit komunal
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13 Nxitja e shpenzimeve me fokus tek fëmijët në nivel komunal (2014). Save the Children
14 Udhëzim mbi Procesin e Buxhetimit për Pushtet Lokale të Indianes. (2013). Divizioni Buxhetit- Departamenti I Financave të Pushtetit
Lokal.
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2.2. Buxheti si proces / Organet Përgjegjëse
Si instrumenti më efektiv i politikave dhe si mjeti më i rëndësishëm menaxhues, buxhetimi i qeverisë është
një proces dhe baza e tij është më shumë se vetëm planifikimi i të hyrave  dhe shpenzimeve për një vit të
caktuar. Buxheti shërben si një strategji financiare që i adreson prioritetet e politikave që janë qenësore për
një funksionim efektiv të qeverive lokale për një periudhë të caktuar.15 Si proces, përgatitja e buxhetit është
e natyrës së vazhdueshme pasiqë formulimi, aprovimi si dhe zbatimi i tij ndodhin gjatë vitit.
Korniza ligjore parashtron disa hapa konkret të cilët duhet të respektohen gjatë zhvillimit dhe miratimit të
buxhetit vjetor komunal. Trupi përgjegjës për t’i ndihmuar komunat në përmbushjen e obligimeve të tyre që
lidhen me buxhetin është Departamenti i Buxhetit Komunal në Ministrinë e Financave. Afatet kryesore për
përgatitjen e buxhetit janë rë paraqitura në Figurën 1.
Figura 1: Afatet kyqe vjetore të procesit të zhvillimit te buxhetit komunal 16

30 Prill

Qeveria duhet të miratojë Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve që
mbulon vitin e ardhshëm fiskal dhe bën parashikimet për dy vitet vijuese
fiskale.  

15 Maj

Lëshimi i Qarkores së Parë Buxhetore të vitit të tanishëm fiskal te
Zyrtari i Lartë i Financave për secilënn organizatë buxhetore duke
përfshirë edhe komunat. “Qarkorja Buxhetore përfshinë procedurat që
duhet të ndiqen nga komuna për përgatitjen e buxhetit të propozuar,
përfshirë këtu edhe afatet kohore, informacioni që duhet të prezantohet
në buxhetin e propozuar, si dhe informacioni për përllogaritjet e nivelit
të granteve dhe kufinjtë e shpenzimeve.”

30 Qershor

Asambleja komunale duhet ta ketë diskutuar, amandamentuar nëse është
e nevojshme, dhe aprovuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve si dhe
duhet t’a dorëzojë një kopje të dokumentit në Ministrinë e Financave.

15 Gusht

Ministri i Financave duhet të lëshojë një Qarkore të Dytë Buxhetore
për komunat, e cila i pajisë ato me instruksione përfundimtare për
buxhetin me nivelin përfundimtar të granteve, të përllogaritura duke u
bazuar në Ligjin për Financa të Qeverisjes Lokale dhe në përputhje me
ato që janë të specifikuara në Kornizën Aftmesme të Shpenzimeve

1 Shtator

Kryetari i komunës duhet të dorëzojë propozimin për buxhet komunal
në Asamblenë Komunale.

30 Shtator

Asambleja Komunale duhet ta shqyrtojë, modifikojë, aprovojë si dhe
dorëzojë buxhetin komunal të propozuar në Ministrinë e Financave.

15 Shih Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhim të Financave Publike dhe Llogaridhënie.
16 Shih Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhim të Financave Publike dhe Llogaridhënie, Qarkorja Buxhetore Komunale 2015/01, Ligjin Nr.
03/L-221 për Përmirësimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhim të Financave Publike dhe Llogaridhënie.
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3. Qëllimet dhe objektivat e Komunës së Prishtinës
Që nga fillimi i mandatit në vitin 2014, principet e punës së Komunës së
Prishtinës janë të bazuara në 12 premtime/qëllime kyesore që Prishtina të
shndërrohet në një qytet me “zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social,
përmirësim të kualitetit të jetesës duke ua bërë të mundur qytetarëve të
kenë qasje në shërbime më efektive dhe duke iu siguruar atyre një treg
vendor të zhvilluar, planifikim urban të përparuar, trafik urban të rregulluar,
shërbime kualitative në arsim dhe mjekësi, duke iu siguruar kushte për
banim të përballuëshëm, qasje të lehtë në shërbimet komunale nëpërmejt
dixhitalizimit të shërbimeve, si dhe transparencë të plotë, ku qytetarët mund
të ndihen të sigurtë dhe të barabartë”. 17
Dymbëdhjetë premtimet e Komunës së Prishtinës për mandatin 2014-2017
janë paraqitur në Figurën 2.
Figura
2: Dymbëdhjetë
Dymbëdhjetë premtimet
e Komunës
së Prishtinës
për mandatin
Figura 2:
premtimet
e Komunës
së Prishtinës
për 2014-2017
mandatin

2014-2017

Furnizimi i qëndrueshëm me ujë për 24 muaj - duke filluar me vlerësimin
e humbjeve të ujit në bazë të cialve planet për investime kapitale do të iniciohen dhe
ekzekutohen.
Qendrat e kujdesit ditor - me kushte të përballueshme në çdo pjesë të qytetit
- vlerësimi për nevojën për qendrat e kujdesit ditor në të gjitha lagjet dhe fshatrat
e komunës së Prishtinës dhe krijimin e planeve të veprimit për qendrat e reja të
kujdesit ditor me çmime të përballueshme në çdo pjesë të Prishtinës
Edukimi për zhvillim - duke filluar me vlerësimin punëtorëve në sektorin e
edukimit publik, bazuar në performancë, selektim të drejtorëve me pjesëmarrje
në komunitet, duke ofruar shujta pa pagesë për klasat I-V, duke investuar në
infrastrukturën shkollore (lidhjen me internet dhe rafte për libra për secilin fëmijë
për klasat I-V), si dhe duke përmirësuar sigurinë në shkolla.
Tregu i produkteve vendore - përmes krijimit të një marketi ku prodhuesit
vendor mund të shesin produktet e tyre të liruar nga TVSH-ja dhe rritjen e
bashkëpunimit të prodhuesëve vendor me institucionet dhe grupet e tjera.
Krijimin e rregullit në planifikimin urban - përmes ndalimit të ndërtimeve
të paligjshme, zbatimit të ligjit të ndërtimit, krijimit të planeve rregullative të reja dhe
reformimin e transportit publik.
Barazia në Prishtinë - përmes eliminimit të taksave administrative për rastet
sociale dhe krijimin e programeve për përjashtimin e shtresave të pambrojtura nga
pagesa për shërbimet komunale, integrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe
pjesëmarrja e personave me nevoja të veçanta në institucionet publike.

17 Prishtina, po behet (2014). Raporti Nje vjecare 2014- Komuna e Prishtines.
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Rregullimi i trafikut në Prishtinë - duke përfshirë reformimin e transportit
publik dhe sistemin e pagesës, duke ofruar transport pa pagesë për pensionerë, rastet
sociale dhe grupe të tjera të pambrojtura.

Strehim i përballueshëm për punëtorët e sektorit publik me më shumë se 10
vite të shërbimit në sektorin publik.
Hapja e komunës për qytetarët - përmirësimin e transparencës përmes
publikimeve tremujore të raporteve financiare, duke pasur një prokurim transparent,
një qasje të lehtë në dokumentet publike, duke ofruar certifikata online dhe
prezantuar sistemin “one stop shop”, etj.
Përmirësimi i kujdesit shëndetësor - përmes ofrimit të shërbimeve
të rregullta mjekësore dhe stomatologjike në shkolla, ofrimit të shërbimeve të
patronazhit tek pacientët më nevoja të veçanta (vizitat shtëpiake) dhe duke krijuar
sistem më të sofistikuar mjekësor përmes ID-ve personale mjekësore.
Reformimi i tatimit në pronë - përmes niveleve të ndryshme të tatimit
në pronë bazuar në gjendjes së materialit dhe numrit të banorëve në ndërtesat e
banimit.
Vendim marrja ne lagje - funksionalizimi i komuniteteve lokale për t’i plotësuar
nevojat e qytetarëve dhe organizimi i këshilleve të lagjeve.
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4. Klasifikimi i buxhetit
4.1. Prej nga vijnë paratë?
Në përgjithësi, të ardhurat mund të përkufizohen si të hyra  që merren nga Qeveria për të financuar ofrimin
e shërbimeve për qytetarët e saj.
Ligji për Financat e Pushteti Lokal specifikon në detaje burimet financiare që iu ofrohen komunave të
Kosovës dhe përmbanë burimet e të ardhurave, grantet si dhe financime të tjera të nevojshme në lehtësimin
i buxhetit
e Klasifikimi
kompetencave
komunale.
Granti i Përgjithshëm i Qeverisë18 është një shumë e caktuar të hollash e
ndarë për një komunë, e cila mund të përdoret nga komuna për çfarëdo qëllimi që
lidhet me kometencat e saj.

Granti Specifik për Arsim19 është një shumë e caktuar e buxhetit e ndarë për
komunat me qëllim që të financohet kostoja që e mundëson një standard minimal për
nivelin parashkollor, fillor dhe të mesëm të arsimit.

Granti Specifik për Shëndetësi dhe Shërbime Sociale20 është një shumë
e caktuar e buxhetit  e ndarë për komunat me qëllim të financimit të kostos së
ofrimit të një standardi të nivelit minimal në shëndetësinë publike.

Të ardhurat nga Burimet Vetanake Komunale21 janë të hollat që
komunat i i mbledhin nga burimet e tyre vetanake.

Buxheti i Prishtinës
Në krahasim me komunat e tjera të Kosovës, qeveria lokale e Prishtinës posedon ndarjen më të madhe
të buxhetit. Për vitin 2015, buxheti ishte gjithsej 62,114,156.00 €, ku pjesa më e madhe ebuxhetit
financohetnga Të Ardhurat nga Burimet Vetanake të Komunës (43.7%), duke vazhduar me Grantin e Veçantë
për Arsim (25.0 %), Grantin e Përgjithsëm të Qeverisë (23.7%), dhe Grantin për Shëndetësi dhe Shërbime
Sociale (7.6%).  Në figurën 3 janë të parqitura të hyrat buxhetore të Komunës së Prishtinës për vitin 2015.

18 Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 24.
19 Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 25.
20 Jacobs, D et al. Klasifikimi I Buxhetit. FMN.
21 Shih Ligjin Nr.03/ L-49 për Financat e Pushtetit Lokal, Neni 8.
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Figura 3: Të ardhurat totale të Komunës së Prishtinës 2015

Të hyrat totale të Buxhetit - Komuna e Prishtinës 2015
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Të hyrat nga Burimet Vetanake të Komunës janë të hyra që komunat i marrin ose i
mbledhin nga burimet e mëposhtme: 22
a.

Taksat Komunale- Pagesat dhe detyrimet e përdoruesve të shërbimeve publike të ofruara
nga komuna.

b.

Tatimi në pronë

c.

Detyrimet Komunale – Detyrimet rregulluese, të ardhurat nga pagesa e qirasë, arsimit dhe
shëndetësisë, si dhe deytrime të tjera komunale

d.

Të ardhura të tjera- Grantet/donacionet nga qeveritë ose organizatat e huaja, etj.

Për më shumë informacion rreth Të ardhurave nga Burimet Vetanake të Komunës, shih Figurën 4.

22 Shih Ligjin Nr. 03/ L- 049 për Financat e Pushtetit Lokal.
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Figura 4: Të ardhurat nga burimet vetanake të Komunës – Prishtina 2015

Të hyrat vetanake komunale - Prishtina 2015
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4.2. Klasifikimi ekonomik
Një sistem klasifikues i buxhetit krijon një kornizë normative për krijimitë politikave dhe llogaridhënie.
Një klasifikim i saktë i shpenzimeve dhe i të hyrave është esencial për krijimin e politikave dhe analizave,
shpërndarjen efikase të burimeve nëpër sektorë, administrimin  e buxhetit ditor si dhe për një transparencë
më të madhe. 23
Klasifikimi ekonomik i buxhetit kategorizon llojet e shpenzimeve të bëra në qeveritë qendrore dhe lokale,
shumica e të cilave bëhen në administrimin e përditshëm, mallrat dhe shërbimet, shpenzimet për komunali
Klasifikimi
ekonomik
pagat
dhe mëditjet,
subvencione dhe transfere si dhe në shpenzime kapitale.24
Mallrat dhe Shërbimet - janë shpenzimet e komunës që përfshijnë shpenzimet
e udhëtimeve, shërbimet e telekomunikimit (shpenzimet për telefon, internet),
furnizimet (furnizimet e zyrës, mjeksore dhe shkollore), karburant (shpenzimet për
vajra makinerike, thëngjill dhe dru, karburant për gjeneratorë, karburant për ngrohje
si dhe për vetura), mirëmbajtje (e ndërtesës, rrugëve, pajisje për teknologji dhe
informacion etj.)
Shpenzimet për komunali - janë shpenzimet për energji elektrike, ujë, ngrohje
qendrore, telefon, vendime gjyqsore etj.
Pagat dhe Mëditjet (ose kompenzimet për punëtorët) - ky lloj i
klasifikimit kompromenton kompenzimin/pagesën për punëtorët e përgjithshëm të
qeverisë, ata komunal në këtë rast, që përfshijnë pagesat dhe honoraret për zyrtarë,
në përjashtim të kostove ditore për transport.

£

Subvencionet dhe transferet - janë grantet (transferet e pakthyeshme) të
cilat qeveria/komuna ua shpërndanë ndërmarrjeve publike ose private, organizatave
ndërkombëtare, grante për arsim (bursa të ndryshme), pagesa për mirëqenien e
grupeve të marxhinalizuara të shoqërisë, pagesat për invalidë të luftës etj.
Shpenzimet kapitale - janë investimet kapitale të qeverisë/komunës në projekte
të ndryshme siç janë infrastruktura (rrugët, ndriçimi), ndërtesat, ambienti, arsimi
(ndërtimi i shkollave, pajisja e shkollave me inventar dhe me laboratore), shëndetësia
(spitalet, inventari i spitaleve) etj.

Figura 5 paraqet buxhetin e rishikuar për vitin 2015

23 Shih fusnotën 8
24 Raporti gjysëm-vjetor i buxhetit 2015, Ministria e Financave.
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Figura 5: Buxheti I Prishtinës sipas klasifkimit ekonomik – 2015
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Sa i përket klasifikimit ekonimik të buxhetit, mund të kuptohet se Pagat dhe Mëditjet (43%) pëfaqësojnë
shpenzimet më të mëdha nga buxheti total i komunës, pastaj vijnë Shpenzimet Kapitale (39%). Më pak se
15% e shpenzimeve të komunës shkojnë në Mallra dhe Shërbime, Subvencione dhe Transfere dhe Shpenzime
për Komunali.

4.4. Klasifikimi sipas programeve
Klasifikimi sipas programeve të buxhetit është një tjetër qasje e klasifikimit të shpenzimeve. Programet
përfshijnë një grumbull aktivitetesh që i takojnë objektivave të ndryshme të qeverisë/komunës (p.sh.
infrastruktura publike ose shërbimet kulturore). Programet mund të jenë të segmentuara në nën-programe
ose aktivitete (p.sh. aktivitete/nënprograme të sportit dhe argëtimit të cilat hyjnë në programin e kulturës,
rinisë dhe sporteve). Me zbatimin e klasifikimit të programeve në praktikë, qeveritë/komunat do ta kenë
më të lehtë të klasifikojnë dhe definojnë qëllimet dhe objektivat e tyre dhe të monitorojnë rrjedhjen e tyre
nëpërmjet indikatorëve të performancës.
Nga organizimi i programeve të buxhetit, kategoria në të cilën Komuna e Prishtinës ka shpenzuar më së
shumëti është Arsimi dhe Shkenca (40%), pastaj Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile dhe Emergjenca (22%),
Shëndetësia dhe Mirëqenia (13%), Administrata dhe Personeli (8%), Buxheti dhe Financat (6 %), Kultura,
Rinia dhe Sporti (4%), Bujqësia, Pylltaria, dhe Zhvillimi (2%), Planifikimi Hapsinor dhe Urban (2%), Shërbimet
Sociale (1%), Kadastra dhe Gjeodezia (1%), Zhvillimi Ekonomik (0.5%), Zyra e Kryetarit (0.4%), Inspektimet
(0.4%), Zyra e Asamblesë Komunale (0.3%), Zyra Komunale për Komunitete (0.3%), dhe Prokurimii (0.09%).
Informacion më i detajuar sa i përket shpenzimeve të komunës nga klasifikimi i programeve në vlerë parash
është paraqitur në Figurën 6.
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Figura 6: Shpenzime Komunale të vitit 2015 sipas klasifikimit programorë – Prishtina 2015
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4.4.1 Ku janë Fëmijët?
Mbrojtja e fëmijëve dhe ofrimi i mundësive për zhvillimin e tyre janë ndër veprimet më të rëndësishme
që qeveria duhet ndërmarrë. Në Prishtinë, si në çdo pushtet lokal të Kosovës, aktivitete të ndryshme janë
iniciuar me qëllim mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve. Megjithatë, mënyra se si buxheti është
regjistruar apo paraqitur në tabelat e buxhetit të Republikës së Kosovës, është shumë e vështirë për të
identifikuar shumën e fondeve të alokuara për fëmijët.
Të dhënat e kufizuara të paraqitura në buxhet nuk janë të ndara në një metodë që mundëson një analizë
të buxhetit me fokus të veçantë tek fëmijët dhe nuk është bërë klasifikimi i shpenzimeve në një nivel më
të detajuar (programeve që drejtpërdrejtë i shërbejnë fëmijëve, procedurat që ata ndjekin, objektivat e
tyre apo histori të financimit). Pengesa më e madhe kur bëhet fjalë për rritjen e transparencës, përfshirjes
së komunitetit, dhe procedurave më objektive vendimmarrëse në raport me buxhetin, janë të dhënat e
pamjaftueshme buxhetore dhe informatave rreth programit në dispozicion në nivelet e qeverisjes qendrore
dhe lokale

4.4.2 Arsimi dhe Shkenca
Në përputhje me përkushtimin e Komunës që të ofrojë shërbime arsimore më kualitative për fëmijët
dhe nxënësit e Prishtinës, një shumë prej 24.6 milionë eurosh është ndarë për kategorinë e Arsimit dhe
Shkencës.
Premtimet/iniciativat e Komunës sa i përket sektorit të arsimit:
• Vlerësimi i nevojës për qendra të qëndrimit ditor në të gjitha lagjet dhe fshatrat e komunës
së Prishtinës.
• Krijimi i planeve të veprimit për qendrat e reja të qëndrimit ditor me çmime të
përballueshme në çdo pjesë të Prishtinës, dhe riparimi i ndërtesave të vjetra.
• Ofrimi i shujtës falas për klasët I-V.
• Ndërtimi i shkollave të reja dhe riparimi i të vjetrave.
• Investimi në infrastrukturën e shkollave (internet si dhe rafte librash për secilin fëmijë në
klasët I -V).
• Furnizimi i kabineteve të 12 shkollave në Prishtinë me pajisje të reja.
• Investimi në rritjen e sigurisë në shkolla.
Të dhënat e prezantuara në info grafikat e mëposhtme nënvizojnë që nga shuma totale e buxhetit të
ndarë për kategorinë e Arsimit dhe Shkencës, pjesa më e madhe është ndarë për Arsimin fillor (51 %)
dhe të Mesëm (26 %), duke vazhduar me shpenzimet në Administratë (12 %) dhe shpenzimet për arsimin
parashkollor (11 %). Në tri nga kto nëngrupe shumica e buxhetit të ndarë shkon për Paga dhe Mëditje dhe
Shpenzime Kapitale.
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Figura 7: Shpenzimet komunale për Arsim dhe Shkencë– Prishtina 2015
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4.4.3 Kultura, Rinia dhe Sporti

Shpenzimet Kapitale

Më qëllim që të rritet zhvillimi i rinisë nëpërmjet kulturës dhe sportit, komuna ka ndarë 2.6 milion euro
për këtë sektor, ku 61 % e mjeteve të ndara shpenzohet për Shërbime Kulturore dhe 39% për Sport dhe
Argëtim.
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Iniciativa e Komunës sa i përket programit për kulturë, rini dhe sport përfshinë:
• Ndërtimin e këndeve të lojrave dhe fushave të sportit në komunën e Prishtinës.
• Ndërtimin e një pishine Olimpike të mbyllur.
• Renovimin e objeteve të sportit.
• Furnizimin e bibliotekave të shkollave dhe të qytetit me libra të rinj.
• Restaurimin e objekteve të trashëgimisë kulturore.
Additional information on municipal spending on Culture,Youth, and Sport sector for the year of 2015 are
presented on Figure 8.

4.4.4 Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile dhe Emergjenca
Një shumë prej 13.6 milion eurosh është ndarë për rrugët dhe infrastrukturën publike dhe për
shërbimet zjarrfikëse. Infrastruktura rrugore (62%) përfaqëson pjesën më të madhe të ndarjes, pastaj vjen
infrastruktura publike me 33 %, dhe shërbimet zjarrfikëse me 5%.
Disa nga iniciativat më të rëndësishme sa i përket rregullimit të trafikut dhe
planifikimit urban të Prishtinës:
• Reformimi i transportit publik dhe sistemit të pagesave.
• Sigurimi i transportit falas për pensionerët, rastet sociale dhe grupet e marxhinalizuara (linjat
3 dhe 4).
• Krijimi i një parkingu publik në qendër të Prishtinës - “Prishtina Parking”.
• Masa kundër parkimit në qendër dhe pjesët e ndaluara në qytet, lirimi i trotuareve.
• Krijimi i politikave që kufizojnë qarkullimin e veturave në qytet.
• Ndalimi i ndërtimit ilegal.
• Implementimi ligjit për ndërtim.
• Krijimi i planeve të reja rregullative dhe reformimi i transportit publik.
Informacion shtesë rreth shpenzimeve të komunës në Transportin Publik, Mbrojtjen Civile dhe sektorin e
Emergjencës për vitin 2015 është paraqitur në Figurën 8.

