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Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka inicuar 
një projekt në partneritet me organizatën Save the 
Children, që ka për synim vlerësimin e situatës 

mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset 
e alokimit dhe buxhetimit të mjeteve në nivel komune. 
Vlerësimi i situatës për projektin: ,,Rëndësia e përfshirjes 
së fëmijëve në planifikim dhe buxhetim komunal “  është 
realizuar në plilot komunat me fokus në komunën e 
Prishtinës dhe Pejës. 

Asociacioni i Komunave të Kosovës me anë të këtij raporti 
ka për qëllim të sjell infomacione mbi analizën e situatës, 
se si përceptohet rëndësia e pjesmarrjes së fëmijëve në 
buxhetim komunal nga ana e institucioneve komunale të: 
Drejtorisë së Arsimit, Shëndetësisë, Mirqenies Sociale, 
Kulturës, Njesia për të Drejta Të Njeriut- Të Drejtat e Fëmijëve 
dhe Asambleja Komunale e Fëmijëve në dy komuna, të 
Prishtinës dhe atë të Pejës.

Ky raport sjell në vehte udhëzimet dhe rekomandimet 
përfundimtare mbi  rëndësinë e përfshirjes së fëmijëve 
në planifikim buxhetor komunal, duke u bazuar mbi 
situatën reale të paraqituar nga institucionet komunale 
dhe në harmoni me instrumentet ndërkombëtare dhe 
legjislacionin vendor mbi Mbrojtjen dhe Promovimin e të 
Drejtave të Fëmijëve në Republikën e Kosovës.

HyRJe
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Metodologjia e analizës është bazuar në takimet konsultative të mbajtura me 
zyrtarët e të drejtave të fëmijëve dhe zyrtarë të drejtorive përkatëse të komunave: 
shëndetësi, arsim, kulturë dhe mirëqenie sociale si dhe asamblenë komunale të 

fëmijëve për projektin ,,Hulumtimi dhe vlerësimi i situatës së përfshirjes së fëmijëve në 
buxhetim dhe planifikimet në proceset e alokimit’’ për projektin: ,,Përfshirja e fëmijëve në 
planifikim dhe buxhetim komunal“ me fokus në komunën e Prishtinës dhe Pejës. Projekti 
implementohet nga Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe mbështetet nga Organizata 
Save the Children. Takimet konsultative janë mbajtur me zyrtarët e të drejtave të fëmijve 
dhe zyrtarë të drejtorive përkatëse të komunave, shëndetësi, arsim, kulturë dhe mirëqenie 
sociale në komunë e Prishtinës dhe Pejës. Analiza është realizuar në përputhshmëri me të 
drejtat e fëmijëve, në harmoni me kornizën ligjore për të drejta të fëmijëve dhe konventën 
ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve-KDFnë.

Rëndësia e kornizës ligjore për të drejta të fëmijëve 
dhe të drejta të njeriut në përgjithësi

Përveç legjislacionit që siguron se fëmijët i gëzojnë të drejtat e tyre, Neni i 4 i Konventës 
për të Drejta të Fëmijëve i obligon shtetet që të marrin ,, të gjitha masat legjislative, 
administrative dhe të tjera’’ për të njohur dhe ruajtur të drejtat e fëmijëve. Strategjitë 
dhe planet e veprimit identifikojnë qëllimet konkrete që duhet të realizohen brenda një 
periudhe të caktuar kohore, përgjegjësit e akterëve publik dhe (shpesh edhe atyre privat), 
të cilët pritet të bashkëpunojnë në këto pikpamje, dhe burimet që pritet të alokohen 
për to. Strategjitë dhe Planet e Veprimit mund të jenë mjete të vlefshme për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve dhe mund të kenë edhe ndikim të madh të drejtëpërdrejtë në 
problemet sociale ekonomike, sesa vet legjislacioni në afat të shkurtër. Megjithatë, 
këto mjete pregaditen në kuadër të kornizës ligjore. Rrolet që ju caktohen akterëve të 
ndryshëm janë në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që përcaktohen me ligj 
dhe qëllimet e synimet e njohura nga strategjitë dhe planet të cilat mbrojnë në mënyrë 
esenciale të drejtat e fëmijëve dhe familjeve të tyre. Hartimi i pakos së lëgjislacionit në 
Kosovë, është përcaktuar në bazë të analizës së dy Prtokoleve për KDFnë, Konventën 
për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj gruas, Konventën për të Drejta të 
Përsonave me Aftësi të Kufizuara,  dhe instrumenteve tjera ndërkombëtare që mbrojnë 
dhe promovojnë të drejtat e njeriut. Normat Evropiane që janë marrë parasysh, përfshijnë 

Metodologjia e analizës
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Konventën Evropiane për Shtetësinë, Konventën Lanzarote për Mbrojtjen e Fëmijëve nga 
Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual, Konventën Evropiane për Aprovimin dhe Ekzekutimin e 
Vendimeve që Kanë të bëjnë me Kujdestarinë ndaj Fëmijëve dhe Udhëzimet Evropiane për 
Drejtësinë Mike ndaj Fëmijëve, përfshirë shqyrtimin e 45 ligjeve dhe Kushtetutën e Kosovës. 
Në Kosovë Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve është në proces të miratimit nga Qeveria dhe së 
shpejti pritet aprovimi i tijë. Bazuar në Konventën për të Drejta të Fëmijëve dhe nenet e 
sajë, caktohen përgjegjësitë shtetërore në senzibilizimin e situatës për transparencë në 
përfshirjen e fëmijëve në proceset vendimarrëse nga institucionet vendore, si dhe në 
evidentimin e mundësis së përmirësimit të cilësis së shërbimeve në fushën e arsimit, 
shëndetësisë, kulturës dhe mirqenies sociale. 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës përmban dispozita të qarta për sigurimin e standardeve 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Përveç një katalogu të gjere të të  drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut , Kushtetuta i vendos dispozitat operative të instrumenteve të shumta 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si obligative brenda rendit juridik të Kosovës , dhe të 
njejtat zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, 
ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike .
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të 
pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës.
Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para