4.4.5 Shëndetësia dhe Mirëqenia
Një sektor mjaft i rëndësishëm, i cili ka nevojë për vëmendje të veçantë dhe për përmirësim është ai i
Shëndetësisë dhe Mirëqenies. Me qëllim që të përmirësohet shëndeti i qytetarëve të saj si dhe shërbimet
që ata i pranojnë nga institucionet shëndetësore publike, komuna e Prishtinës ka ndarë një shumë prej 8.2
million EUR që të përkrahë iniciativa të ndryshme shëndetësore.
Disa nga iniciativat kryesore që komuna ka ndërmarrur për përshpejtimin e
përmirësimit të sektorit të shëndetësisë janë:
• Sigurimi i shërbimeve të rregullta mjeksore dhe stomatologjike nëpër shkolla.
• Përkujdesja për pacientët me aftësi të kufizuara (vizitimi i shtëpisë).
• Krijimi i sistemeve më të sofistikuara të informacionit përmes ID-ve personale mjekësore.
Informacion shtesë rreth shpenzimeve në sektorin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies për vitin 2015 është i
paraqitur në Figurën 8.

39

Buxheti Miqësor - Prishtinë, 2015

Figura 8: Shpenzimet Komunale sipas klasifikimit programorë– Prishtina 2015
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4.5. Subvencionet dhe Transferet
Bujqësia
Në harmoni me prioritetin që të përkrahen prodhuesit vendor dhe që të rritet kapacteti i prodhimit vendor
përmes granteve dhe subvencioneve të ndryshme, qeveria lokale e Prishtinës ndau 47 % të buxhetit të
përgjithshëm të Suvencioneve dhe Transfereve, për fushën e bujqësisë, me fokus kryesor në bujqësi dhe
ferma.
Disa nga subvencionet e dhëna për bujqësi:25
• Subvencionet e ndara për kultivimin e perimeve
• Përkrahja e fermave për prodhimin e vezëve.
• Përkrahja e mbjelljes së grurit.
• Ndërtimi i kapaciteteve për deponimin e pemëve dhe perimeve.
• Ndërtimi i kapaciteteve për prodhimin e mjaltës dhe përkrahjen e mbajtjes së bletëve.
• Përkrahja e krijimit të pemishteve të reja (kultivimi i mjedrës dhe dredhëzave).
• Përkrahje e drejtëpërdrejtë me anë të pagesave për majtësit e bletëve.
• Përkrahje për fermerët për ujitjen e të korrave.
• Serra dhe Patate.
Kultura, Rinia dhe Sporti
Duke pasur parasysh faktin që Prishtina është një qytet me numër të madh të të rinjve, duke përfshirë këtu
shumë të ardhur nga pjesët rurale për studime ose mundësi punësimi, investime të konsiderushme janë
bërë për përmirësimin e gjendjes së këtij sektori. Në përkrahje të zhvillimit të rinisë nëpërmjet kulturës dhe
sportit, komuna e Prishtinës ka ndarë 23% nga buxheti total i saj për Subvencione dhe Transfere për këtë
sektor.
Disa nga subvencionet e Komunës për kulturë:26
• Subvencione për financimin e institucioneve kulturore të komunës (Dodona, FCC, etj.)
• Përkrahje financiare për institucionet kulturore të pavarura, festivalet dhe ngjarjet vjetore.
• Suvencione për Botim, Ekspozita të Artit Pamor, Manifestime dhe Ngjarje, Film dhe Teatër.
Shërbime Sociale
Shërbimet Sociale është sektori i tretë më i përkrahur nga qeveria lokale e Prishtinës, ku 13% e buxhetit
total të saj është ndarë për Subvencione dhe Transfere për këtë sektor.

25 Buxheti i Prishtinës 2015, Ministria e Financave
26 Shih Fusnotën 13
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Figura 9: Shpenzimet e komunës për Subvencione dhe Transfere - Prishtina 2015
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6. Shtojcat
6.1. Shtojca A: Angazhimi i qytetarëve në përgatitjen e buxhetit
Çdo vit komuna e Prishtinës organizon diskutime publike për përgatitjen e buxhetit për vitin e ardhshëm.
Këtë vit u mbajt diskutimi publik për buxhetin e vitit 2016. Këto diskutime bazohen në udhëzimet e dhëna
nga Qarkorja e Parë Buxhetore e vitit 2016 për komuna e lëshuar nga Ministria e Financave e Republikës
së Kosovës dhe në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënies për secilin program
buxhetor.27
Qëllimi i këtyre diskutimeve publike është të rritet angazhimi i qytetarëve në përgatitjen e buxhetit dhe të
Kornizës së Shpenzimeve Afatmesme, gjithashtu edhee të shqyrtohen buxhetet e propozuara për vitin fiskal
në vijim. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur programi i dëgjimeve publike për Buxhetin e Vitit 2016 që
janë mbajtur në Prishtinë.
Figura 10: Dëgjimet Publike për Buxhetin e Vitit 2016 në Prishtinë

Programi
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Diskutim i Pëgjithshëm

20.08.2015
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Kultura, Rinia dhe Sporti
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26.08.2015
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Shkolla fillore “ Xhemajl
Mustafa”, Dardani

Diskutim i Përgjithshëm

28.05.2015

18:00

Ndërtesa e re e komunës

Mjetet e tjera të komunikimit më anë të të cilave qytetarët e Prishtinës do të kenë mundësinë të
angazhohen në përgatitjen e buxhetit janë qasja në ëeb faqen zyrtare të komunës si dhe forumet e
ndryshme, në të cilat diskutohen tema të ndryshme.

27 Dëgjimet Publike Buxhetore për Buxhetin e Vitit 2016 (2015).
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1. Hyrje
Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror në Kosovë ende është duke hedhur hapat e parë. Shkalla e lartë e
varfërisë vështirëson dukshëm potencialin për përparim si ekonomik po ashtu edhe shoqëror. Fëmijët janë
ndër grupet më prekura nga ky fenomen dhe, si pasojë, janë të ekspozuar ndaj situatave të rrezikshme si
puna e detyruar, lypja, mosushqimi dhe sëmundje të ndryshme. 28 Megjithatë, shteti i Kosovës ka filluar të
ndërmarrë disa hapa drejt përmirësimit të gjendjes aktuale ekonomike dhe shoqërore të fëmijëve. Ndër
hapat e parë të përmbushur është përfshirja e Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve në
Kushtetutë si pikë referuese duke pasur parasysh se si jo anëtare e Organizatës të Kombeve të Bashkuara
nuk mundet ta nënshkruajë këtë Konventë. Përveç të drejtave të fëmijëve të garantuara në Kushtetutë,
legjislacioni i Kosovës përmban një sërë ligjesh që mbrojnë fëmijët dhe të drejtat e tyre në edukim,
shëndetësi dhe siguri. Për më tepër, institucionet Kosovare kanë filluar gjithmonë e më shumë të përpilojnë
dokumente me në qendër fëmijët si dhe të përfshijnë pikësynime të lidhura direkt me fëmijët në hartimin
e strategjive dhe plan veprimeve të tyre. Shembuj të këtyre dokumenteve mund të gjenden në pjesët më
poshtë të analizës.
Duke marrë parasysh këto probleme mbizotëruese në Kosovë, qëllimet në shkallë madhore të këtij projekti
janë të mbështesin institucionet në përpjekjet e tyre për t’i angazhuar në mënyrë efektive qytetarët, fëmijët
dhe palët e interesit në procese vendimmarrëse, siç është ai i buxheti, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në
ndryshimin e situatës socio ekonomike. Ngritja e transparencës në këtë mënyrë do rriste dedikimin si dhe
burimet financiare për programe që kanë të bëjnë me fëmijët. Lehtësimi i pjesëmarrjes qytetare me mjete
transparente dhe të qasshme mundësohet pjesërisht prej analizave, si kjo, që informojnë tërësisht dhe
objektivisht mbi anën legjislative, strategjike si dhe kornizën financiare në të cilat këto institucione veprojnë.
Qëllimet konkrete të kësaj analize janë të skicojë hollësisht gjendjen aktuale të fëmijëve dhe shpenzimet e
planifikuara për ta në komunën e Pejës dhe atë të Prishtinës për vitin 2015. Në këtë mënyrë do të shohim
se sa i jepet prioritet kësaj kategorie në ligje, strategji, dhe planifikim buxhetor. Gjithashtu kjo analizë tenton
të masë se sa këto shpenzime apo plan veprime po i adresojnë problemet që hasin fëmijët duke u bazuar në
diskutime të thella në grup me fëmijët dhe palët e interesit si dhe intervista të hollësishme. Kështu që me
këtë analizë do t’i përgjigjemi dy pyetjeve. E para është vlerësimi i përcaktimit të buxhetit për fëmijë ndaras
për të dyja komunat dhe e dyta është vlerësimi i autonomisë dhe dëshirës së institucioneve përkatëse për
të shpenzua dhe bërë prioritet fëmijët në procesin e tyre të vendimmarrjes.
Ky studim është i strukturuar siç shpjegohet më tutje. Pjesa pasardhëse shpjegon në detaje metodologjinë
që është përdorur për këtë analizë. Në pjesën e tretë tregohet për prioritizimin e fëmijëve në përgjithësi,
si shpenzimet që i dedikohen atyre, dhe transparencën e përfshirjen e tyre në procesin e buxhetimit.
Në kapitullin e katërt do të mund të gjeni shpjegime dhe një analizë të hollësishme për sektorët kyç të
përzgjedhur: Arsimi, Shëndetësia, Mbrojtja dhe Zhvillimi. Në pjesën e pestë dhe të gjashtë jepen përfundimet
si dhe rekomandimet e dala nga studimi dhe analiza e buxhetit të komunës së Pejës dhe Prishtinës.

28 Stubbs, P. and Danijel Nestić. (2010) Child Poverty in Kosovo - Policy Options Paper & Synthesis Report. UNICEF, Croatia.
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2. Metodologjia:
Korniza për analizën e buxhetit për fëmijë
Metodologjia e përdorur këtu për analizën e buxhetit pasi jemi këshilluar me dokumentet përkatëse të
gjetura në Qendrën e Burimore në Save the Children, më saktësisht udhëzuesin për analiza të Qeverisjes
së të Drejtave të Fëmijëve dhe analizë të buxhetit. 29 Analiza është e bërë për nivelin komunal në radhë të
parë duke u përqendruar te komuna e Pejës dhe ajo e Prishtinës. Jemi kthyer te niveli qendror në raste kur
dokumentet dhe të dhënat nuk kanë qenë në dispozicion. Arsyet për mungesën e dokumenteve në nivelin
lokal janë se ato ose nuk ekzistojnë (p.sh. komunat nuk kanë strategjitë e tyre vetëm për fëmijë), ose edhe
kur këto ekzistojnë nuk janë të qasshme se janë për përdorim të brendshëm të departamentit, si plani i
punës, të dhëna të shpenzimeve, etj. Themelet e trajtimit të analizës janë fillimisht përkufizimi i grupit të
synuar, sektorëve dhe pyetjes që ky studim do të tentojë t’i përgjigjet si përfundim.
Edhe pse titulli i studimit e bën të qartë se grupi i synuar janë fëmijët, ne jemi munduar ta përkufizojmë
këtë grup sa më saktë që është e mundur që të na mundësohet të bëjmë dallimin ndërmjet programeve
përkatëse, nivelit të shpenzimeve, zotimet e bëra si dhe indikatorët e performancës. Zgjerimi apo
ngushtimi i grupit të synuar mund të nxjerr në pah rezultate të ndryshme. Për shembull, nëse i përfshijmë
vetëm foshnjat në këtë grup, performanca e tyre në indikatorët e shëndetësisë mund të jetë relativisht
më e mirë se e adoleshentëve ose anasjelltas. Sipas standardeve ndërkombëtare, më saktësisht sipas
Konventës e të Drejtave të Fëmijës, fëmija përkufizohet si një person nën moshën 18 vjeç. Megjithëse,
Konventa e të Drejtave të Fëmijës nuk është e nënshkruar prej shtetit të Kosovës pasi që ajo nuk është
anëtare e Organizatës të Kombeve të Bashkuara, kushtetuta jonë i referohet kësaj Konvente në nenet e
saj. Më saktësisht, neni 22 lejon aplikimin e drejtpërdrejtë të disa prej marrëveshjeve dhe instrumenteve
ndërkombëtare në mes të cilave është pikërisht Konventa e të Drejtave të Fëmijës. Pra duke u bazuar në
këtë fakt, përkufizimi që do të përdoret në këtë analizë do të jetë i njëjtë me atë të Konventës e të Drejtave
të Fëmijës meqë kushtetuta e Kosovës nuk ka ndonjë përkufizim që e kundërshton atë.
Konventa e të Drejtave të Fëmijës i kategorizon të drejtat në katër fusha tematike: Mbijetesë, Zhvillim,
Mbrojtje dhe Pjesëmarrje. Këto të drejta janë pak a shumë në linjë me atë që përmban Neni 50 i
Kushtetutës së Kosovës, i cili flet për të drejtat e fëmijëve. Sidoqoftë, ndarja buxhetore e bën të pamundur
një ndarje tematike të tillë për këtë analizë, sepse me rregull ajo ndjek një ndarje sipas fushave të tjera,
si arsimi, shëndetësia, etj. Prandaj, në këtë analizë fushat tematike apo sektorët e përcaktuar janë: Arsimi,
Shëndetësia, Mbrojtja, dhe Zhvillimi. Sektori i fundit përfshin një numër elementesh që nuk bëjnë pjesë në
mënyrë rigoroze në sektorët e tjerë, por që maksimizojnë aspekte të ndryshme të potencialit dhe zhvillimit
të fëmijëve. Analiza i përgjigjet e pyetjeve kyç të këtij raporti për grupin e synuar dhe për sektorët e
paracaktuar.
Para se të vazhdonim me analizën, korniza si dhe konteksti i saj u përcaktuan. Konteksti i analizës është
formuar prej gjendjes së tashme të legjislacionit, strategjive lokale e qendrore si dhe zotimeve me në fokus
fëmijët. Këto dokumente janë zbërthyer detajisht për të veçuar zotimet dhe obligimet e institucioneve
shtetërore e lokale për sa i përket të drejtave të fëmijëve. Dokumentet e lartpërmendura janë analizuar në
mënyrë që të japim një pamje sa më të saktë, të përditësuar dhe të paanshme të situatës së fëmijëve në
Kosovë.
Duke qenë se niveli i analizës është ai komunal, autonomia e tyre për vendimmarrje është vëzhguar përveç
shumave të përcaktuara nga buxheti qendror. Përshtatshmëria e këtyre shpenzimeve dhe programeve
është krahasuar kundrejt indikatorëve kyç për sektorët e paracaktuar më lartë.Vlerësimi i situatës së
tashme, projektimet, si dhe qëndrueshmërinë e fondeve lokale e qendrore na kanë bërë të mundur të
diskutojmë në mënyrë kritike shpenzimet për fëmijët në nivelin komunal. Mbulimi ligjor i dalë nga analiza
e dokumenteve të lartpërmendura, mat nëse trupat lokalë po i përmbushin obligimet e tyre hyrëse.
Pra, në fjalë të tjera, sa ka legjislacione që mbulojnë të drejtat e fëmijëve, strategji për ta si dhe sa janë
prioritet fëmijët për komunën dhe për natyrë e këtyre shpenzimeve. Mbulimi efektiv i referohet analizës së
përmbushjes apo mos-përmbushjes të obligimeve dalëse nga ana e komunës. Kjo matet duke shikuar nivelin
e qasjes, pjesëmarrjes si dhe kënaqësisë të grupeve të ndryshme në programet e ndërmarra nga komuna.
29 Save the Children (2010). Budget for Children Analysis: A beginner’s Guide. Save the Children and HAQ: Centre for Child Rights.
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Duke ndjekur mënyrën e mësipërme të mendimit, ne kemi mundur të paraqesim një analizë të hollësishme
të punës së bërë nga komunat. Kjo analizë mundet të na tregojë se ku qëndron më mirë komuna, në atë
hyrëse (“input”) apo dalëse (“output”), se cilët mund të jenë burime të financimeve shtesë, si dhe të japë
rekomandime në fushat që shihen si më problematiket.
Përveç shqyrtimit të dokumentacionit, metodologjia e përdorur përmban edhe diskutime në grup dhe
intervista të hollësishme që janë ndërmarrë për të shqyrtuar nevojat dhe mendimet e fëmijëve si dhe palëve
përkatëse të interesit për sa i përket përfaqësimit dhe përmbushjes së të drejtave të fëmijëve nëpërmjet
procesit buxhetor në komunën e Pejës dhe Prishtinës. Janë mbajtur gjithsej katër diskutime në grup, dy me
palët e interesit (6 pjesëmarrës në Prishtinë e 7 në Pejë), dhe dy me fëmijët (10 pjesëmarrës në Prishtinë e
7 në Pejë). Udhëzuesit mund të gjenden në Aneksin A.2. Janë mbajtur gjithsej 6 intervista të hollësishme me
palët e interesit. Pyetësori dhe lista e të intervistuarve mund të gjenden në Aneksin A.3.

3. Fëmijët dhe Buxheti: Legjislacioni, Shpenzimet dhe
Mbulimi
Procesi buxhetor në Kosovë nuk ofron një kod të veçantë për shpenzimet për fëmijët. Arsyeja kryesore
për mungesën e këtij kodi është se ky proces e parasheh ndarjen në mënyrë organizative dhe jo në mënyrë
të programeve të detajuara apo grupeve të synuara. Për të pasur një kod të tillë unik, procesi buxhetor
duhet të jetë i atillë që parasheh përcaktimin e fondeve për nën programe dhe jo për departamente e
nën divizione siç është tani. Duke u bazuar në këtë si dhe në pamundësinë e veçimit të projekteve që
ndikojnë drejtpërdrejt te fëmijët, kjo analizë përdor metodologjinë e detajuar në kapitullin e mësipërm. Pra,
shkurtimisht, për të analizuar në tërësi buxhetin dhe për të parë se sa të përshtatshme janë shpenzimet
për fëmijë dhe se çfarë mund të bëhet për ta, është e rëndësishme të vështrohen ligjet, strategjitë dhe
situata e tanishme e të drejtave të tyre. Kudo që dokumentacioni nuk ishte në dispozicion për nivelin lokal,
ato të nivelit qendror janë marrë parasysh duke supozuar se dallimet nuk janë aq të mëdha për të qene
çorientuese. Hartimi, implementimi i strategjive si dhe shpenzimet për fëmijë jo detyrimisht çojnë drejt
rezultateve të kënaqshme për sa i përket respektimit të të drejtave të fëmijëve, siç edhe do të zbulohet
në kapitullin pasardhës. Sidoqoftë, kjo do të na japë një pamje të respektimit dhe shpenzimit për të të
drejtave të fëmijëve në tërësi për komunat e paracaktuara. Për shembull, tabela 1 më poshtë prezanton
një përmbledhje formale të sektorëve që kanë të bëjnë me fëmijët në nivelin qendror dhe atë lokal për
Prishtinën dhe Pejën. Mesazhi më mbresëlënës i kësaj tabele është se në nivelin lokal, qoftë në përgjithësi
apo për sektorë specifik, nuk ka në dispozicion asnjë strategji apo edhe plan veprimi me në qendër fëmijët.
Ky fakt është ende më i rëndësishëm kur marrim parasysh se përgjegjësitë institucionale të një sërë
departamentesh janë decentralizuar dhe se është komuna ajo që duhet të veprojë për të krijuar programe
për fëmijët. Për më tepër, në tabelë mund të shihet se strategjitë në nivelin qendror nuk kanë plane veprimi
pasardhëse në nivelin lokal, gjë që mund të shërbejë si një shkëputje e iniciativave nga niveli qendror në atë
lokal, ku duhet të ndodhë edhe implementimi. Ligjet si dhe referenca e Konventës së të Drejtave të Fëmijëve
e bëjnë anën legjislative deri diku të sinkronizuar me standardet ndërkombëtare për fëmijë. Në tabelë mund
të shihet se sektori i mbrojtjes është gjithashtu jo tejet i shtjelluar në anën e legjislacionit, por hartimi i ligjit
të ri është në zhvillim e sipër. Sektori i zhvillimit ka disa ligje deri diku përkatëse, por më shumë duhet të
bëhet për të theksuar elementet thelbësore të zhvillimit të fëmijës në kornizën ligjore. Table 1: Legislative
and Formal Mapping of Children’s Rights in Kosovo 2015
“Ne nuk kemi një kod unik për financimin e fëmijëve. Për shembull, ne i dimë shpenzimet për mbrojte në nivelin
lokal, por nuk mund ta dallojmë shumën që shkon veçanërisht t për mbrojtje të fëmijëve meqë nuk kemi kode
financimi për programe apo çështje të veçanta.”
Pjesëmarrës në diskutimin në grup me palët e interesit në Prishtinë
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Tabela 1: Përmbledhja Ligjore dhe Strategjike e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë 2015
Përmbledhja Ligjore dhe Strategjike e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë 2015
Strategjitë/ Plan Veprimet
Ligjet

Të Drejtat e
Fëmijëve

Arsimi

Shëndetësia

Mbrojtja

Zhvillimi

52

✓

✓

X

X

X

Komente

Lokale
Qendrore

✓

✓

✓

…

X

Prishtinë

X

…

…

X

✓

Pejë

Ligjet

Strategjitë/
Plan Veprimet

X

Neni 50 i
Kushtetutës së
Kosovës

ZQM përpilon
strategjinë për të
Drejtat e Fëmijëve në
nivelin qendror.

Ligjet 2006/02-L52;
2008/03-L-068;
2011/04-L-032;
2006/02-L67;
2011/04-L-097

MASHT përpilon
strategjinë për arsimin
e fëmijëve në nivelin
qendror. Plani i punës i
komunës së Prishtinës
ka disa objektiva të
veçanta për arsimin e
fëmijëve.

Ligjet 2004/38;
2013/04-L-249;
2012/04-L-125;
2011/04-L-081;
2006/02-L81

MSH ka përpiluar një
strategji në nivelin
qendror për shëndetin
e nënave dhe fëmijëve.
Në planin e punës së
komunës së Prishtinës
ka disa objektiva të
veçanta për shëndetin e
fëmijëve.

Ligjet 2010/03-L182; 2010/03-L238; 2013/04-L218

Një ligj i ri për mbrojtjen
e fëmijëve është në
hartime sipër. Ka
strategji në nivelin
qendror për mbrojtjen
e fëmijëve nga puna e
detyruar.

Ligjet 2009/03-L145; 2008/03-L022; 2010/03-L212

Në të dyja komunat,
departamenti i Rinisë,
Kulturës dhe Sportit
ka plane veprimi për
aktivitete rekreative që
përfshijnë fëmijët dhe
zhvillimin e tyre.

X

X

X

✓
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ndërprerë që mund të shihet më poshtë ndan departamentet në të majtë, të cilët kanë të bëjnë më direkt
me fëmijët, nga ata në të djathtë, të cilët nuk para e prekin këtë grup moshë. Departamentet në të majtë
janë ai i Arsimit dhe Shkencës; Shëndetësisë dhe Mirëqenies; Shërbimeve Sociale; Rinisë, Kulturës dhe
Sporteve; Zyra për Komunitete si dhe Shërbimet Publike dhe Mbrojtja. Duke u bazuar në këtë reprezentim,
12
rreth 80 për qind e buxhetit i janë përcaktuar departamenteve të sipërpërmendura për të dyja komunat, një
shumë e konsiderueshme në vetvete. Megjithatë, këto departamente nuk i kanë fëmijët si grupin e tyre të 12
vetëm të synuar, dhe i shërbejnë një pjese të madhe të shoqërisë. Si pasojë, brenda këtyre departamenteve,
këto shpenzime mund t’i përcaktohen grup moshave të ndryshme dhe jo detyrimisht fëmijëve. Në mënyrë
që të kuptojmë më mirë shumat që shkojnë te fëmijët, shpenzimet për çdo sektor do të adresohen në
kapitullin pasardhës.
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moshave të ndryshme dhe jo detyrimisht fëmijëve. Në mënyrë që të kuptojmë më mirë shumat që
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Figura 4: Shpenzimet Kapitale sipas Departamenteve 2015
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Në mënyrë që të kuptojmë vërtetë shumën totale të shpenzimeve kapitale që synojnë veçanërisht
fëmijët, është vështruar lista e plotë e tyre sipas tabelave të buxhetit të këtyre komunave. Në figurën 5
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Në mënyrë që të kuptojmë vërtetë shumën totale të shpenzimeve kapitale që synojnë veçanërisht fëmijët,
është vështruar lista e plotë e tyre sipas tabelave të buxhetit të këtyre komunave. Në figurën 5 më poshtë
mund të shohim se nëse i shtojmë këto shpenzime specifike, atëherë na del se 18 për qind në Pejë dhe 20
për qind në Prishtinë të shumës të përcaktuar për Shpenzimet Kapitale janë ndarë për investime që kanë të
bëjnë drejtpërdrejtë me fëmijët.
Më saktësisht, këto investime për fëmijë janë gjithsej €4,450,000 në komunën e Prishtinës dhe rreth
€1,030,000 në atë të Pejës. Llojet e investimeve të ndërmarra do të shpjegohen në detaje në secilin nën
kapitull të kapitullit pasues dhe lista e plotës e shpenzimeve kapitale për fëmijë mund të gjendet në Aneksin
A1.
Figura 5: SHPENZIMET KAPITALE PËR FËMIJË DHE TË TJERË 2015
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3.2. Fëmijët si Prioritet dhe Transparenca e Shpenzimeve: të Gjeturat dhe
Reagimet nga Diskutimet në Grup e Intervistat
Vëzhgimi vetëm i numrave në nivel të agreguar të departamenteve të cilat punojnë me fëmijë nuk na
paraqet një situatë shumë shqetësuese për këtë grup moshë. Megjithatë, shtrirja e përgjegjësive dhe
punës të këtyre departamenteve është tepër e gjerë për të dalë në përfundime se një shumë e
konsiderueshme e buxhetit për vitin 2015 është vërtetë e paracaktuar për fëmijë. Kështu që, për të
kuptuar më qartë se sa po merren parasysh problemet dhe nevojat e fëmijëve në realitet në këto komuna,
ne duhet të i shtjellojmë më tutje dokumentacionin për departamentet përkatëse. Nëse në këto komuna
ekzistojnë strategjitë, prioritetet apo ndonjë projekt që shënjon fëmijët, atëherë duhet gjithashtu të
konsiderojmë nivelin e transparencës dhe procesin se si është arritur te ato objektiva, projekte apo
shpenzime e ndërmarra. Duhet të shikohet gjithashtu nëse fëmijët dhe palët e interesit janë këshilluar
dhe nëse këto burime financiare e njerëzore vërtetë arrijnë te fëmijët si përfundim. Është vështirë të dilet
në ndonjë përfundim kuptimplotë duke ju përgjigjur pyetjeve të tilla vetëm nga figurat e buxhetit dhe
dokumentacioni. Diskutimet në grup me palët e interesit e fëmijët si dhe intervistat kualitative në të dyja
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këto komunat na mundësojnë të depërtojmë në çështje të tilla. Mesazhet kryesore në nivelin gjeneral e

Analiza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës 2015

3.2. Fëmijët si Prioritet dhe Transparenca e Shpenzimeve:
të Gjeturat dhe Reagimet nga Diskutimet në Grup e Intervistat
Vëzhgimi vetëm i numrave në nivel të agreguar të departamenteve të cilat punojnë me fëmijë nuk na paraqet
një situatë shumë shqetësuese për këtë grup moshë. Megjithatë, shtrirja e përgjegjësive dhe punës të këtyre
departamenteve është tepër e gjerë për të dalë në përfundime se një shumë e konsiderueshme e buxhetit
për vitin 2015 është vërtetë e paracaktuar për fëmijë. Kështu që, për të kuptuar më qartë se sa po merren
parasysh problemet dhe nevojat e fëmijëve në realitet në këto komuna, ne duhet të i shtjellojmë më tutje
dokumentacionin për departamentet përkatëse. Nëse në këto komuna ekzistojnë strategjitë, prioritetet
apo ndonjë projekt që shënjon fëmijët, atëherë duhet gjithashtu të konsiderojmë nivelin e transparencës
dhe procesin se si është arritur te ato objektiva, projekte apo shpenzime e ndërmarra. Duhet të shikohet
gjithashtu nëse fëmijët dhe palët e interesit janë këshilluar dhe nëse këto burime financiare e njerëzore
vërtetë arrijnë te fëmijët si përfundim. Është vështirë të dilet në ndonjë përfundim kuptimplotë duke ju
përgjigjur pyetjeve të tilla vetëm nga figurat e buxhetit dhe dokumentacioni. Diskutimet në grup me palët
e interesit e fëmijët si dhe intervistat kualitative në të dyja këto komunat na mundësojnë të depërtojmë
në çështje të tilla. Mesazhet kryesore në nivelin gjeneral e marra nga diskutimi në grup dhe intervistat do
të përmblidhen në paragrafët pasardhës, ndërsa pjesa e mbetur e reagimeve nga puna në terren për çdo
departament do të prezantohet në secilin nën kapitull të kapitullit vijues.
Duke marrë parasysh mungesën e plan veprimeve apo strategjive me fokus fëmijët në nivelin lokal, mund
të dalim në përfundim se nuk ka një tentativë apo përpjekje të përbashkët në nivelin komunal për t’i
bërë fëmijët prioritet. Pjesëmarrësit në diskutime, të cilët ishin kryesisht zyrtarë komunal, gjithashtu
konfirmuan mungesën e strategjive dhe plan veprimeve dhe deklaruan se puna e departamenteve të tyre
bëhet në përgjithësi në bazë të ligjeve. Edhe pse kjo e fundit është e rëndësishme për të rregulluar punët e
departamenteve, mungesa e strategjive dhe plan veprimeve i lë komunat dhe departamentet përkatëse pa
një vizion të qartë kundrejt fëmijëve. Diskutimet në grup gjithashtu nxorën në pah se arsyeka kryesore për
mungesën e këtyre dokumenteve është mos koordinimi dhe pamundësia për t’u marrë me decentralizimin e
përgjegjësive institucionale që ndodhi pas vitit 2009. Mos menaxhimi i decentralizimit paraqet, pra, një ndër
pengesat kyçe për të ndërmarrë iniciativa gjithëpërfshirëse për fëmijët.
Sipas njërit prej pjesëmarrësve, decentralizimi i ngutshëm në fakt i ka deleguar komunave përgjegjësi për të
cilat ato ende nuk janë të gatshme për t’i marrë përsipër. Përfaqësuesja e Zyrës për Qeverisje të Mirë, zyra
përgjegjëse për hartimin e Strategjisë dhe Plan Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, shprehu shqetësimin e
saj për nivelin e bashkëpunimit në mes të institucioneve komunale në hartimin e strategjive të tilla sidomos
për raportimin prej tyre të situatës në terren dhe ndërmarrjen e projekteve e programeve që synojnë
fëmijët. Një përfaqësues nga Qendra për Mirëqenie Sociale në komunë e Prishtinës theksoi mospërputhjen
ndërmjet buxhetimit për fëmijë, një përgjegjësi e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale sipas tij, dhe
kompetencave të komunës për të prioritizimin e fëmijëve. Ai vazhdoi më tutje duke thënë se siç pritet prej
kompetencave të ulëta si dhe një mungesë vullneti në përgjithësi, komuna e Prishtinës ka bërë shumë pak në
fushën e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale për fëmijë.
“Kodi buxhetor I cili do të identifikonte shërbimet e veçanta për grupet përkatëse do ta mundësonte llogaritjen
e shumave të përcaktuara për fëmijë. Për shembull, tani, kur flasim për shërbimet sociale, aty përfshihen
shpenzimet për fëmijë, të rritur, të moshuar, etj.”
Pjesëmarrës në diskutimin në grup me palët e interesit në Prishtinë

Rëndësia dytësore që i vihet fëmijëve nga institucionet e Kosovës, qoftë ato qendrore apo edhe ato
lokale, çojnë drejt një mungese mekanizmash për të rritur fondet dhe përpjekjet për të adresuar nevojat
e fëmijëve. Një shembull i që do të shtjellohet më tutje është mungesa një kodi buxhetor që regjistron
shpenzimet e dedikuara vetëm për fëmijë. Kjo rrjedhimisht çon drejt mungesës së mjeteve për monitorim
e matje për të vlerësuar nëse nevojat e fëmijëve janë përmbushur nga shpenzimet në nivelin lokal. Për më
tepër, nuk mund të informohemi për procesin përcaktues brenda për brenda departamenteve. Si pasojë, siç
u konfirmua edhe nga pjesëmarrësit në diskutime në grup, është shumë e rrallë që një departament të ketë
një buxhet të ndarë veçmas për fëmijë.
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Në diskutim gjithashtu u theksua se mungesa e kodit buxhetor për fëmijët i kufizon edhe më tutje
mundësitë për rritje të burimeve financiare për këtë grup moshë sepse donatorë të jashtëm shpesh
hezitojnë të japin para nëse nuk janë të sigurt se ajo shumë do t’i dedikohet fëmijëve plotësisht e jo
departamentit në tërësi. Pra, në përgjithësi, është mjaft e vështirë të zbërthehet se sa para shpenzohen për
fëmijë apo sa prej tyre përfitojnë nga programet dhe shërbimet e ofruara në komuna. Kjo mund të gjendet
vetëm për projekte të implementuara veçmas, por jo për shërbime të zakonshme. Siç do ta shohim më
poshtë, nuk është vetëm procesi buxhetor që e vështirëson këtë zbërthim, por edhe niveli i transparencës
në komuna.
Niveli i transparencës mund të matet me shkallën e këshillimit me fëmijë e palët e interesit për ndarjen
buxhetore në komuna. Në diskutimet në grup me palët e interesit në Prishtinë pjesëmarrësit u shprehën
se niveli i transparencës dhe llogaridhënies janë përmirësuar në vitet e fundit. Disa departamente, si
departamenti i Rinisë, Kulturës dhe Sporteve, këshillohen me të rinjtë ( individë nga mosha 15-24 vjeç) në
mënyrë të pavarur nëpërmjet Këshillit të Veprimit Rinor Lokal kur përpilojnë plan veprimin e tyre. Zyrtarë
komunal në Prishtinë e Pejë nënvizuan disa herë ekzistencën e diskutimeve publike dhe këshillimeve për
buxhetin si dhe iniciativave të tjera të cilat i japin qytetarëve mundësi për të shprehur qëndrimin e tyre
kundrejt planeve të komunës. Sidoqoftë, në përgjithësi, mendimet e fëmijëve merren parasysh shumë rrallë
ngaqë nuk ka mekanizma efektive dhe të qëndrueshme për t’i përfshirë ato përveç këtyre diskutimeve
komunale publike. Për më tepër, në diskutime në grup e mbajtura në Pejë, pjesëmarrësit u shprehën se
përfshirja e drejtpërdrejtë e mendimeve të fëmijëve gjatë hartimit të buxhetit nuk shihet si e duhur pasi
që gjykimi i tyre nuk është i përshtatshëm për tema të tilla në moshë aq të re. Kjo është në një kornizë
mendimi me të gjetura të raporteve të tjera që theksojnë se në shoqërinë tonë pranohet që të rriturit
duhet të flasin në emër të fëmijëve në vend se ata ta ngritin zërin e tyre. Gjithashtu  në intervistat e
mbajtura me palët e interesit, siç janë OJQ-të që punojnë në këto fusha, u shpreh mjaft dyshim për atë
se sa janë funksionale dëgjimet publike të buxhetit e ngjarje të atij lloji. Në fjalë të tjera, është vështirë të
kuptohet se sa përfshihen në të vërtetë mendimet e qytetarëve pjesëmarrës gjatë procesit përfundimtar të
vendimmarrjes.
Pas u vërejt mungesa e mekanizmave të mirëqenë të pjesëmarrjes, në diskutim e sipër pjesëmarrësit dhanë
disa sugjerime për mjete efektive dhe të qëndrueshme për të përfshirë mendimet e fëmijëve në këto
procese, një prej të cilave ishte anketimi i thjeshtë dhe i shkurtër nëpër gjithë shkollat e komunës për të
nxjerrë në pah shqetësimet dhe nevojat e fëmijëve. Kjo do të jepte një pikëpamje përfaqësuese se cilat fusha
duhet të prioritzohen për fëmijët dhe këshillimi me palët e interesit do të siguronte reagimin me politikat e
duhura për të adresuar problemet e dala. Të tjera sugjerime ishin që të formoheshin grupe pune me qëllim
përfshirjen e mendimeve të fëmijëve. Këto grupe pune fillimisht do të informonin fëmijët rreth buxhetit
dhe pastaj do të mundoheshin t’i angazhonin ata me të. Përderisa të rriturit ishin deri diku hezitues për të
përfshirë fëmijët në këto procese vendimmarrëse, diskutimet me fëmijë në të dyja komunat na treguan se
ata përkundrazi kishin mendime të qarta dhe koncize për problemet që i shqetësojnë si dhe zgjidhjen e tyre.
Disa nga këta fëmijë që ishin anëtarë të asambleve dhe organizatës ROR ishin më të informuar rreth
buxhetit. Në komunën e Prishtinës, të tjerët të cilët nuk merrnin pjesë në aktivitete të tilla jashtëshkollore
u shprehën se nuk ishin vizituar apo pyetur ndonjëherë për mendimet e tyre rreth asaj se çfarë duhet të
bëjë komuna për ta. Një nga nxënësit në komunën e Pejës u shpreh se kishte ndodhur në shkollën e saj të
vinin përfaqësues komunal për t’i dëgjuar se çfarë duhet të bëjë komuna për ta. Pra ka disa prova të zbehta
se ekziston një nivel fare i vogël i këshillimit me fëmijë në të dyja komunat, por që lë për të dëshiruar.
Në përgjithësi, të gjeturat në të gjitha diskutimet në grup dhe në intervistat kualitative, na çojnë drejt një
mesazhi mbizotërues se kur flitet për fëmijët, në Kosovë ka vetëm tentativa sporadike aty këtu dhe nuk ka
përpjekje të qëndrueshme që i jep përparësi fëmijëve në nivelin lokal.
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4. Analiza sipas Sektorëve
Pas prezantimit të të gjeturave të përgjithshme për atë se sa të rëndësishëm konsiderohen fëmijët në
nivelin lokal, në këtë kapitull secili nga sektorë e zgjedhur do të trajtohet në detaje. Nën kapitujt fillojnë me
vështrimin e dokumentacionit në dispozicion për secilin sektor. Ata vazhdojnë duke analizuar shpenzimet
për secilin sektor dhe duke i ndarë ku është e mundur shumat që i dedikohen fëmijëve. Në atë pjesë ne
mundohemi gjithashtu të vlerësojmë shpenzimet aktuale duke i krahasuar me indikatorë të performancës
në po ato sektorë. Pjesa e fundit e çdo nën kapitulli do të përmbajë reagimet nga diskutimet e mbajtura
me fëmijët dhe palët e interesit si dhe informatat e dala nga intervistat kualitative.Vlen të përmendet se
sektori i Arsimit është shtjelluar më hollësisht se sektorët e tjerë. Arsyeja për këtë është se departamenti i
arsimit punon pothuajse ekskluzivisht me fëmijë; arsimimi i të rriturve është koncept relativisht i paprekur
në vendin tonë ndërsa arsimi i lartë është përgjegjësi kryesisht e MASHT. Departamentet përkatës për
sektorët e tjerë nuk punojnë ekskluzivisht me fëmijë dhe, prandaj, duke marrë parasysh vështirësinë
e nxjerrjes së informatave për punën e bërë në secilin sektor, duhet të kuptohet se ishte pothuajse e
pamundshme të arrinim në detaje më të mëdha për programe dedikuar fëmijëve.

4.1. Arsimi
Korniza Ligjore
Ligji kryesor që rregullon sektorin e arsimit është Ligji për Arsimin Para-universitar në Republikën e
Kosovës. 30 Ky ligj rregullon ofrimin, kualitetin, disponueshmërinë si dhe qasjen në edukim. Ai gjithashtu
adreson shkollimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, shkollimin në shtëpi ku është e nevojshme, transportin
falas për fëmijë që ndjekin shkolla për fëmijë me nevoja të veçanta. Ai i dedikon një pjesë të veçantë
qeverisjes së shkollave dhe çështjeve të tjera që sigurojnë regjistrimin e plotë, si transportin falas për fëmijë
që jetojnë 4 km ose më larg shkollës më të afërt. Ky ligj ia beson në radhë të parë prindërve përgjegjësinë
e vijimit të rregullt të shkollës të fëmijës së tyre. Ai gjithashtu promovon praktikat e qeverisjes së mirë duke
themeluar institucione si Këshilli i Prindërve i cili vepron kryesisht në nivelin qendror dhe ka për qëllim
të përfaqësojë interesat e prindërve në politikat e ndryshme për fëmijë e familje. Qeverisja e shkollave
i është deleguar grupeve të krijuara për këtë punë, si Këshilli Drejtues dhe ai i nxënësve. Sipas ligjit, çdo
shkollë duhet t’i ketë të dyja këto trupa veprues. Këshilli Drejtues përbëhet nga nxënësit (për ISCED 2 ose
3), prindërit dhe OJQ apo përfaqësues të shoqërisë civile. Ky këshill ka një autonomi të konsiderueshme
në bazë ligjore të vendosë rregullat e shkollës, të përfshihet në buxhetin e shkollës si dhe koordinimin e
skemave deleguese ndërmjet komunave të tjera. Ekzistenca e këtyre trupave si dhe dhënia e përgjegjësive
tregojnë për decentralizimin e sistemit të arsimit si dhe i japin hapësirë autonomie shkollave në bazë ligjore
të paktën.
Përtej nivelit qendror, ligji mbi arsimin në komunat e Republikës së Kosovës e konsolidon edhe ml tutke
autonominë e komunave për sa i përket edukimit. 31 Ky ligj i fuqizon komunat për të ndërtuar, mirëmbajtur,
regjistruar dhe mbikëqyrur sistemin e arsimit publik për territorin e tyre. Financimi i sistemit të edukimit
gjithashtu i është deleguar komunave. Ato komuna që shprehin të japin mësim në Serbisht, mund ta bëjnë
atë me plan program mësimor Serb nga Republike e Serbisë pasi që të marrin miratimin nga MASHT.
Kjo promovon qasjen e barabartë në arsim të fëmijëve nga komuniteti Serb si dhe lejon për një nivel të
autonomisë në sistemin e arsimit për komunitet e tjera gjithashtu.
Ligji për arsimin para-shkollor rregullon qasjen, cilësinë, rregullat dhe standardet e procedurës (financiare)
rreth arsimit para-shkollor. 32 Arsimi para-shkollor është në bazë vullnetare në Kosovë, ndërsa ai para-fillor
është i detyrueshëm. Gjuha e parë është Shqip, por ligji parasheh që programi të ketë përzierje gjuhësh
varësisht nga llojet e komuniteteve. Ky ligj gjithashtu përcakton çmimin për regjistrim në shkollimin para
shkollor që mbulon shpenzimet për ushqim si dhe materiale didaktike. Sipas këtij ligji, çmimi vendoset
pasi të merren parasysh rrogat dhe struktura e familjes në Kosovë. Përfituesit e asistencës sociale si dhe
kategori të tjera (fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët e veteranëve, fëmijët e hospitalizuar) janë të liruar
30 Ligji për arsimin para universitar në Republikën e Kosovës (2011/04-L-032)
31 Ligji për arsim në komunat e Repulikës të Kosovës (2008/03-L-068)
32 Ligji për Arsimin Para-shkollor në Republikën e Kosovës (2006/02-L52)
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nga kjo pagesë. Programet para-shkollore mund të financohen nga buxheti qendror, fondacione apo pagesa
prej prindërve si dhe donacione e burime të tjera. Komuna ka përgjegjësinë –për të themeluar institucionet
parashkollore. Një rol i veçantë i është dhënë komunës për sa i përket shpenzimeve sepse buxheti i tyre
duhet të mbulojë kostot e mirëmbajtjes dhe investimeve në pronë e mjete për institucionet parashkollore
dhe ata para-universitare.
Strategjitë dhe Planet e Veprimit
Vizioni për zhvillimin e arsimit në Kosovë në të ardhmen e afërt është i formuluar në Planin Strategjik për
Arsim në Kosovë 2011-2016. 33 Përveç kësaj strategjie, Kosova ka gjithashtu plan veprime të veçanta që i
dedikohen grupeve specifike të fëmijëve, si plan veprimi për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ai më i
fundit ishte për vitin 2014. 34 Objektivat në arsim përmenden gjithashtu në strategjinë e përgjithshme për të
drejtat e fëmijëve në Kosovë. 35
Në nivelin qendror, prioritet për arsim të fëmijëve përmbajnë sisteme gjithëpërfshirëse, cilësore dhe të
hershme të arsimit.Veprimet e identifikuara për t’i përmbushur këto objektiva për arsim gjithëpërfshirës
janë: të gjithë fëmijët e moshës së duhur duhet të vijojnë arsimin para-fillor dhe të paktën gjysma duhet të
ndjekin arsimin para-shkollor pa dallim në bazë gjinore apo etnike. Për sa i përket cilësisë dhe, veçanërisht,
arsimit para-shkollor, objektivat për 2016 përfshijnë veç të tjerash, themelimin e një sistemi të trajnimit dhe
akreditimin të arsimtarëve për para-shkollor, zhvillimin dhe implementimin e plan programeve arsimore që
janë të ndjeshëm ndaj gjinive për moshat 0 deri në 6 vjeç, ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e arsimit parashkollor, etj.
Objektivat për arsimin para-universitar janë kryesisht të orientuar drejt ndërtimit të kapaciteteve për
menaxhimin e sistemit arsimor, mekanizmave të sigurimit të cilësisë rreth programit mësimor dhe
vlerësimit, përfshirjen e të gjithë nxënësve në sistem duke i kushtuar vëmendje të veçantë nevojave
të grupeve të cenueshme, të varfërve si dhe atyre të pa favorizuar. Ato gjithashtu adresojnë ambientet
shkollore, veçanërisht sigurisë – fizike dhe asaj psikike.Vëmendje të veçantë i është dhënë uljes së
numrit të ndërrimeve në shkolla që vijnë si pasojë e infrastrukturës shkollore dhe resurseve njerëzore
të pamjaftueshme. Së fundmi dhe më me rëndësi, deri në 2014 të gjitha përgjegjësitë për menaxhimin e
financave janë transferuar nga niveli qendror te ai komunal dhe nga ai komunal tutje te niveli shkollor. Në
tentativë për të marrë një qëndrim vërtetë gjithëpërfshirës kundrejt sistemit arsimor, qeveria e Kosovës
gjithashtu ka përpiluar plan veprimin e lartpërmendur mbi arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. 36 Ai ka
pasur kryesisht për qëllim ndërtimin e kapaciteteve dhe rritjen e burimeve njerëzore në mënyrë që cilësia
e arsimit të i përshtatet nevojave të këtyre fëmijëve.Veprimet tipike të ndërmarra janë ndërtimi i Qendrave
Burimore, trajnimi i arsimtarëve, ngjarje dhe aktivitete vetëdijesimi, etj.
Në nivelin lokal, legjislacioni i detyron drejtoritë e arsimit në çdo komunë të përgatisin planin e tyre
vjetor të punës.  Përfaqësuesit nga drejtoria e arsimit të komunës së Pejës dhe Prishtinës e konfirmuan
ekzistencën e këtyre planeve të punës. Sidoqoftë, këto dokumente janë për përdorim të brendshëm dhe,
andaj, nuk janë në dispozicion në platformat online.Vlen të përmendet se për komunën e Prishtinës, raporti
që vlerëson e përmbledh punën e komunës për vitin 2014 përfshin disa objektiva që lidhen drejtpërdrejt
me arsimin e fëmijëve. 37 Disa nga ta janë: përzgjedhja e drejtorëve që janë aktiv në komuniteti, vlerësimi
dhe testimi i stafit mësimdhënës, ushqimi falas për klasat 1 deri 4, investimi në infrastruktura të shkollës
për të ulur barrën e bartjes të çantave shkollore. Gjatë vitit 2014, dollapët për fëmijë për këtë qëllim janë
vendosur në të gjitha shkollat e Prishtinës. Disa objektiva të tjerë që kanë të bëjnë me arsimin e fëmijëve
në Prishtinë janë regjistrimi në shkolla dhe institucione parashkollore duke u bazuar vetëm më kritere,
blerja dhe pajisja e shkollave me mjete dhe infrastrukturë të përshtatshme, përmirësime në infrastrukturë
dhe funksionalizimi i qendrave për zhvillim profesional. Për më tepër ka plane për të bërë kopshtet dhe
33 MASHT (2011) Plani strategjik I arsimit në Kosovë 2011-2016. I gjetur te: http://www.entwicklung.at/uploads/media/2c__Kosovo_Education_Strategic_Plan__EN__FINAL_DRAFT.pdf
34 MASHT (2014). Plani i Veprimit të Divizionit për Arsimin e Fëmijëve me Nevoja të Veçanta. I gjetur te: http://masht.rks-gov.ne/
uploads/2015/06/aaaa2_1.pdf
35 ZQM (2009). Strategjia dhe plani kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë, Prishtinë. E gjetur te:
http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/Strategy_and_National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf
36 Ibid.
37 Komuna e Prishtinës (2014). Raporti vjetor: Prishtina po bëhet!, Komuna e Prishtinës. E gjetur te: https://kk.rks-gov.net/prishtina/
getattachment/Municipality/President/President-Report/Raporti-Komuna-e-Prishtines-FINAL-(1).pdf.aspx
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institucionet e tjera parashkollore të përballueshme dhe në dispozicion në çdo pjesë të komunës. Në vitet
në vijim, po planifikohet që të gjitha shkollat e komunës të kenë qasje në internet dhe në planet buxhetore
të parashikuara për vitet në vijim parashihet edhe ndërtimi i një muzeu të shkencës.
Një dokument i ngjashëm për vitet e fundit nuk u gjet për komunën e Pejës, por gjatë diskutimit. Drejtori i
arsimit na përditësoi me punën që është bërë për arsimin në këtë komunë.
Ndër arritjet qendrore ishin përmirësimet në infrastrukturë për institucionet para shkollore si mbyllja
e institucioneve që nuk i përmbushnin standardet bazike të higjienës dhe komfortit si dhe ndërtimi i
kopshteve të reja për t’i përmbushur nevojat e qytetarëve. Sipas drejtorit komunal të arsimit, arritje të tjera
ishin bërë në infrastrukturën e shkollave fillore dhe ato të mesëm si dhe shkollave të zanatit që kanë pasur
një rritje në regjistrim prej “150 te 490 nxënës”. Përmirësimi i bashkëpunimit me prindër si dhe përfshirja e
tyre si vendim-marrës kyç u përmendën gjithashtu si pjesë e planit të punës për arsim në këtë komunë.
Buxheti dhe Arsimi 2015
Figura 6 më poshtë tregon shpenzimet totale të buxhetuara për departamentin e arsimit në të dyja
komunat. Ato janë të ndara edhe më tutje në tre sektorët e arsimit: para-shkollor dhe para-fillor, fillor
dhe i mesëm. Shpenzimet gjithsej për arsim për vitin 2015 në komunën e Prishtinës janë €21,559,260
dhe €9,646,038 në komunën e Pejës. Çfarë mund të vërehet më së shumti në këtë figurë është se pjesa
dërrmuese e këtyre shpenzimeve shkojnë drejt pagave dhe mëditjeve. Në komunën e Prishtinës 78 për qind
e buxhetit shpenzohet për këtë kategori e në Pejë rreth 87 për qind.Vetëm për sektorin e arsimit parashkollor
dhe para-fillor,
kjo përqindje
është dukshëm
më e ulët,
49epër
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për atë sektor
nësektor
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kjo përqindje
është dukshëm
më
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buxhetit për arsim në shpenzime kapitale, ndërsa komuna e Pejës harxhon rreth 9 për qind.
Figura 6: Shpenzimet për Arsim (pa Administratën) 2015

SHPENZIMET PËR ARSIM (PA ADMINISTRATËN) 2015
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Figurat absolute të shpenzimeve veçmas nuk mund të na tregojnë shumëçka rreth asaj se sa janë këto
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Figurat absolute të shpenzimeve veçmas nuk mund të na tregojnë shumëçka rreth asaj se sa janë këto
shuma të përshtatshme për t’i përmbushur nevojat e fëmijëve. Tabela 2 më poshtë tenton të shkojë një hap
më larg dhe të masë këto shpenzime si përqindje e buxhetit të arsimit dhe si shpenzime për kokë nxënësi
në atë sektor. Arsimi fillor duket të jetë parësor në caktimin e shpenzimeve për të dyja komunat pasi që
shumica e fondeve i janë dhënë atij, 56 dhe 51 për qind e buxhetit të arsimit për komunën e Pejës dhe
Prishtinës respektivisht. Arsimi para-shkollor dhe para-fillor zënë pjesën më të vogël të buxhetit të arsimit
me rreth 4 dhe 11 për qind për komunën e Pejës dhe Prishtinës respektivisht.
Dy kolonat e fundit të tabelës tregojnë shpenzimet për nxënës në sektorin përkatës për vitin 2015. Kur
marrim parasysh shpenzimet totale në arsim (duke përfshirë edhe administratën) si dhe numrin gjithsej të
fëmijëve të përfshirë në sistem, në vitin 2015, komuna e Pejës ka shpenzuar rreth €498 për nxënës, ndërsa
komuna e Prishtinës ka shpenzuar afër €524. Nëse i ndajmë edhe më tutje këto shpenzime sipas sektorëve,
komuna e Prishtinës shpenzon rreth €663 për fëmijë në sistemin arsimor para-shkollor dhe para-fillor dhe
€441 për nxënës në arsimin fillor e të mesëm. Këto shuma për komunën e Pejës qëndrojnë te €243 dhe
€443 respektivisht.Vlen të ripërmendet se pjesa më e madhe e këtyre shumave shkon drejt pagave dhe
mëditjeve siç u pa në figurën më lartë.
Tabela 2: Shpenzimet në Arsim (si përqindje e buxhetit për arsim dhe për kokë nxënësi)

Shpenzimet (si përqindje e buxhetit
për arsim)

Numri i
nxënësve
(2014-2015)a

Komuna

Peja

Peja

Prishtina Peja

Prishtina

Arsimi dhe
Shkenca

€ 10,222,824

48% b

€ 24607805

40% c

20523

46940

€ 498

€ 524

Arsimi parashkollor dhe
para-fillor

€ 367,880

3.6%

€ 2630000

10.7%

1513

3969

€ 243

€ 663

Arsimi fillor

€ 5,743,957

56.2%

€ 12627000

51.3%
19010

42971

€ 443

€ 441

N/A

N/A

N/A

N/A

Prishtina

Arsimi i mesëm

€ 2,684,200

26.3%

€ 6302260

25.6%

Administrata

€ 1,426,787

14.0%

€ 3048545

12.4%

Shpenzimet
vjetore për
kokë nxënësi

a:Të dhënat për numrin e nxënësve (2014-2015) marrë nga link							
b, c :Shpenzimet si përqindje e buxhetit total të komunës për vitin 2015							
Burimi: Ministria e Financave, Kosovë

Në komunën e Prishtinës, ndërtimi i shkollave dhe kopshteve mbizotërojnë investimet kapitale. Figura 7 më
poshtë tregon se shpenzimet kapitale janë pothuajse të ndara në mënyrë të barabartë ndërmjet arsimit fillor
dhe atij të mesëm e ndërsa rreth 12 për qind e tyre janë caktuar për arsimin para-fillor dhe para-shkollor.
Një figurë e ngjashme nuk mund të riprodhohej për komunë e Pejës pasi që shpenzimet kapitale ishin të
gjitha të vendosura nën sektorin e administratës dhe jo të ndara për nivel të arsimit. Gjithsesi, për hulumtim
të mëtutjeshëm, lista e detajuar e të gjitha shpenzimeve kapitale për të dyja komunat mund të gjendet në
Aneksin A1.
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Edhe pse shuma e paracaktuar për arsimin para-shkollor dhe atë para-fillor nuk është neglizhuese  në
asnjërën prej komunave e sidomos për atë të Prishtinës, indikatori për gatishmëri për shkollë është ndër
më të dobëtit siç mund të shihet në tabelën e marrë nga MICS.Vetëm 75.5 për qind e fëmijëve në klasë të
parë kanë ndjekur arsimin para-shkollor në vitin e kaluar akademik. Kjo përqindje është edhe më e ulët
për fëmijët e komuniteteve RAE, vetëm 54 për qind. Në përgjithësi, përkundër strategjive dhe zotimeve për
arsim gjithëpërfshirës që u përmendën më lartë, fëmijët e komuniteve RAE kanë rezultate më të dobëta në
të gjithë indikatorët e arsimit të marra nga MICS, të cilët mund të shihen më poshtë. Për shembull, vetëm
rreth gjysma e fëmijëve nga komunitet RAE të moshës për shkollë të mesme janë duke vijuar shkollimin.
Kjo statistikë është gjithashtu e ulët për fëmijët e Kosovës në përgjithësi tek rreth 91 për qind. Pra, ka
një 8 përqindësh të rëndësishëm të fëmijëve që nuk e ndjekin shkollën e mesme të ulët, e cila është e
detyrueshme sipas ligjit në Kosovë. Për detaje të tjera nga indikatorët e arsimit të MICS, shikoni tabelën më
poshtë.
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Tabela 3: MICS Indikatorët për Arsim 2014

MDG 3.1

MDG 2.2

MDG 2.1

MDG 2.3

MDG

Emri i
Indikatorit

Përshkrimi

Total

RAE

Femër

Mashkull

Femër

Mashkull

Shkalla e lexim
numrit te të
rinjtë

Përqindje e të rinjve të moshës
15-24vjeç që janë të aftë të
lexojnë një deklaratë të shkurtër
për jetën e përditshme ose që
kanë vijuar shkollën e mesme
ose arsimin e lartë

98

97.6

72.8

86.5

Gatishmëria për
shkollë

Përqindja e fëmijëve në klasë të
parë të shkollës fillore që kanë
vijuar arsimi para fillor në vitin
akademik paraardhës

75.5

53.9

Shkalla e
vijueshmërisë në
arsimin fillor ( e
përshtatur)

Përqindja e fëmijëve të moshës
për shkollë fillore që janë duke
vijuar shkollën fillore apo atë të
mesme

98

85.3

Shkalla e
vijueshmërisë
në arsimin e
mesëm ( e
përshtatur)

Përqindja e fëmijëve të moshës
për shkollë mesme që janë duke
vijuar shkollën e mesme apo
arsimin e lartë

90.9

53.4

Shkalla e
përfundimi i
arsimit fillor

Numri i fëmijëve në klasën
e fundit të arsimit fillor (me
përjashtim të përsëritësve) i
pjesëtuar me numrin e fëmijëve
të moshës së përfundimit të
arsimit fillor

97.3

80.5

Shkala e kalimit
në arsimin e
mesëm të lartë

Numri i fëmijëve në klasën e
fundit të arsimit të mesëm të
ulët të cilët janë në klasën e
parë të arsimit të mesëm të
lartë në këtë vit pjesëtuar me
numrin e fëmijëve që ndiqnin
klasën e fundit të arsimit të
mesëm të ulët në vitin akademik
paraardhës

91.5

69.9

Indeksi i
barazisë gjinore
(arsimi fillor)

Shkalla e vijueshmërisë në
arsimin fillor ( e përshtatur) për
vajza pjesëtuar me shkallën e
vijueshmërisë në arsimin fillor ( e
përshtatur) për djem

1

1.01

Indeksi i barazisë
gjinore (arsimi i
mesëm)

Shkalla e vijueshmërisë në
arsimin e mesëm ( e përshtatur)
për vajza pjesëtuar me shkallën
e vijueshmërisë në arsimin e
mesëm ( e përshtatur) për djem

0.97

0.9
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para-shkollor. Një figurë e ngjashme nuk mund të riprodhohej për komunë e Pejës pasi që shpenzimet
kapitale ishin të gjitha të vendosura nën sektorin e administratës dhe jo të ndara për nivel të arsimit.
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Gjithsesi, për hulumtim të mëtutjeshëm, lista e detajuar e të gjitha shpenzimeve kapitale për të dyja
komunat mund të gjendet në Aneksin A1.

Figura 7: Shpenzimet Kapitale në Arsim për Prishtinë - 2015
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shembull, vetëm rreth gjysma e fëmijëve nga komunitet RAE të moshës për shkollë të mesme janë duke
“Arsimtarët
duhet
ndërrojnë metoda
e mësimdhënies.
tyre na
shtyjnë qënë
të përgjithësi
mësojmë përmendësh,
vijuar
shkollimin.
Kjot’istatistikë
është gjithashtu
e ulëtDisa
përprej
fëmijët
e Kosovës
tek rreth 91
kur në fakt dot të ishte më mirë të kishte mënyra të tjera më tërheqëse, si prezantimet në klasë.”
për qind. Pra, ka një 8 përqindësh të rëndësishëm të fëmijëve që nuk e ndjekin shkollën e mesme të ulët,
Pjesëmarrës në diskutimin në grup me fëmijë në Prishtinë.

Diskutimet e mbajtura me fëmijë konfirmuan atë çfarë u tha në raportin e progresit që pavarësisht nga
rritja e shpenzimeve në arsim, ndikimi nuk është bërë i dukshëm në arritjet e fëmijëve si dhe kënaqësinë 25
e tyre me sistemi e arsimit. Përderisa përfaqësuesit e komunave kanë listuar një numër aktivitetesh
për i arsimtarët e nivelit para-universitar, situata e prezantuar nga fëmijët e këtyre dy komunave dallon
dukshëm nga ajo e paraqitur prej zyrtarëve komunal. Shqetësimet më të mëdha që u përmendën në të dyja
komunat kishin të bënin pikërisht me sistemin arsimor. Ndër më të përfolurat ishin programi mësimor i
papërshtatshëm, paaftësia e arsimtarëve dhe mungesa e infrastrukturës (p.sh. kabinete të shkencave). Fëmijët
gjithashtu treguan për shembuj të marrëdhënieve jo profesionale arsimtar-nxënës, si p.sh.: arsimtarët që
dërgojnë fëmijët t’i blejnë ushqim gjatë orës së mësimit; arsimtarë që lënë orët e mësimit për të ndezur një
cigare si dhe raste aq ekstreme si arsimtarë që dërgojnë nxënës për të mbushur biletën e bastores. Këta
shembuj alarmantë që u treguan nga fëmijët pjesëmarrës çojnë drejt problemit bazë të mungesës së një
sistemi efektiv të monitorimit të arsimtarëve nëpër shkolla.
Në përgjithësi, fëmijët ishin mjaft të aftë për të definuar saktësisht e detajisht problemet që ata hasin
në sistemin arsimor si dhe ishin mjaft të bindur se metodat e papërshtatshme, arsimtarët e paaftë e të
64

Analiza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës 2015

pa inspiruar dhe programet mësimore jo të qëlluara paraqesin barrierat e tyre për të pasur një proces
mësimor cilësor që e meritojnë. Duke u bazuar në këto reagime, shpenzimet në arsim nuk nxirren në pah
nga rezultatet dhe kënaqësinë e nxënësve kryesisht sepse pjesa dërrmuese e fondeve shkon drejt pagave
dhe mëditjeve të arsimtarëve që paraqesin problemin më të madh në këtë sistem. Mirëpo, në diskutimet në
grup pikërisht arsimtarët u cilësuan si të pakualifikuar, të pa inspiruar dhe, shpesh, të pazotë nga mungesa
e resurseve në shkollë dhe metodologjive të vjetërsuara. Mungesa e një plani strategjik lokal konkret, e
monitorimit të duhur, si dhe vlerësimeve pasardhëse të programeve të ndërmarra po rezulton në këto
shpenzime joefektive. Arritjet e ulëta të fëmijëve së bashku me problemet e radhitura prej tyre gjithashtu
dëshmojnë shpenzime jo efektive dhe të paqëlluara. Mos përfshirja e mendimeve të fëmijëve në proceset
vendimmarrëse e forcon edhe më tutje paefektshmërinë dhe mungesën e transparencës për sa i përket
përcaktimit të këtyre fondeve.
“Kur asnjëri prej prindërve nuk punon, atëherë fëmijët nuk kanë pse të shkojnë në kopsht apo çerdhe..”
Pjesëmarrës në diskutimin në grup me palët e interesit në Pejë.

4.2. Shëndetësia
UNCRC-ja adreson të drejtat thelbësore shëndetësore të fëmijëve nën një numër të drejtash që janë
zakonisht të njohura si të drejta të mbijetesës. Këto të drejta mbulojnë nevojat bazike të ekzistencës (siç
janë ushqimi, strehimi, shërbimet bazike mjekësore dhe standardi i jetesës. Gëzimi i një jetë të shëndetshme
që nga lindja e më tutje është esenciale për zhvillimin e duhur të fëmijëve, gjë që i bën ata të aftë të arrijnë
potencialet e tyre. Ky nën kapitull fokusohet në kornizën legjislative që e rregullon çështjen e shëndetit
të fëmijëve, strategjitë dhe planet që ndërmerren në mënyrë që të garantohet përmbushja e ligjit si dhe
analizat e buxhetit të të dy komunave pjesëmarrëse. Gjatë punës sonë në terren, janë marrë në pyetje
fëmijët dhe palët e interesit në lidhje me një numër të çështjeve shëndetësore më serioze në këto dy
komuna. Paragrafët e fundit të kësaj pjese ofrojnë vlerësimet dhe përgjigjet e marra nga puna në terren.
Korniza Ligjore
Neni i 50-të për të Drejtat e Fëmijëve në Kushtetutën e Kosovës thotë se “Fëmijët gëzojnë të drejtën e
mbrojtjes dhe përkujdesjes për mirëqenien e tyre”. Çështjet që lidhen me shëndetin e fëmijëve janë të
rregulluara më disa ligje të përgjithshme në Kosovë. Ligji për Shëndetin e obligon shtetin që të sigurojë
kushte për ruajtjen e shëndetit të grave shtatzëna dhe nënave lehona, për fillimin e një jete të shëndetshme
për fëmijët si dhe për zhvillimin e tyre dhe atë të të rinjve. 38 Ky ligj gjithashtu promovon masa parandaluese
përmes programeve që promovojnë shëndetin dhe vizitat e rregullta të fëmijëve dhe të rinjve në arsimin
fillor dhe të mesëm në secilën nga komunat. 39 Sipas Ligjit për Sigurim Shëndetësor, fëmijët nën moshën
18 vjeçare, pa marrë parasysh statusit të tyre, edhe ata që jetojnë nëpër institucione shtetërore apo nën
përkujdesjen e dikujt, ata që prindërit e të cilëve janë invalidë ose veteranë të luftës, janë të liruar nga
obligimet financiare dhe kanë qasje të garantuar pa pagesë në shërbimet mjekësore publike. 40
Në rastet fatkeqe kur fëmija është jetim  ose prindërit e tij/saj janë të paaftë fizikisht dhe/ose mendërisht që
të kujdesen për të, ligji mbi shërbimet sociale garanton që departamenti i shërbimeve sociale dhe Qendrat
për Punë/Shërbime Sociale në komunat përkatëse të jenë përgjegjëse për sigurimin e një përkujdesjeje
afatgjatë për fëmijën. 41 Më tutje, të gjitha vendimet e rëndësishme lidhur me shëndetin dhe mirëqenien e
fëmijëve nën përkujdesje merren në pajtueshmëri me Qendrën për Punë/Shërbime Sociale në komunën
përkatëse.
Legjislacioni i Kosovës gjithashtu përmban një ligj specifik, i cili ka të bëjë me të ushqyerit e foshnjës

38 Ligji për Sigurimet Shëndetësore (2013/04-L-249)
39 Ligji për Sigurimet Shëndetësore (2013/04-L-249)
40 Ligji për Sigurimet Shëndetësore (2013/04-L-249)
41 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-17 për shërbime sociale dhe familjare (2011/04-L-081 )
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dhe quhet Ligjin për Nxitjen dhe Mbrojtjen e të Ushqyerit me qumësht gjiri. 42 Ky ligj parimisht ka për
qëllim të sigurojë që nënat janë të informuara dhe të nxitura për të ushqyer foshnjat e tyre me gji. Ky ligj
gjithashtu rregullon çështjet që kanë të bëjnë me kualitetin dhe përshtatshmërinë e plotësuesve apo edhe
zëvendësuesve të qumështit të gjirit. Rëndësia e të ushqyerit me qumësht gjiri theksohet më tutje nga pika
të ndryshme në ligj që thonë se punëtorët e sektorit të shëndetësisë duhet të promovojnë të ushqyerit
me gji dhe atyre u ndalohet të rekomandojnë ose ofrojnë ndonjë produkt komercial qumështi për foshnja.
Sidoqoftë, për dallim nga vendet e tjera të rajonit, nënat e punësuara në Kosovë nuk përfitojnë nga pushimet
e rregullta me pagesë që të ushqejnë foshnjat e tyre me qumësht gjiri në vendin e punës. 43 Ato janë të
lejuara të bëjnë një gjë të tillë vetëm nëse vend i punës nuk është i përshtatshëm për gratë që ushqejnë me
qumësht gjiri.
Strategjitë dhe Planet e Veprimit
Në mungesë të strategjive specifike ose planeve të veprimit që fokusohen në shëndetin e fëmijës për
komunat e Prishtinës dhe Pejës, Strategjitë e siguruara nga niveli qendror sa u përket fëmijëve do të
shqyrtohen në mënyrë që të nxirren në pah objektivat kyçe të këtij sektori.
Në Strategjinë dhe Planin Kombëtar të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 20092013, prioritetet e shëndetësisë janë të përqendruara në mbrojtjen dhe rritjen e kushteve të shëndetit
për gratë shtatzëna, të sapolindurit dhe foshnjat, në uljen e shkallës së vdekjes së fëmijëve dhe foshnjave; në
përmirësimin e qasjes në objektet shëndetësore dhe trajtimin e nëngrupeve të mënjanuara të fëmijëve. 44
Raporti i progresit për këtë strategji vlerëson që pjesa e buxhetit të Qeverise së Kosovës e ndarë për
përkujdesjen mjekësore është relativisht e ulët për të adresuar prioritetet e lartpërmendura. Në këtë
raport konstatohet se në vitin 2013 shpenzimet për shëndetësi kanë përbërë 0.39% të buxhetit total të
Republikës së Kosovës. Kjo shumë është tmerrësisht e vogël dhe e bën të vështirë që fëmijët të vihen në
qendër të politikave të shëndetësisë. 45 Shpenzimet “jashtë xhepit” të qytetarëve janë mjaft të larta dhe
shfaqen si pengesë për mbulimin e një trajtimi të plotë shëndetësor të fëmijëve, pavarësisht nga fakti se
e drejta e tyre për përkujdesje shëndetësore pa pagesë është e garantuar me ligj. Përveç kësaj, raporti
thekson se pajisja e të gjithë territorit të Kosovës me objekte që kanë si prioritet fëmijët (objekte që
ofrojnë shërbime gjinekologjike-obstetrike, neonatologjike etj.) vazhdon të jetë një pjesë problematike në
garantimin e drejtave shëndetësore për fëmijë.
Strategjia thekson se imunizimi i fëmijëve është shtylla më e lartë e sigurimit dhe garantimit të të drejtave
të fëmijëve. Shkalla e fëmijëve të vaksinuar kundër MMR dhe DPT3 është 93 për qind. Megjithatë, për shkak
të mungesës së një baze gjithëpërfshirëse të të dhënave, numri i fëmijëve që kanë marrë të gjitha vaksinat e
duhura nuk dihet. Sipas Raportit të Progresit, rritja e shkallës së imunizimit për në 100 për qind është shumë
e vështirë për shkak të dy faktorëve: lëvizja e vazhdueshme e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian si
dhe përdorimi i shërbimeve të shëndetësisë Serbe.46
Në fund, Raporti i Progresit dhe Strategjia vënë në pah që ka pasur përpjekje institucionale për të rritur
vetëdijen për shëndetësinë duke organizuar fushata të ndryshme, ligjërata dhe shpërndarje të broshurave si
dhe materialeve të tjera nëpër shkolla. Më tutje, është themeluar rrjeti i shkollave që promovon shëndetin
dhe raporti thekson se zgjerimi i këtij rrjeti do të shërbejë si një mekanizëm monitorues për përkujdesjen
shëndetësore dhe institucionet e shëndetit publik në Kosovë.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjithashtu ka përpiluar një strategji të veçantë për
42 Ligji për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri (2006/02-L81)
43 Informata të detajuara për ushqimin me qumësht gjiri për një numër të madh të shteteve mund të gjenden në këtë publikim të ILO-së.
ILO (2015) Social protection for maternity: Key policy trends and statistics. Social Protection Policy Papers, Paper 15, E gjetur te:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_366590.pdf
44 ZQM (2009). Strategjia dhe plani kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë, Prishtinë. E gjetur te:
http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/Strategy_and_National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf
45 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
46 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
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promovimin e shëndetit në shkollat e Kosovës 2009-2018. 47Shuma e ndarë për implementimin e kësaj
strategjie në periudhën 2009-2013 ishte 2,550,200.00 €.
Nuk ka pasur ndonjë raport të publikuar për vlerësimin e implementimit të strategjisë për periudhën e
dhënë. Indikatorët e planifikuar të kësaj strategjie janë:
• Mjedis i shëndetshëm dhe mbështetës nga mësuesit, nxënësit dhe prindërit, që ka për qëllim
të arrihet përmes fushatave të rritjes së vetëdijesimit, projekteve dhe aktiviteteve për mjedis
dhe shëndetësi.
• Mjedis i shëndetshëm dhe i përshtatshëm fizikisht për mësimdhënie dhe mësim nxënie
(bazuar në udhëzimet për strategjinë e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë 2007-2018).
Kjo strategji ka për qëllim të përmbushë këtë indikator duke zvogëluar ndërrimet e punës
në shkolla me një vënie të limitit në dy ndërrime dhe duke siguruar pajisje, materiale dhe
infrastrukturë që iu përshtatet fëmijëve me nevoja të veçanta si dhe fusha të argëtimit.
• Burime të mjaftueshme njerëzore dhe materiale, të cilat do të arrihet duke i trajnuar
mësimdhënësit për ndarjen e një buxheti të mjaftueshëm për të siguruar shkolla që
promovojnë shëndetin.
• Kujdes i vazhdueshëm dhe kualitativ për kujdesin e nxënësve, i cili mund të arrihet duke
siguruar shërbime ose duke drejtuar deri shërbimet e caktuara për të gjitha problemet
shëndetësore dhe duke kërkuar që secila shkollë të ketë planin e saj të veprimit për
parandalimin e sëmundjeve të ndryshme apo problem të tjera shëndetësore që mund të ketë
në një shkollë.
• Niveli i kënaqësisë sa i përket kulturës shëndetësore dhe mjedisore të nxënësve, i cili
përmbushet përmes mirëmbajtjes së shkollave, kontrolleve mjekësore dhe përfshirjes së
nxënësve në aktivitete të lidhura me shëndetin dhe mjedisin.
Siç u përmend edhe më lartë, komunat e Prishtinës dhe Pejës nuk kanë strategji të ndara ose plane të
veprimit që kanë si objektivë shëndetin e fëmijëve. Megjithatë, në planin e tyre vjetor, komuna e Prishtinës
deklaron se një nga objektivat e sektorit të shëndetësisë është që të jenë në shërbim të zhvillimit të fëmijës
dhe një përbërës i rëndësishëm është kontrollet e rregullta mjekësore dhe dentare nëpër shkolla për
qëllime parandalimi.
Buxheti dhe shëndetësia 2015
Pas shqyrtimit të legjislacionit si dhe vënies së prioriteteve nga ana e institucioneve të nivelit qendror
dhe lokal, tani vijojmë tutje të shohim shpenzimet e ndara në secilën nga këto komuna për buxhetin e
fundit 2015. Komuna e Prishtinës dhe ajo e Pejës kanë ndarë 13.2 dhe 14 për qind për Departamentet
e Shëndetësisë dhe Mirëqenies në buxhetin e tyre për vitin 2015. Duke e ndarë këtë buxhet në secilën
komunë, figura 8 e mëposhtme tregon se shumica e këtyre shpenzimeve është e ndarë në paga dhe mëditje.
Në Prishtinë, kjo ndarje është afërsisht 70 për qind, ndërsa në Pejë arrin në 77 për qind. Tabelat e tanishme
të buxhetit nuk na lejojnë të nxjerrim se sa për qind e buxhetit shkon për Mallra dhe Shërbime për fëmijë,
ose sa shkon për pagat e stafit të veçantë për fëmijë. Shpenzimet kapitale më së shumti përfshijnë ndërtimin
e qendrave të reja të shëndetësisë dhe pajisjen e këtyre qendrave me mjete të reja mjekësore.
Në komunën e Prishtinës, shpenzimet kapitale të departamentit të Emergjencës Mjekësore përfshijnë një
shumë prej 60.000 € të shpenzuara në Dezinfektim dhe deratizimin objekteve të shëndetësisë dhe arsimit.
Ky është një shpenzim i orientuar kryesisht drejt fëmijëve dhe përfaqëson rreth 0.10 për qind të buxhetit
të komunës së Prishtinës për vitin 2015.

47 MASHT (2009) Strategjia për promovimin e shëndetit në shkollat e Kosovës 2009-2018. E gjetur te:http://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/strategy-for-hps-in-kosovo_1.pdf
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shëndetësisë dhe arsimit. Ky është një shpenzim i orientuar kryesisht drejt fëmijëve dhe përfaqëson rreth
0.10 për qind të buxhetit të komunës së Prishtinës për vitin 2015.

Figura 8: Shpenzimet në Shëndetësi 2015
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Tabela 4: MICS indikatorët për Shëndetësi 2014
Emri i
Indikatorit

Përshkrimi

Total

RAE

Emri i
Indikatorit

1.1

Shkalla e
vdekshmërisë
neonatale

Probabiliteti i vdekjes brenda muajit të parë të
jetës

9

29

1.2
MDG 4.2

Shkalla e
vdekshmërisë
foshnjore

Probabiliteti i vdekjes brenda periudhës nga muaji
i parë deri te ditëlindja e parë

12

41

2.5

Fëmijët e
ushqyer me
qumësht gjiri

Përqindja e grave me lindje të gjallë në dy vitet e
fundit që i kanë dhënë qumësht gjiri foshnjës së
tyre

96.7

95.2

2.15

Shpeshmëria e
vaktit minimal

Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muaj që kanë
marrë ushqime solide apo semi-solide në numrin
minimal të herëve në ditën e kaluar

90.3

76.1

2.16

Llojshmëria
minimale
ushqyese

Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muaj që kanë
marrë ushqime nga 4 ose më shumë grupe të
ushqimit në ditën e kaluar

63.3

32.3

2.20

Foshnjat nën
peshë

Përqindja e lindjeve të gjalla të fundit në 2 vitet e
fundit të cilat peshojnë më pak se 2,500 gram në
lindje

5.4

9.7

3.8

Mbulimi i
tërësishëm
imunitar

Përqindja e fëmijëve të moshës 24-35 muaj që
kanë marrë vaksina të rekomanduara nga tabela
nacionale e imunizimit deri në ditëlindjen e parë

78.5

30.2

Mbulimi i
përkujdesjes
para lindjes

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me lindje
të gjallë në 2 vitet e fundit që janë kontrolluar
(a) të paktën një herë nga një staf i aftë
shëndetësor
(b) të paktën 4 herë nga çfarëdo shërbyesi
shëndetësor

97.8
91.8

96.5
73.6

5.5a
MDG 5.5
5.5b
MDG 5.5

Burimi: MICS 2014

Vlerësimi nga puna në terren
Pa marrë parasysh mbulimin e përgjithshëm të sigurimit shëndetësor të garantuar me ligj, pothuajse asnjë
fëmijë pjesëmarrës në diskutimet grupore nuk ka ndërmarrë kontrolle të rregullta mjekësore. Në anën
tjetër, pothuajse të gjithë deklarojnë që e marrin shëndetin e tyre shumë seriozisht. Fëmijët gjithashtu
pranuan se në shkollat e tyre ka qendra funksionale shëndetësore dhe se ata me raste pranojnë kontrolle
mjekësore nga këto qendra.
Në këtë diskutim grupor, pjesëmarrësit fëmijë ishin kryesisht të vetëdijshëm rreth rëndësisë së shëndetit
mendor si dhe e pranon tabunë e adresimit të çështjeve të shëndetit mendor në shoqërinë tonë. Ndonëse
në secilën nga shkollat, në të cilat vijonin mësimin pjesëmarrësit, ka nga një psikolog, ata ankohen se ky
shërbim në shkollë nuk është i kënaqshëm për shkak të turmës së madhe që gjithmonë krijohet dhe
kualitetit të dobët. Ata gjithashtu theksuan faktin që duhet të bëhen më shumë përpjekje që të largohen
tabutë që lidhen me shëndetin mendor dhe fëmijët duhet të kenë më shumë hapësirë që të shprehin
mendimet e tyre sa i përket kësaj çështjeje.
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Raporti i Progresit për strategjinë e të drejtave të fëmijëve pohon se Ligji mbi Kontrollin e Duhanit paraqet
arritjen më të madhe deri më tani në fushën e shëndetit publik në Kosovë. 48 Në njërën anë, ndalimi i pirjes
së duhanit në hapësirat publike pa dyshim ka përmirësuar mjedisin për fëmijët.
Në anën tjetër, pirja e duhanit është ende një dukur mjaftë e përhapur në Kosovë dhe mësimdhënësit nuk i
respektojnë shumë këto rregulla. Në diskutimet grupore me fëmijët, u kuptua që është mjaft e zakonshme
që fëmijët t’i shohin mësimdhënësit e tyre duke pirë duhan në shkollë. Pjesëmarrësit treguan që megjithëse
pirja e duhanit brenda klasës është reduktuar, tani mësimdhënësit marrin pushime 5 minuta duke dalë nga
klasa për të ndezur një cigare. Kjo jo vetëm që llogaritet të jetë humbje e kohës së mësimit, por gjithashtu
shërben si model i keq për fëmijët që e shohin. Më tutje, prija e duhanit është e përhapur edhe mes fëmijëve
dhe ata e pinë atë në zona të fshehura në ambientin e shkollës.
“Ka raste kur jo vetëm nxënësit pinë duhan, por edhe mësimdhënësit. Ata dalin nga ora e mësimit dhe e ndezin
një cigare.”
Pjesëmarrës në diskutimin grupor me fëmijët, në Pejë.

Në diskutimin grupor të mbajtur me palët e interesit në komunën e Pejës dhe atë të Prishtinës, objektivat
kryesore shëndetësore ishin promovimi i kontrolleve të rregullta mjekësore nëpër shkolla nga qendrat
mjekësore dhe institucione të tjera shëndetësore. Çështjet e tjera si shkalla e mortalitetit të foshnjave dhe
probleme të tjera të lidhura me shëndetësinë që kanë efekt të drejtpërdrejtë në fëmijët u lanë në përgjegjësi
të institucioneve qendrore, siç janë Ministria e Shëndetësisë, nga përfaqësuesit e komunave. Intervistat e
mbajtura më OJQ-të që merren me fusha të ngjashme si dhe me drejtorët e buxhetit të komunave, vunë në
pah faktin që ambulancat nuk e kanë buxhetin e tyre vetanak dhe sektori i shëndetit nuk ndanë vetë ndonjë
fond të caktuar për nën-programe. Kështu që, siç deklaruan ata, kjo e bën të vështirë që të vlerësohet
puna e bërë për shëndetin e fëmijëve në të dyja komunat dhe si dhe në nivelin qendror. Gjithashtu u shtua
se niveli i bashkëpunimit të organeve lokale shëndetësore me ato qendrore është minimal dhe shpesh
jofunksional, gjë që e bën të vështirë të zbatohet prioritizimin e shëndetit të fëmijëve.

4.3. Mbrojtja
Koncepti i mbrojtjes është mjaft i gjerë kur është fjala për të drejtat e fëmijëve. Ky koncept nuk përfshin
vetëm mbrojtjen nga dhuna fizike apo psikike, por edhe sigurimin e një standardi minimal të jetesës, siç
është strehimi, një jetesë bazike, etj.
Korniza Ligjore
Kushtetuta e Kosovës , në Nenin 50 për Të Drejtat e Fëmijëve thotë që “Fëmijët e gëzojnë të drejtën e
mbrojtjes dhe kujdesit të nevojshëm për mirëqenien e tyre.” si dhe “Çdo fëmijë gëzon të drejtën që të
mbrohet nga dhuna, keqtrajtimi dhe shfrytëzimi.” Legjislacioni në fuqi ka në qendër të vëmendjes kryesisht
dhunën në familje, mbrojtjen e fëmijëve pa prindër si dhe mbrojtjen nga trafikimi dhe rrëmbimi.
Ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje ka për qëllim të parandalojë këtë fenomen në të gjitha format e saj
dhe vë fokus të veçantë te fëmijët, pleqtë dhe personat me aftësi të kufizuara. 49 Gjithashtu ky ligj rregullon
procedurat dhe ndëshkimet në raste kryerjes së aktit të dhunës ndaj një fëmije. Aktet e dhunës janë të
përkufizuara gjerësisht në këtë ligj dhe përfshijnë dhunën fizike dhe atë psikike, marrëdhënie seksuale pa
dëshirë, hyrje me dhunë në shtëpi/banesë pa lejen e anëtarëve të tjerë të familjes, duke shkaktuar kështu
frikë dhe ankth me veprime të tilla, etj. Gjykata komunale është përgjegjëse për shqyrtimin e akuzave
të këtilla. Në fund, sipas ligjit, kryesi i akteve të dhunës mund të humbë të drejtën e të qenit prind nëse
rezulton të jetë fajtor dhe rritja e fëmijës i lihet në duart e familjarit më të afërt të fëmijës.

48 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
49 Ligji për mbrojtjen e dhunës në familje (2010/03-L-182)
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Më tutje dhunës në familje, për fëmijët pa përkujdes prindëror, Ligji për Familje u garanton kujdes social
të veçantë. Bazuar në këtë ligj, familja është përgjegjëse për sigurimin bazë të mbrojtjes së fëmijës, por
institucionet përgjegjëse mund të ndërhyjnë nëse prindërit ose kujdestarët nuk veprojnë për më të mirën e
fëmijës.
“[…]duhet të ketë më shumë bashkëpunim në mes nivelit qendror dhe atij lokal kur është fjala për shëndetin
e fëmijëve. Për shembull, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, departamentet lokale të shëndetit nuk iu raportojnë
atyre qendrore për shërbimet e tyre vjetore.”
Pjesëmarrës në diskutimin grupor me palët e interesit, Prishtinë.
Prindërit dhe kujdestarët janë të obliguar t’i përkrahin fëmijët derisa ata të mbushin 26 vjeç nëse ata
janë ende në proces të shkollimit. Ky ligj më tutje thotë se fëmijët mund të punojnë menjëherë sapo të
arrijnë moshën 15 vjeçare dhe pritet nga ta që të kontribuojnë në mbajtjen e shpenzimeve financiare nëse
shfaqet nevoja dhe sidomos pasi që nuk kanë shpenzime arsimore se shkollimi fillor dhe i mesëm është pa
pagesë në Kosovë. Format e mbrojtjes së përkujdesjes sociale të garantuara me këtë ligj janë: kujdestaria,
strehimi familjar, banimi social dhe adoptimi. Ky ligj merret me mbrojtjen e fëmijëve brenda familjes apo
edhe fëmijëve në familjet në shpërbërje dhe e vë komunën në rolin e administruesit të institucioneve për
mbrojtjen e fëmijës.Vëmendje e veçantë i jepet fëmijëve të një moshe shumë të hershme, ku ligji përcakton
se partneri nuk mund të kërkojë divorc nëse gruaja është shtatzënë dhe/ose deri sa fëmija të mbushë 1 vit.
Më tutje, interesi i fëmijës vihet mbi atë të të rriturve në familje dhe kështu divorci mund të shtyhet nëse
kjo do të ishte në interesin më të mirë të fëmijës (në rastet kur fëmija është i sëmurë etj). Rastet ekstreme
të trafikimit të fëmijëve janë të ndëshkueshme me ligj me qëllim të parandalimit dhe luftimit të trafikimit të
qenieve njerëzore dhe të mbrojtjes së viktimave të trafikimit. 50 Sipas këtij ligji, autoritetet për përkujdesje
sociale, shëndet, arsim, organizatat joqeveritare dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, janë përgjegjëse për
raportimin e çdo dyshimi për abuzim ose trafikim të fëmijëve. Principet e këtij ligji janë në pajtueshmëri të
thellë me të drejtat e fëmijëve të definuar nga Konventa e OKB-së për Të Drejtat e Fëmijës si dhe nga Kodi
i Drejtësisë Për Të Mitur.
Deri më tani nuk ka ndonjë ligj të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi për punë, por kjo
çështje është e rregulluar në pjesë të ligjeve të tjera që u përmendën më lartë sa i përket mbrojtjes së
fëmijëve. Fëmijët mbi moshën 16 vjeçare janë të lejuar të punojnë në kushte adekuate dhe në mënyrë që
ata nuk shfrytëzohen. Megjithatë, qeveria ka bërë përpjekje të mëtutjeshme për eliminimin e fenomenit të
punës fizike të fëmijëve me themelimin e “Komitetit të Kosovës për Parandalimin dhe Çrrënjosjen e Punës
së Fëmijëve” në vitin 2005, me vendimin nr. 5/166 nga Kryeministri i Kosovës. Ky komitet është përgjegjës
për bashkërendimin dhe monitorimin e organeve të programeve për parandalimin dhe çrrënjosjen e punës
së fëmijëve që ndodhë në Kosovë.
Fëmijëve që jetojnë në familje që përballen me vështirësi u sigurohet ndihmë financiare nga shteti. Ky lloj i
mbrojtjes është i rregulluar me ligjin e Asistencës Sociale, i cili siguron një shumë mujore prej 35€ deri në
70€ në varësi nga kategoria e përfituesve dhe nga numri i anëtarëve në familje. Me këtë lloj të mbrojtjes
merret në detaje nënkapitulli 3.4 i cili ka të bëjë me të drejtën e zhvillimit adekuat për fëmijën. Institucionet
e Kosovës kanë parë nevojën për të pasur një ligj specifik që fokusohet vetëm në mbrojtjen e fëmijëve.
Departamentet e Mirëqenies Sociale dhe Shëndetësisë, të cilat merren me mbrojtjen e fëmijëve në nivel
komunal, kanë pohuar se ky ligj është në proces të hartimit.
Strategjitë dhe Planet e Veprimit
Sikurse me sektorët e tjerë, mbrojtja e të drejtave të fëmijëve trajtohet në Strategjinë Kombëtare për të
Drejtat e Fëmijëve si dhe në disa strategji të tjera me nënndarje për mbrojtjen, siç janë mbrojtja nga puna
e fëmijëve dhe trafikimi, etj.Mbrojtja e fëmijëve adresohet në një mënyrë më të përgjithshme në strategjinë
kombëtare për të drejtat e fëmijëve. 51
50 Ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit (2013/04-L-218)
51 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
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Ndër objektivat kryesore janë mbrojtja nga punët e rrezikshme, mbrojtja e fëmijëve të abuzuar brenda dhe
jashtë familjes, parandalimi i trafikimit dhe mbrojtja e fëmijëve viktima të trafikimit. Kjo strategji gjithashtu
përmendë ndër objektivat e saj edhe implementimin, shqyrtimin dhe përmirësimin e legjislacionit që
rregullon aspektet e mirëqenies sociale të fëmijëve.
Strategjia Kombëtare dhe Plani  i Veprimit kundër Trafikimit të  Qenieve Njerëzore 2008-2011 përmban një
pjesë të veçantë për Parandalimin e trafikimit të fëmijëve dhe mbrojtjen e fëmijëve të trafikuar. Kjo strategji
ka një qasje që bazohet në të drejtat e njeriut, dhe është e lidhur me promovimin dhe mbrojtjen e këtyre
të drejtave, veçanërisht me mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit kur këto të fundit janë fëmijë
apo femra. Më tutje, ka edhe një Strategji Kombëtare dhe Plan të Veprimit për Parandalimin dhe Eliminimin e
Punës së Fëmijëve në Kosovë (SKPV), e cila kryesisht ka si objektivë të prekurit nga ky problem dhe kthimin
e tyre nëpër shkolla.
Nuk ekziston ndonjë strategji ose plan veprimi për mbrojtjen e fëmijëve në nivel komunal, përveq faktit që
administrata e shërbimeve sociale është e decentralizuar. Departamentet e shëndetit dhe mirëqenies janë
përgjegjëse për Qendrat e Shërbimeve Sociale, dhe, në këtë mënyrë për mbrojtjen e fëmijëve.
Buxheti dhe Mbrojtja 2015
Shërbimet Sociale përbëjnë një përqindje mjaft të vogël të buxheteve të këtyre dy komunave. Në Prishtinë
është rreth 1 për qind, ndërsa në Pejë rreth 0.8 për qind. Këto përqindje janë tmerrësisht të vogla duke
pasur parasysh indikatorët e mbrojtjes së fëmijëve dhe vlerësimet e marra nga diskutimet grupore të
mbajtura me fëmijë, për të cilat do të flasim në paragrafët e ardhshëm. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, nga
shuma relativisht e ulët e ndarë në këtë drejtim, një përqindje të lartë e saj shkon për paga dhe mëditje.
Figura 9 në vijim tregon që komuna e Prishtinës në vitin 2015 ka shpenzuar 37 për qind të buxhetit për
Shërbimet Sociale në paga dhe mëditje.
Komuna e Pejës e ka kaluar këtë vlerë me 27 pikë përqindje, duke shpenzuar kështu gjithsej 64 për qind të
buxhetit për shërbime sociale të vitit 2015 për të paguar punëtorët. Subvencionet dhe Transferet përbëjnë
rreth gjysmën e buxhetit për shërbime sociale të komunës së Prishtinës, ndërsa vetëm 20 për qind të atij të
Pejës.
Figura 9: Shpenzimet për Shërbime Sociale 2015
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Raporti i Progresit për strategjinë e Të Drejtave Të Fëmijëve52 vë në pah se sa i përket pjesës legjislative,
kushtet ligjore për mbrojtjen sociale iu garantohen fëmijëve në pajtueshmëri me standardet evropiane
dhe me principet e Konventës për Të Drejtat e Fëmijëve. Gjithashtu në këtë raport vërehen forma të
buta të progresit sa i përket përshtatjes dhe përmirësimit të kornizës legjislative për shërbime sociale për
mbrojtjen e fëmijëve me nevoja të veçanta. Megjithatë, raporti vlerëson se nuk ka pasur ndonjë përparim të
dukshëm në sigurimin e mbrojtjes për fëmijët. Mungesa e të dhënave të besueshme si dhe e bashkëpunimit
e iniciativave serioze në emër të fëmijëve janë pengesa serioze në rritjen e nivelit të mbrojtjes. Mbrojtja
në formën e asistencës financiare është gjithashtu shumë e ulët që të ketë ndonjë efekt të drejtpërdrejtë.
Shuma mesatare që një familje tipike në nevojë merr nga skema e asistencës sociale është 75€, shumë kjo
që nuk mbulon as edhe nevojat bazike për 7 ditë duke marrë parasysh nivelin e çmimeve. Për më tepër, për
shkak të mungesës së buxhetit, shumat shtesë tmerrësisht të ulëta prej vetëm 5€ për një fëmijë në muaj,
nuk ju janë shpërndarë plotësisht këtyre familjeve.
Institucionet e Kosovës kanë bërë përparime të vogla në vitin 2014 për eliminimin e formave më të
këqija të punës së fëmijëve. Këto përparime mund të vërehen në përpjekjet për të përpiluar strategji
të qëndrueshme për zgjidhjen e këtij problemi si dhe në lëshimin e dy vendimeve që përcaktojnë rolin
dhe përgjegjësinë e institucioneve arsimore dhe të punëtorëve të sektorit bujqësor në parandalimin dhe
eliminimin e punës së fëmijëve.
Pavarësisht nga ky përparim i vogël, fëmijët në Kosovë janë ende të prekur nga format e rrezikshme të
punës, që gjithashtu përfshijnë shfrytëzimin seksual për qëllime komerciale. 53 Fëmijët nga komunitetet
RAE janë veçanërisht të prekur nga dukuria e punës së fëmijëve pasi që ata ballafaqohen me pengesa për
t’u arsimuar. Më tutje,  ky raport gjithashtu vë në pah mungesën e  kapaciteteve fizike dhe njerëzore të
Drejtorisë se Policisë së Kosovës për Trafikim të Qenieve Njerëzore për të mbledhur të dhëna, për të
forcuar legjislacionin dhe për të zbatuar politikat e parandalimit dhe eliminimit të punës dhe trafikimit të
fëmijëve.
Disa nga indikatorët e MCIS të dhënë në tabelën e mëposhtme dhe të grupuar nën mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve i pohojnë gjetjet e përmendura më lartë. Të dhënat nga viti 2014 tregojnë trende
mjaft shqetësuese që na bëjnë të besojmë që legjislacioni në fuqi në Kosovë, i cili u përmbledh më lartë,
në realitet nuk është duke u forcuar. Rreth 10.7 dhe 16.6 për qind e fëmijëve të moshës 5 deri 17 vjeçare
nga komuniteti shqiptar dhe ato RAE janë të angazhuar në punë fizike. Çka është edhe më keq, shumica e
fëmijëve në Kosovë nga mosha 1 deri 14 vjeçare gjatë muajit të kaluar kanë përjetuar agresion psikik ose
ndëshkim fizik.  
Tabela 5: MICS indikatorët për Mbrojtje 2014
MICS
indikatori

Emri i
Indikatorit

Përshkrimi

Total

RAE

8.1

Regjistrimi i
lindjes

Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeç lindja e të cilëv
është raportuar si e regjistruar under age 5

88.1

92.9

8.2

Puna e
fëmijëve

Përqindja e fëmijëve në moshën 5-17 vjeç që janë të
përfshirë në punë

10.7

16.6

8.3

Disiplina e
dhunës

Përqindja e fëmijëve në moshën 1-14 vjeç që kanë
përjetuar agresion psikik apo ndëshkim fizik gjatë muajit të
fundit

61.4

71.2

52 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
53 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
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Vlerësimi nga puna në terren
Në diskutimet grupore me palët e interesit në komunën e Pejës dhe atë të Prishtinës u theksua se duhet
të bëhet më shumë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Ndonëse ka pasur investime në infrastrukturë dhe
përpjekje për të adresuar shqetësimet e sigurisë nga prindërit dhe fëmijët, hapësirat publike nuk janë
ende të sigurta sa duhet për fëmijët. Përveç kësaj, në komunën e Pejës ka pasur disa grupe informimi
dhe punëtori në lidhje me dhunën në familje dhe në shkolla, të cilat kanë tentuar të rrisin vetëdijen dhe
të adresojnë problemet e ngritura nga qytetarët. Përfaqësuesit komunal nga Prishtina pohuan që nuk ka
përpjeke serioze për të adresuar mbrojtjen e fëmijëve dhe eliminimin e punës së fëmijëve, e veçanërisht
ato për fëmijët e komuniteteve RAE as në nivelin qendror e as në atë lokal, pa marrë parasysh që janë
themeluar Grupet e Veprimit për Komunitete Lokale për këtë çështje në veçanti. Ndonëse Qendrat e
Shërbimeve Sociale punojnë gjerësisht në këtë drejtim, nuk ka pasur ndonjë përmirësim të dukshëm deri më
sot.
“Mendoj se duhet të bëhet më shumë rreth mbrojtjes së fëmijëve. Disa nga shkollat kanë mbrojtje relativisht të
mire, por pjesa tjetër jo dhe aq.”
Pjesëmarrës në diksutimin grupor me palët e interest,në Pejë.
Fëmijët gjithashtu shprehën shqetësimin e tyre për nivelin e sigurisë nëpër shkolla. Është mjaft e
zakonshme që prindërit e tyre të paguajnë një shumë, zakonisht prej rreth 5€ në vit, për një kompani
sigurimi të angazhuar për të mbrojtur shkollën me CCTV dhe truproja. Kjo ka reduktuar në një masë
të konsiderueshme numrin e rasteve të dhunës nëpër shkolla, por, sipas tyre, kjo nuk i mbron ata jashtë
territorit të shkollës. Konfrontimet e dhunshme siç duket janë dukuri e zakonshme dhe përmenden mjaft
shpesh nga ana e fëmijëve pa kokëçarje, duke treguar kështu se dhuna shihet si diçka normale në shoqëri.
Një çështje tjetër që i brengosë fëmijët e moshave të ndryshme janë sulmet e mundshme nga qentë
endacakë në hapësirat publike të qyteteve të tyre. Qentë endacakë kanë qenë problem i vazhdueshëm
nëpër gjithë Kosovën dhe ende nuk është bërë ndonjë zgjidhje efektive deri më sot.

4.4. Zhvillimi
Ky sektor i dedikohet çdo legjislacioni, strategjie apo shpenzimi që ka për shënjestër zhvillimin e fëmijëve.
Baza për këtë nën kapitull është marrë kryesisht nga ndarja e të drejtave të fëmijëve sipas Konventës
të Kombeve të Bashkuara e cila i referohet të drejtave për kohë të lirë, aktivitetet kulturore, qasje në
informacion si dhe liri të mendimit, shprehjes dhe fetare.
Korniza Ligjore
Nuk ka ndonjë ligj specifik për zhvillimin sepse natyra e këtij sektori prek shumë aspekte të jetës së
fëmijëve. Megjithatë ekzistojnë disa ligje relevante të cilat kanë të bëjnë me pjesë të veçanta të kësaj fushe.
Ato vargojnë nga asistenca financiare për familje e deri te pjesëmarrja aktive në hartimin e legjislacionit
dhe politikë bërjes që i përket atyre.  Një bazë e fortë financiare e lehtëson tej mase rritjen e shëndoshë
të fëmijëve. Në kapitullin e mëparshëm u prek shkurtimisht skema e asistencës sociale. Ligji mbi Skemën
e Asistencës Social, i cili është modifikuar rishtazi për të shtuar disa pjesë të tjera mbi fëmijët, rregullon
kriteret, shumat e parackatuara si dhe administrimin e skemës së asistencës sociale. 54Dy kategoritë e
përfituesve siç përkufizohen sipas këtij ligji janë:
• Kategoria e parë përfshin familjet me anëtarë të rritur të cilët nuk janë të aftë të punojnë
dhe fëmijë deri në moshën 14 vjeç apo/edhe fëmijë të moshës 14-18 vjeç që vijojnë shkollën;
prindër të vetëm me fëmijë deri në moshën 15 vjeç; persona me aftësi të kufizuara.
• Kjo kategori përfshin familjet me njërin anëtar të aftë për punë dhe të paktën një fëmijë më
të vogël se 5 vjeç apo familjet që kujdesen për jetimë deri në moshën 15 vjeç.

54 Ligji për ndihmën e skemës sociale në Kosovë (2003/15)
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Kjo skemë është në bazë të nevojave dhe shuma e dhënë nis prej €35 e deri te €75 varësisht nga numri i
anëtarëve të shtëpisë. Një familje mund ta marrë këtë ndihmesë për 6 muaj radhazi me të drejtë ri aplikimi
kur mbaron periudha e paracaktuar. Shtojcat e reja për fëmijë në këtë skemë janë për shtesat financiare
mujore prej 5 eurosh për fëmijë, të cilat nuk janë zbatuar ende tërësisht si pasojë e mungesës së buxhetit. 55
56
Ndihmesat financiare për fëmijët me nevoja të veçanta rregullohen në bazë të ligjit mbi specifik për ta. 57
Ky ligj i mundëson familjeve me fëmijë të tillë një ndihmesë financiare prej €100 për fëmijë nëse ai ka aftësi
të kufizuara apo nevoja të veçanta.
Kalimi i kohës me prindërit si dhe prania e tyre gjatë rritjes së fëmijës është thelbësore për një fëmijëri të
shëndoshë. Ligji i punës 58 ka disa lehtësime për sa i përket kohës që prindërit mund të kalojnë me fëmijët.
Para së gjithash, grave shtatzënë i lejohet 12 muaj kohë si pushim i lehonisë, ku në 6 muaj prej të cilëve
punëdhënësi paguan të paktën 70 për qind të rrogës. Tre muaj nga pjesa e mbetur paguhet nga fondet
publike në gjysmë të pagës dhe 3 muaj të tjerë mund të merren si pushim pa pagesë. Kjo pjesë mund të
përdoret nga babi i fëmijës nëse bien dakord të dyja palët. Pushimi i atësisë nën këtë ligj zgjat vetëm dy
ditë pune të paguara kur fëmija është lindur si dhe dy javë shtesë që duhen përdorur deri sa fëmija t’i
ketë 3 vjeç. Nën nenet e këtij ligji i kushtojnë vëmendje të veçantë punonjësve me fëmijë. Për shembull,
punëdhënësi nuk mund ta zhvendosë vendin e punës pa marrëveshje për disa kategori të punonjësve si ato
shtatzënë, prindërit e vetëm apo ata me fëmijë të vegjël ose me aftësi të kufizuara si dhe punonjësit nën
18 vjeç. Orari i zgjatur i punës nuk mund të aplikohet te gratë shtatzënë, prindër të vetëm të punësuar me
fëmijë nën moshën 3 vjeç ose të me të meta. Është e ndaluar me ligj të pushohet nga puna një punonjës
gjatë pushimit të lehonisë apo shtatzënisë.
Pjesë të tjera të rëndësishme të zhvillimit të fëmijës, si liria e të shprehurit e besimit dhe angazhimi qytetar,
janë të adresuara për një kategori më në moshë të fëmijëve (15-18 vjeç) brenda ligjit për fuqizimin dhe
pjesëmarrjen e rinisë. 59 Ky ligj i jep të drejtën fëmijëve të asaj moshe të formojnë grupe apo organizata që
ndërmarrin aktivitete që përkrahin mirëqenie e tyre. Sipas këtij ligji, institucionet publike janë të detyruara
të informojnë mbi politikat dhe programet për rininë në dispozicion dhe gjithashtu duhet të ngritin
kapacitetet për përfshirjen e rinisë dhe grupeve të mënjanuara të rinisë. Ato duhet gjithashtu të lehtësojnë
procedurat institucionale në mënyrë që rinia të angazhohet me institucionet qendrore dhe komunën. Ligji
gjithashtu deklaron se institucionet duhet të kenë burime financiare dhe njerëzore për të zbatuar programet
rinore, të sigurojë hapësirat publike për aktivitetet rinore, të zhvillojë politika rinore komunale në këshillim
me Këshillat e Veprimit Rinor Lokal si dhe të sigurojë transparencën e Qendrave Rinore. Këshillat e Veprimit
Rinor Lokal janë bashkime të OJQ-ve që punojnë me rininë në çdo komunë të cilat i japin zë nevojave dhe
mendimeve të kësaj kategorie te institucionet përkatëse në nivelin lokal, qendror e internacional. Për fund,
institucionet publike janë përgjegjës për përfshirjen e rinisë në politik bërjen në këto sektorë: arsimi, puna,
shëndetësia, çështjet sociale, kultura, sportet dhe rekreacioni, edukata qytetare dhe demokracia, mjedisi si
dhe planifikimi urban e rural.
Strategjitë dhe Plan Veprimet
Në nivelin qendror, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve është përgjegjësve për zhvillimin e duhur e të
tërësishëm dhe promovimin e aftësive dhe ideve të fëmijëve nëpërmjet një sërë aktivitetesh në fushën e
kulturës dhe rekreacionit (p.sh. teatër, muzikë, muze, sporte, etj.). Objektivat ndër-sektorial që kryqëzohen
me zhvillimin e fëmijëve janë të përfshira në strategjinë kombëtare për të drejtat e fëmijëve. Këto objektiva
përfshijnë përmirësimin e jetesës së fëmijëve të varfër, krijimin e infrastrukturës, hapësirave dhe këndeve
të lojërave të sigurta për fëmijë si dhe krijimin e një sistemi efektiv për grumbullimin e të dhënave që
përfshijnë çështjet e të drejtave të fëmijëve. Objektiva të veçantë kisht edhe për pjesëmarrjen e fëmijëve në
proceset vendimmarrëse dhe rritjen e vetëdijes të shoqërisë Kosovare për të drejtat e fëmijëve.

55 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/15 për skemën e ndihmës sociale në Kosovë (2011/04-L-096)
56 ZQM (2011). Vlerësimi i Progresit të Strategjisë dhe planit kombëtar për të drejtat e fëmijëve 2009-2013. Zyra për Qeverisje të Mirë,
Prishtinë. E gjetur te: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Progresi_i_Raportit_ENG_01_web.pdf
57 Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme (2008/03-L-022 )
58 Ligji i punës (2010/03-L-212)
59 Ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë (2009/03-L-145)
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Objektiva e fundit ishte e lidhur me përgjegjësinë që kanë departamentet e rinisë brenda MKRS, të cilat
duhen të përpilojnë një strategji për rininë. Rritja e pjesëmarrjes së rinisë në proceset vendimmarrëse dhe
politikëbërëse pritet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e tyre si dhe reagimet e përfshirja
e tyre do të mundësonin hartimin e ligjeve dhe politikave më efektive. Kjo pjesëmarrje pritet të vijë nga
një rrjet i konsoliduar i KVRL-ve. Strategjia gjithashtu thekson se mbështetja e programeve rinore shihet si
veçanërisht thelbësore për angazhimin qytetar të kësaj grup moshe në nivelin lokal.
Buxheti dhe zhvillimi 2015
Fondet për aktivitete që ndihmojnë dhe promovojnë zhvillimin e fëmijës zakonisht merren nga
Departamenti i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Komuna e Pejës dhe Prishtinës kanë përcaktuar 2.6 dhe 4.2
për qind të buxhetit të tyre për vitin 2015 për departamentin e lartpërmendur. Figura më poshtë shfaq
thyerjen e këtyre shpenzimeve brenda departamentit. Shpenzimet kapitale përbëjnë pjesën madhore të
këtyre shpenzimeve në komunën e Prishtinës. Lista e këtyre shpenzimeve përmban kryesisht projekte për
ndërtim të infrastrukturës siç janë konservimi dhe restaurimi i objekte të trashëgimisë kulturore, ndërtimi
dhe renovimi i objekteve sportive, si dhe furnizimin e bibliotekave me libra e organizimi i ngjarjeve kulturore
e sportive. Një investim i më i drejtuar te fëmijët është shuma prej €300,000 e përcaktuar për ndërtimin e
këndeve të lojërave dhe fushave sportive për ta në komunën e Prishtinës.
Në po këtë komunë, subvencionet dhe transferet përbëjnë 25 për qind të buxhetit për Sporte dhe
Rekreacion dhe 17 për qind të atij për Shërbime Kulturore. Departamenti i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
në komunën e Pejës shpenzon afër 23 për qind të buxhetit të tij në shpenzime kapitale për vitin 2015. Kjo
shumë shkon kryesisht drejt ndërtimit dhe renovimit të infrastrukturës siç janë libraritë, qendrat rinore dhe
shtëpitë e kulturës. Një shumë prej €30,000 i është përcaktuar ndërtimit të këndeve të lojërave për fëmijë.
Një shumë e konsiderueshme e buxhetit të këtij divizioni shkon drejt pagave dhe mëditjeve.
Figura 10: Shpenzimet e Departamenti i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 2015
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reprezentues të vetëm të fëmijëve. Pra, Kosova ende vuan nga mungesa e një përfaqësimi të denjë të
pikëpamjeve të fëmijëve në hartimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe politikave të nivelit qendror e lokal.
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vetëm të fëmijëve. Pra, Kosova ende vuan nga mungesa e një përfaqësimi të denjë të pikëpamjeve të fëmijëve
në hartimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe politikave të nivelit qendror e lokal.
Tabela më poshtë paraqet statistikat në disa indikatorë që përfaqësojnë nivelin e zhvillimit të hershëm të
fëmijëve në Kosovë në përgjithësi si dhe atyre nga komunitetet RAE. Përqindja e fëmijëve që marrin pjesë në
edukimin të hershëm të fëmijës është mjaft e ulët, te 13.9 për qind në përgjithësi e 16.1 për qind për fëmijët
e komuniteteve RAE. Mbështetja për mësim për fëmijët e moshës 36-59 muaj është deri diku më mirë për
fëmijët në përgjithësi se sa ata të komuniteteve RAE, ku 66.3 për qind të fëmijëve shqiptarë kundrejt 41 për
qind të atyre RAE kanë pasur të paktën një të rritur që është angazhuar në katër apo më shumë aktivitete
që promovojnë mësimin dhe përgatitjen për shkollë në tre ditët e fundit.
Mbështetja për mësim është pothuajse e anuar krejtësisht nga nëna, e ndërsa babai mezi merr pjesë në këtë
proces. Mjetet në dispozicion për zhvillim janë po ashtu në nivel të ulët për të dyja grupet, por librat janë
dukshëm të mangët për fëmijët e komuniteteve RAE. Në përgjithësi, indeksi i zhvillimit të hershëm fëmijëror
tregon se përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muaj, të cilët janë në një trajektore zhvillimi në të paktën
3 nga 4 sfera: shkrim e këndim dhe numërim, fizike, socio-emocionale si dhe mësimore, është 83.4 për qind
për fëmijët në përgjithësi dhe 77.2 për qind të fëmijëve të komuniteteve RAE.
Tabela 6: MICS indikatorët për Zhvillim 2014
MICS
Indikatorët

Emri i
Indikatorit

Përshkrimi

Total

RAE

6.1

Pjesëmarrja
në arsimin e
hershëm

Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajsh të cilët
vijojnë ndonjë program të arsimit të hershëm të fëmijëve

13.9

16.1

6.2

Mbështetja për
mësim

Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajsh me të
cilët një i rritur është angazhuar në katër ose më shumë
aktivitete të cilat promovojnë mësimin dhe gatishmërinë
për shkollë në 3 ditët e fundit

66.3

40.7

6.3

Mbështetja
e babait për
mësim

Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajsh me të cilët
babai biologjik është angazhuar në katër ose më shumë
aktivitete të cilat promovojnë mësimin dhe gatishmërinë
për shkollë në 3 ditët e fundit

6

7.0

6.4

Mbështetja
e nënës për
mësim

Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajsh me të cilët
nëna biologjike është angazhuar në katër ose më shumë
aktivitete të cilat promovojnë mësimin dhe gatishmërinë
për shkollë në 3 ditët e fundit

42.8

20.5

6.5

Zotimi i librave
të fëmijëve

Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeç që kanë tre ose
më shumë libra për fëmijë

31.1

6.0

6.6

Zotimi i lodrave

Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeç që kanë dy ose
më shumë lodra

66.6

68.6

6.7

Përkujdesja e
papërshtatshme

Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeç të lënë vetëm
ose nën kujdesin e një fëmije tjetër më të ri se 10 vjeç
për më shumë se një orë të paktën një herë gjatë javës
së kaluar

5.9

12.5

6.8

Indeksi i
zhvillimit të
hershëm të
fëmijës

Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muaj, të cilët janë
në një trajektore zhvillimi në të paktën 3 nga 4 sfera:
shkrim e këndim dhe numërim, fizike, socio-emocionale si
dhe mësimore

83.4

77.2
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Të dhënat e prezantuara në tabelën më lartë si dhe indikatorët që nuk performojnë aq mirë
korrespondojnë me mungesën e përpjekjeve nga ana institucionale drejt zhvillimit të denjë të fëmijëve.
Vlerësimi nga puna në terren
Diskutimi i mbajtur me palët e interesit shqyrtoi aktivitetet dhe veprimet e ndërmarra nga departamentet
përkatëse për sfera të ndryshme që prekin zhvillimin e fëmijëve. Përfaqësuesit komunal u shprehën se me
buxhetin e kufizuar që kanë, ata mundohen të ndërmarrin projekte tërheqëse dhe edukative për fëmijët.
Prioritetet e tyre janë kryesisht të orientuara drejt ndërtimit të qendrave rinore dhe hapësirave publike
të sigurta për fëmijë. Pjesëmarrësit në Pejë theksuan se ndërmarrja e projekteve “soft” është deri në një
masë e pakëndshme për komunën pasi që rezultatet nuk shihen në formë fizike siç rezulton nga ndërtimi i
infrastrukturës. Edhe pse rezultatet mund të shihen në një interval kohor afat gjatë, këto projekte shpesh
nuk mund t’i “shiten” elektoratit, gjë që e bën financimin e disa projekteve të vështirë.
Zyrtarët komunal të Prishtinës theksuan se edhe në nivelin e drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sporteve
mungon kodi buxhetor për fëmijë, pra nuk ka buxhet që i dedikohet vetëm rinisë. Kjo e bën përcaktimin
e fondeve dhe transparencën në shpenzime për fëmijë mjaft të vështirë. Duhet të ceket që përfshirja
e fëmijëve në procesin buxhetor dhe në përgjithësi në agjendën vendimmarrëse nuk u përmend nga
përfaqësuesit komunal si dhe nuk duket të konsiderohet si e përshtatshme. Kjo jo vetëm që shkon
kundër ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë, por gjithashtu nxjerr në pah një ndër faktorët kryesorë
të shpenzimeve jo efektive drejt fëmijëve në nivelin lokal. Fëmijët që morën pjesë në këto diskutime
përkundrazi shprehën interes të mjaftueshëm për të qenë pjesë në procesin e formulimit të politikave që i
përkasin atyre drejt për drejt.

“Ne do të donim të përfshiheshim në procesin e formulimit të politikave kur ato na përkasin rezultatet e tyre
janë shumë të rëndësishme për ne.”
Pjesëmarrës në diskutimin në grup me fëmijë në Pejë
Ndër çështjet e tjera të ngritura nga palët e interesit dhe veçanërisht fëmijët ishte përfshirja e teknologjive
të reja. Përdorimi i internetit dhe mediave sociale janë të përhapura gjerësisht tek fëmijët. Sidoqoftë, këto
platforma nuk po përdoren mjaftueshëm nga trupat lokalë dhe nuk janë përfshirë në projektet e programet
e planifikuara. Kjo u konfirmua në diskutim me fëmijët, ku disa prej tyre shprehën interesim për të pasur
më shumë aktivitete rekreacionale por gjithashtu theksuan se mënyra më e mirë për t’i tërhequr ata është
nëpërmjet internetit. Kjo mbase i shërben asambleve komunale si dhe drejtorive të tjera nëse duan të
bëhen funksionale tërësisht dhe të integrojnë një numër më të madh të fëmijëve në aktivitetet e tyre të
planifikuara.  
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5. Përfundime
Kjo analizë buxhetore ka pasur për qëllim të shfaqë gjendjen e si dhe shpenzimet për fëmijë në komunën e
Prishtinës dhe Pejës për vitin 2015. Është fokusuar në ekzistencën e ligjeve, strategjive dhe plan veprimeve
që i bëjnë fëmijët prioritet në nivelin qendror dhe atë komunal dhe, më e rëndësishmja, në sasisë e parave
që shpenzohen për programe që i prekin fëmijët drejtpërdrejt. Me këtë analizë kemi synuar t’i përgjigjemi
dy pyetjeve. E para ka qenë të vlerësonim se sa përcaktohen shpenzime për fëmijë në dy komunat ndaras.
E dyta ka qenë se sa kanë autonomi dhe vullnet institucionet përkatëse të shpenzojnë dhe t’i bëjnë fëmijët
prioritet në procesin e bërjeve të politikave të tyre.
Për sa i përket kornizës ligjore, legjislacioni është gjerësisht në një vijë me standardet internacionale.
Megjithatë, qasjet miqësor të fëmijëve në këto ligje mungojnë dhe më shumë duhet të bëhet për kornizën
ligjor për mbrojtje të fëmijëve. Përtej legjislacionit, fëmijët si prioritet mungojnë veçanërisht në nivelin lokal.
Shumica e strategjive, përpjekjeve, programeve apo edhe shpenzimeve ndodhin në një mënyrë sporadike se
sa të jenë të zyrtarizuara e ngulitura në rregullat e procedura. Edhe ku strategjitë ekzistojnë, vlerësimet e
pavarura si dhe monitorimi i shpenzimeve për këto strategji mungon dhe është jo transparent.
Edhe pse sektori i arsimit dhe shëndetësisë në komunën e Pejës e atë të Prishtinës zënë pjesën më të
madhe të buxhetit për vitin 2015, shumica e këtyre fondeve shkon drejt pagave dhe mëditjeve. Nuk ka
këshillim të mjaftueshëm me fëmijët, publikun në përgjithësi, dhe palët e interesit kur fondet i përcaktohen
atyre pak programeve dhe projekteve. Pra, shpesh, shpenzimet janë joefikase dhe indikatorët  e mirëqenies
së fëmijëve në çdo sektor performojnë dobët ose nuk avancojnë më tepër. Një problem tjetër i dëmshëm
për shpenzimet në fëmijë është mungesa e kodit buxhetor specifikisht për ta. Mënyra e procesit buxhetor
në Kosovë e bën pothuajse të pamundur të gjurmohet se sa para i janë përcaktuar drejtpërdrejt fëmijëve,
duke përjashtuar programe të cilat mund të ndikojnë te fëmijët, por edhe grup mosha të tjera.
Për fund, përfshirja e fëmijëve shihet si dytësore nga institucionet përfaqësuese. Fëmijët në vetvete, në
anën tjetër, duket të përgatitur për të ngritur zërat e tyre dhe për të kërkuar të drejtat e tyre. Megjithatë,
pjesëmarrja e tyre në proceset buxhetore dhe vendimmarrëse ka ende rrugë të gjatë për të bërë në
komunën e Pejës dhe Prishtinës.
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6. Rekomandime
1.

Rekomandimi thelbësor, i cili do të duhet të hapnin rrugën për përmirësime dhe rritje të
fondeve në çdo fushë që prek fëmijët, është që çdo institucion në nivelin lokal e qendror të
listojë dhe identifikojë përmbushjen e nevojave të fëmijëve si prioritet të tyre.

2.

Një mënyre për të arritur këtë është të përpilohen strategji apo plane pune të një shkalle
të vogël me në qendër fëmijët. Më me rëndësi, këto dokumente duhet të përgatiten pas
bashkëpunimit fillimisht me fëmijë e pastaj me palët e interesit. Përfshirja e fëmijëve mund
të bëhet në disa mënyra, nëpërmjet diskutimeve publike, anketimeve në shkolla, takimeve të
përbashkëta, aktiviteteve që nxjerrin në pah nevojat dhe shqetësimet e tyre, etj.

3.

Duhet të ketë monitorim dhe vlerësime të pavarur për projektet e ndërmarra. Këto procese
do të siguronin që cilësia të jetë në nivel si dhe që këto projekte të përfundoheshin si duhet.
Posa projektet të kenë rezultat të prekshëm, mundësitë për të tërhequr më shumë fonde si dhe
rastet për të përsëritur modelin e suksesshëm do të rriteshin.

4.

Për sa i përket edukimit, duhet të ketë më shumë përpjekje për të rritur cilësinë arsimore
duke u përqendruar në mësimin si proces interaktiv dhe përditësimin e metodologjive për të ju
përshtatur më së miri nevojave të fëmijëve. Qasja e barabartë duhet të forcohet duke qenë se
edhe ligjet e strategjitë e theksojnë këtë, por nuk ka pothuajse asnjë program për të adresuar
këtë problem, gjë që i len pas dore fëmijët e grupeve të mënjanuara. Departamentet e arsimit
duhet të kenë kontakt më të shpeshtë me fëmijët (nëpërmjet punës në terren dhe takimeve me
ta), të marrin parasysh mendimet e fëmijëve dhe të krijojnë programe bazuar në gjetjet e punës
së tyre në terren.

5.

Trajnimi dhe testimi i arsimtarëve duhet të monitorohet më mirë në mënyrë që të sigurohemi
se programet e organizuara janë të suksesshme në arritjen e qëllimeve të tyre për rritjen
e kapaciteteve mësimdhënëse. Për më tepër, shumat e caktuara drejt pagave dhe mëditjeve
duhet të jenë të lidhura më ngushtë me arritjet e nxënësve duke shërbyer kështu si një nxitje
monetare për të përmirësuar rezultatet si dhe efikasitetin e shpenzimeve në arsim.

6.

Përderisa në diskutimet në grup doli në pah se fëmijët e kuptojnë rëndësinë e shëndetit mendor
dhe fizik, më shumë duhet të bëhet që fëmijët, prindërit dhe institucionet të ndërmarrin hapa
për t’i adresuar problemet e tyre shëndetësore. Bashkëpunimi më i mirë në mes të komunës
dhe MSH dhe shkollave do të mundësonte programe të hollësishme që garantojnë shëndetit
dhe mirë-ushqimin e fëmijëve. Disa prej shembujve që do të ndihmonin për të optimizuar
mirëqenien e fëmijëve janë bufetë e shkollave me menu të ushqyeshme e të shëndetshme si dhe
një edukim i duhur fizik.

7.

Grupet e ndryshme dhe trupat institucional që merren me punën e detyruar të fëmijëve
duhet të bëhen tërësisht funksional. Përqendrimi i tyre duhet të jetë tek puna e drejtpërdrejtë
në terren me fëmijët e ndikuar nga ky fenomen. Nuk ka pothuajse asnjë program efektiv për
të parandaluar dhe eliminuar punën e fëmijëve dhe, si rrjedhojë, ka nevojë urgjente për një
program të tillë që do të punonte me këto praktika të rrezikshme.

8.

Trupat lokal të qeverisjes duhet të përpiqen më shumë për të ulur barrën administrative në
Qendrat e shërbimeve sociale si dhe të rrisin fondet e këtij divizioni në mënyrë që shërbimet e
ofruara t’i adresojnë siç duhet problemet e atyre në nevojë, sidomos fëmijëve.

9.

Për sa i përket zhvillimit të fëmijëve, baraspeshimi i arsimit me aktivitete rekreative do të ishte
ndër prioritetet parësore për çdo shkollë, andaj pritet që çdo shkollë duhet të krijojë planet dhe
prioritet sipas nevojave të fëmijëve në atë shkollë.

10. Strukturat lokale duhet të sigurojnë më shumë fonde për asambletë komunale të fëmijëve dhe
të mundohen t’i përfshijnë ata në planifikim e plan veprimeve komunale që i përkasin fëmijëve.
Ata duhet gjithashtu të mbështesin platformat inovative informuese për të arritur te një grup i
gjerë i fëmijëve.
11. Për fund, reformat në procesin buxhetor janë thelbësore për të pasur në kod buxhetor dedikuar
vetëm fëmijëve. Trupat qeverisës lokal si dhe palët e interesit duhet të shtyjnë edhe më tutje
për ndërmarrjen e këtyre reformave pasi që kjo do të mundësonte monitorim më të mirë të
shpenzimeve dhe të rrisë kështu transparencën dhe llogaridhënien.
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7. Aneksi
A.1.Shpenzimet Kapitale
Komuna e Prishtinës 2015
Shpenzimet Kapitale

Total

Trajtimi i qenve endacak

€

120,000.00

Renovimi dhe mirëmbajta e lojërave për fëmije dhe fushave sportive

€

30,000.00

Promovimi i punësimet ekonomik te te rinjve - trajnimi ne ndermarrsi neper

€

90,000.00

Dezinfektimi dhe deratizimi i objekteve shendetesore dhe arsimore

€

60,000.00

Furnizimi me libra

€

50,000.00

Organizime dhe manifestime kutlurore dhe sportive

€

150,000.00

Dekorimi i qytetit per festa

€

100,000.00

Art ne hapesire publike

€

50,000.00

Ndertimi i kendeve te lodrave dhe fushave sportive ne Komunen e Prishtin

€

300,000.00

Ndertimi i Cerdheve

€

430,000.00

Ndertimi i Shkolles ne lagjen Kalaberia

€

200,000.00

Ndertimi i Shkolles ne Sofali

€

100,000.00

Ndertimi i shkolles ne lagjen Veternik

€

300,000.00

Ndertimi i shkolles ne Lagjen Mat 1

€

400,000.00

Vendosja e kamerave te sigurise

€

50,000.00

Paisja e disa shkollave me rekuizita sportive

€

150,000.00

Furnizimi i bibliotekave shkollore

€

100,000.00

Vendosja e rezervoareve te ujit neper shkolla

€

50,000.00

Digjitalizimi i ditareve

€

20,000.00

Muzeu shkencor per femije

€

200,000.00

Ndertimi i infrastruktures shkollore(Perfundimi i shkolles se Muzikes,ndertimi

€

250,000.00

Ndertimi i sallave sportive ne disa shkolla

€

300,000.00

Ndertimi i tereneve sportive ne disa shkolla

€

100,000.00

Rregullimi i oborreve dhe rrethojave te shkollave

€

100,000.00

Rikonstruimi dhe gelqerosja e shkollave

€

300,000.00

Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore

€

250,000.00

Paisja e disa shkollave me kabinete

€

200,000.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije

€

4,450,000.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale për të tjerë

€

19,818,351.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale

€

24,268,351.00

Total Buxheti

€

62,114,156.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije si Përqindje e Shpenzimeve Kapitale Gjithsej

18.34%

Totali I Shpenzimeve Kapitale për të tjerë si Përqindje e Shpenzimeve Kapitale
Gjithsej

81.66%

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije si Përqindje e Buxhetit
Gjithsej

7.16%
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Komuna e Pejës - 2015
Shpenzimet Kapitale

Total

Zbukurimi i qytetit per festa

€

10,000.00

Projekte për komunitete

€

100,000.00

Ndertimi i bibliotekes -faza I

€

-

Kënde të lodrave për fëmijë

€

30,000.00

“Ndërtimi i Shëpisë së Kulturës” në Jabllanicë të Madhe

€

30,000.00

Rregullimi i rrethojave dhe fushave të sportit

€

40,000.00

Renovimi i Qendres Rinore Peja

€

15,000.00

Renovime të shkollave fillore dhe te mesme

€

300,000.00

Paisje teknike për kabinetet shkollore dhe mjete të konkretizimit

€

55,000.00

Ndertimi i salles së sporteve Baran dhe Lidhja e Prizrenit faza e parë

€

300,000.00

Ndertimi i salleve te sporteve faza e pare

€

-

Ndërtimi i qerdhes së fëmijëve afër Arkivit të Qytetit

€

150,000.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije

€

1,030,000.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale për të tjerë

€

4,161,898.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale

€

5,191,898.00

Total Buxheti

€ 21,125,278.00

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije si Përqindje e Shpenzimeve Kapitale
Gjithsej

19.84%

Totali I Shpenzimeve Kapitale për të tjerë si Përqindje e Shpenzimeve Kapitale
Gjithsej

80.16%

Totali I Shpenzimeve Kapitale per femije si Përqindje e Buxhetit Gjithsej

4.88%
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A.2. Diskutimet në grup
Guidelines
Diskutim në Grup me Fëmijët
HYRJE Mirë se keni ardhur. Fillimisht, do të donim t’ju falenderonim për gatishmërinë e juaj për të marrë
pjesë në këtë diskutim. Është shumë e rëndësishme për ne t’ju kemi juve sot këtu dhe t’i dëgjojmë
mendimet e juaja rreth temës sonë. Sot, do të diskutojmë rreth të drejtave, nevojave dhe dëshirave të
juaja si dhe rreth asaj se çfarë mund të ndërmarrë komuna dhe ju vetë në këtë aspekt. Në kuadër të kësaj
teme, do të shtjellojmë shumë aspekte të cilat mendojmë se janë të lidhura me këtë çështje, duke filluar
nga përceptimi juaj për sektorët kyç si shkollimi, shëndetësia, mbrojtja dhe zhvillimi si dhe mundësia për të
shprehur nevojat e juaja para institucioneve publike.
Së bashku, do të flasim rreth 1 orë e gjysmë rreth kësaj teme. Para se të fillojmë, do t’ua prezentojmë
Rregullat Themelore të Fokus Grupit, të cilat nuk janë të nevojshme të ndiqen në mënyrë të rreptë, pasi që
për ne është më e rëndësishme të mbani mend se ne duam që ju të flisni.  

Rregullat Themelore të Fokus Grupit
• Ne duam të dëgjojmë mendimet e secilit prej jush. Mos prisni që ne t’ju thërrasim.
• Nuk ka nevojë ta ngrisni dorën. Ju lutem, ndjehuni të lirshëm ta shprehni mendimin e juaj në
çdo pyetje. Nuk ka përgjigjje të drejtë ose të gabuar.
• Respektoni mendimin e çdonjërit, dhe mos e ndërprisni njëri-tjetrin gjatë bisedës.
• Ju lutem flisni një nga një dhe ngrisni zërin kur flisni kështu që secili nga ne të mund t’ju
dëgjojë.
• Në mënyrë që t’i kuptojmë qartë mendimet e juaja dhe të mund ta shkruajmë raportin pas
takimit, neve na duhet ta regjistrojmë bisedën. Megjithatë, ne ju sigurojmë që mendimet e
juaja do të mbesin plotësisht anonime dhe do të përdoren VETËM për qëllime studimi.
• Ju lutem, fikni telefonat celular dhe mos u largoni deri në fund të takimit.

DISKUTIMI
Lehtësimi i situatës:
1.

A mund të prezantoheni secili nga ju me emrin, moshën, dhe emrin e shkollës?

2.

A ju pëlqejnë më shumë gjërat që bëni në shkollë apo ato çfarë bëni në kohën e lirë?

Fillimi i diskutimit
1.

A jeni të vetëdijshëm për të drejtat e juaja si fëmijë? A mund të na i numëroni disa prej tyre?

2.

Ku keni dëgjuar për to (Shkollë; familje; media; libra; internet; etj)

3.

A mendoni se ato respektohen apo cënohen;

4.

Jepni shembuj apo flisni rreth respektimit dhe cënimit të këtyre të drejtave për të cilat jeni në dijeni?

5.

Cili mendoni që është roli dhe përgjegjësia e strukturave komunale në këtë aspekt?

Shkollimi
1.

A mendoni që shkolla juaj i plotëson nevojat e juaja? (cilësia e të mësuarit; klasat; objekti shkollor; aktivitetet e
organizuara në kuadër të shkollës, etj)

2.

A ndjeheni të lirë t’i shprehni ankesat e juaja brenda shkollës? A shqyrtohen këto ankesa dhe, nëse po, nga kush?

3.

Për çfarë mendoni se ka nevojë shkolla juaj më urgjentisht?
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Shëndeti
1.

A bëni kontroll të rregullt mjekësor dhe ku?

2.

Kur ka qenë hera e fundit që keni bërë një kontroll ose që e keni vizituar mjekun?

3.

Çfarë përvoje keni pasur: të mirë apo të keqe, dhe pse?

4.

A e merrni shëndetin e juaj seriozisht? Çfarë do t’iu bënte të ndjeheshit edhe më të shëndetshëm?

Mbrojtja
1.

Si do ta vlerësonit sigurinë:
a.

Në shkollë?

b.

Në vende të tjera publike?

2.

A mendoni se mund të ankoheni në komunën e juaj për mungesën e sigurisë?

3.

A mendoni se ata do të ndërmerrnin ndonjë veprim për ankesat e juaja; çfarë mendoni se do të ndërmerrnin?
a.

4.

A janë duke bërë mjaftueshëm këto institucione për t’i mbrojtur shokët e juaj në situata ku cënohet
siguria e tyre?

Cili lloj i sigurisë përdoret në shkolla? (p.sh CCTV, rojet, etj.) ? Cili lloj i investimeve do t’iu bënte të ndjeheshit
më të sigurtë në shkollë?

Zhvillimi
1.

Na tregoni për aktivitetet e rekreacionit/ jashtëshkollore që keni marrë pjesë?

2.

A jeni në dijeni për ndonjë aktivitet të ndërmarrë nga komuna rreth zhvillimit të fëmijëve dhe të drejtave të
fëmijëve në përgjithësi?

Buxheti
1.

A vizitoheni ndonjëherë dhe pyeteni rreth mendimeve tuaj nga zyrtarë dhe përfaqësues të institucioneve lokale?

2.

A merrni pjesë në ndonjë këshill apo asamble në shkollë apo diku tjeter? A merr kjo asamble vendime të
përbashkëta të cilat pastaj zbatohen/merren parasysh nga komuna?

3.

A do të donit t’i takoni përfaqësuesit komunal dhe t’i sugjeroni programe të cilat mund t’i përmirësonin sektoret
e lartpërmendur për ju?

Diskutim në Grup me Palët e Interesit
HYRJE
Mirë se keni ardhur. Fillimisht, do të donim t’ju falënderonim për gatishmërinë e juaj për të marrë pjesë në
këtë diskutim. Është shumë e rëndësishme për ne t’ju kemi juve sot këtu dhe t’i dëgjojmë mendimet e juaja
rreth temës sonë. Sot, do të diskutojmë rreth të drejtave, nevojave dhe dëshirave të fëmijëve si dhe rreth
asaj se si buxheti komunal dhe institucioni që ju përfaqësoni mund të përmirësojë respektimin e tyre.
Në kuadër të kësaj teme, do të shtjellojmë shumë aspekte të cilat mendojmë se janë të lidhura me këtë
çështje, duke filluar nga perceptimi juaj për sektorët kyç si shkollimi, shëndetësia, mbrojtja dhe zhvillimi si
dhe mundësia që u jepet fëmijëve për t’i shprehur nevojat e tyre para institucioneve publike.
Së bashku, do të flasim afërsisht 1 orë e gjysmë rreth kësaj teme. Para se të fillojmë, do t’ua prezantojmë
Rregullat Themelore të diskutimit në grup, të cilat nuk janë të nevojshme të ndiqen në mënyrë të rreptë,
pasi që për ne është më e rëndësishme të mbani mend se ne duam që ju të flisni.  
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Rregullat Themelore të Fokus Grupit
•

Ne duam të dëgjojmë mendimin e secilit prej jush. Mos prisni që ne t’ju thërrasim një nga një.

•

Nuk ka nevojë ta ngritni dorën. Ju lutem, ndjehuni të lirshëm ta shprehni mendimin e juaj në çdo pyetje. Nuk ka përgjigje
të drejtë ose të gabuar.

•

Respektoni mendimin e çdonjërit, dhe mos e ndërprisni njëri-tjetrin gjatë bisedës.

•

Ju lutem flisni një nga një dhe ngritni zërin kur flisni kështu që secili nga ne të mund t’ju dëgjojë.

•

Nëse e vërejmë që dikush nuk ka folur akoma, mund të ndodhë që ta thërrasim atë ose ta pyesim për mendimin e tij/saj.

•

Në mënyrë që t’i kuptojmë qartë mendimet e juaja dhe të mund ta shkruajmë raportin pas takimit, neve na duhet
ta regjistromë bisedën. Megjithatë, ne ju sigurojmë që mendimet e juaja do të mbesin plotësisht anonime dhe do të
përdoren VETËM për qëllime studimi.

•

Ju lutem, fikni telefonat celular dhe mos u largoni deri në fund të takimit.

Nëse të gjithë jemi gati, atëherë do të doja të filloja me prezantimin e shkurt të secilit nga ju, duke treguar
emrin/profesionin/punën dhe pastaj të vazhdojmë me pyetjet tjera.

Të Drejtat e Fëmijëve / Të Përgjithshme
1.

2.

3.

A konsideroni se fëmijët janë prioritet nga departamenti/komuna juaj?
a.

A kanë të gjitha departamentet në komunën tuaj strategji apo plan veprimi me fokus fëmijët?

b.

A mund të na flisni për objektivat e veçanta për fëmijë të departamentit tuaj (nëse ato ekzistojnë)?

Çfarë merrni parasysh dhe me kë këshilloheni në përpilimin e këtyre prioriteteve?
a.

A konsultohen palët e interesit gjatë përpilimit të këtyre strategjive?

b.

Sa merren parasysh mendimet dhe nevojat e fëmijëve? (A takoheni me ta?)

c.

Si do të mund të rritej përfshirja e fëmijëve gjatë përpilimit të këtyre strategjive?

Cilat nga këta sektorë (arsim, shëndetësi, mbrojtje dhe zhvillim) është më problematik dhe pse?
a.

4.

5.

Cilat janë pengesat më të mëdha që ndalojnë tejkalimin e problemeve në këto sektorë?

Si e vlerësoni punën që po bën komuna e juaj për respektimin e të drejtave të fëmijëve?
a.

A e dini sa para shpenzon departamenti juaj për përmbushjen e të drejtave të fëmijëve?

b.

A mendoni se kjo shumë është e mjaftueshme?

Si e vlerësoni transparencën dhe llogaridhënien në institucionet publike për sa i përket shpenzimeve për fëmijë?
a.

A ndërmarrin departamentet apo organizatat që ju përfaqësoni studime të pavarura për monitorim dhe
vlerësim të programeve për fëmijë në komunën e juaj?

Buxheti
1.

Sa i decentralizuar është planifikimi i buxhetit në nivelin qendror dhe komunal?
a.

2.

Sa lejojnë ligjet në fuqi mbi shpenzimet publike në nivelin komunal identifikimin e shpenzimeve që ndikojnë
drejtpërdrejt fëmijët?
a.

3.

•

Transferimi i vonuar, keq-menaxhimi i shpenzimit dhe raportimit

•

Nën apo mbi financimi i komunës
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Ndonjë vështirësi apo mundësi për përmirësim të efikasitetit dhe efektivitetit të ndarjes së të hyrave.

Ku mund të rriten më shumë fondet për fëmijët në nivel lokal dhe qendror?
a.

5.

A është ndërmarr ndonjë iniciativë për identifikimin e shpenzimeve që ndikojnë drejtpërdrejt fëmijët ?

A mund të identifikoni sfidat për shpenzimet brenda sektorëve (arsim, shëndetësi, mbrojte dhe zhvillim)?

a.
4.

Ku qëndrojnë vështirësitë për rritjen e shpenzimeve drejt fëmijëve?

A ka ndonjë fond të rezervuar veçanërisht për fëmijë (earmarked fund)?

Cili është niveli i pjesëmarrjes së fëmijëve dhe shoqërisë civile në proceset buxhetore?
a.

Cilat do të ishin mekanizmat më efikase për ta përmirësuar këtë pjesëmarrje?

b.

Deri në çfarë mase kjo pjesëmarrje është e hapur për fëmijët dhe të rinjtë e margjinalizuar dhe të
pambrojtur si dhe të shoqërisë civile?
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6.

Sa e fortë mendoni që është autonomia e institucioneve lokale për shpenzimin e burimeve financiare – p.sh.
shkollat, spitalet, etj.?

Pyetje specifike:
Arsimi
1.

Në rishikimet e strategjisë është e theksuar se edukimi para-shkollor dhe kopshtet janë fushat më problematikepjesëmarrja është mjaft e ulët.
a.

2.

Si e vlerësoni punën e komunës suaj dhe shoqërisë civile në këtë aspekt?

Në raportin e progresit dhe vlerësime të tjera të strategjive të nivelit qendror është theksuar se pavarësisht
rritjeve në investime për arsim, niveli i rezultateve të nxënësve nuk është përmirësuar.
a.

Czilat mendoni se janë pengesat kryesore për përmirësimin e kësaj çështje?

b.

Si mund të bëhen shpenzimet më efikase për të përmirësuar rezultatet e nxënësve?

Shëndetësia
1.

Disa nga indikatorët kyç të cilët përmenden në Strategjinë për shëndetin e nënës dhe fëmijës janë:Vdekshmëria
e fëmijëve; Shkalla e vdekshmërisë foshnjore; Rritja e nivelit të imunizimit të fëmijëve
a.

A po punon komuna e juaj drejt përmirësimit të performancës në këto indikatorë?

b.

Sa ka hapësirë (vendimmarrëse dhe fiskale) komuna e juaj për të ndërmarrë programe specifike për
shëndetin e fëmijëve?

Mbrojtja
1.

Bazuar në raportet e deritanishme për fëmijët në Kosovë, problemet kryesore të identifikuara në fushën e
mbrojtjes së fëmijëve janë: puna jashtëligjore e fëmijëve, lypja e detyruar dhe dhuna ndaj fëmijëve.
a.

2.

A ka programe specifike për grupet më të prekura nga këto probleme (si p.sh. komunitetet RAE)?

Çfarë mendoni për nivelin e sigurisë në hapësirë publike e veçanërisht në shkolla? (p.sh. CCTV, rojat, etj.)?

Zhvillimi
1.

Sa organizoni aktiviteteve rekreative që ndihmojnë në zhvillimin e fëmijëve?
a.

Me kë këshilloheni dhe bashkëpunoni për organizmin e këtyre aktiviteteve rekreative?

A.3. Intervistat
Lista e të intervistuarve
Vendi

Institucioni

Pozita

Date

1.

Peja

Komuna

Drejtori i Buxhetit

9-13 November

2.

Peja

Syri I Vizionit

Përfaqësues

9-13 November

3.

Peja

Asambleja e Fëmijëve

Përfaqësues

9-13 November

4.

Prishtina

Komuna

Drejtori i Buxhetit

9-13 November

5.

Prishtina

Instituti GAP

Përfaqësues

9-13 November

6.

Prishtina

Iniciativa per Progres (INPO)

Përfaqësues

9-13 November
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Pyetësori
Analiza Buxhetore për Fëmijë 2015 – Komunat Pejë dhe Prishtinë
Emri i organizatës/institucionit:  ________________________________________________________
Emri i personit kontaktues / Pozita:  _____________________________________________________
Nr. i telefonit: _________________________  Email:_______________________________________
Data e intervistës:  __ / __ / ______________

Të drejtat e fëmijëve dhe buxheti
1.

Si do ta vlerësonit punën e komunës suaj për sa i përket të drejtave të fëmijëve?

Më saktësisht:
a.
Cilat janë trendet në varfërinë e fëmijëvë dhe përfituesve të ndihmës sociale?

b.

A ka grupe që janë lënë mënjëanë?

c.

Cilat sektore janë më problematike (arsimi, shëndetsia, siguria dhe zhvillimi) për fëmijët?

2.

Sa hapësirë fiskale ka komuna për të përmbushur objektivat e parcaktura që lidhen me mirëqënien e fëmijëve?

3.

A ka diskutime, plane apo iniciativa për t’u përqëndruar në shpenzime për fëmijë në komunën e juaj?

4.

Si do ta vlerësonit transparencën dhe përgjegjshëmërinë në komunën e juaj?

a.

A ndërmarrin institucionet e komunës së juaj rishikime, auditime dhe vlerësime të strategjive dhe plan
veprimeve të tyre që ndërlidhen me fëmijë?

b.

A ka mundësi për të ndarë dhe përcjellur shpenzimet të cilat shkojnë vetëm te fëmijët? Nëse jo, si do ta
zgjidhnit këtë problem?

Edukimi
1.

Si do ta vlerësonit nivelin e shpenzimeve e komunës suaj për arsimin paraunviersitar?

a.
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A mendoni se është në nivelin e duhur duke marrë parasysh cilësinë e mësimdhënies, resurset, sigurinë
dhe higjenën në shkolla?

Analiza Buxhetore për Fëmijë në Komunat e Prishtinës dhe Pejës 2015

b.

Si do ta vlerësonit transparencën për sa i përket vendimarrjes për nivelin e shpenzimeve për asim
parauniversitar në komunën e juaj?

c.

A këshillohen komunat me nxënësit dhe përfaqësuesit e shkollave (si p.sh. Këshillat Drejtues të shkollave)
kur vendosin për shpenzimet në arsim?

Shëndetësi
1.

Ju lutem na tregoni për programet e veçanta për problemet e shëndetit të fëmijëve në komunën e juaj?

2.

A ka komuna juaj plan veprim për shëndetin e fëmijëve me targeta të ve1cantë për t’u arritur në vitet
pasardhëse – si p.sh. për vaksinim, etj.?

3.

Si do ta vlerësonit transparencën për sa i përket vendimarrjes për nivelin e shpenzimeve për shëndetësinë në
komunën e juaj?
a.

A këshillohen komunat me përfaqësues të institucioneve shëndetësore që përqëndrohen në fëmijë dhe
nëna shtatëzënë?

Siguri dhe Zhvillim
1.

Sa merret komuna e juaj me përmirësimin e nivelit të sigurisë në shkolla? A ka diskutime apo plan veprime për
të përmisuar atë?

2.

Cilat janë veprimet e ndërmarra nga komuna e juaj për fëmijët që detyrohen të punojnë në mënyrë të
jashtligjshme (si p.sh. lypja në rrugë, etj.)?

3.

Kush vendos për ndërmarrjen dhe organizimin e aktiviteteve rekreative në komunën e juaj? A ka bashkëpunim
midis organizatave për fëmijë dhe përfaqësuesve komunal?

Sugjerime dhe komente
1.

A keni ndonjë sugjerim se si mund të përmirësohet puna që ju e bëni për respektimin e të drejtave të fëmijëve?
Cfarë do të donit të ndryshonit në qasjen e komunës së juaj ndaj respektimit të të drejtave të fëmijëve?

2.

A doni të shtoni diçka për sa i përket transparencës dhe përgjegjshmërisë në komunën e juaj në planifikimin e
buxhetit për fëmijë?
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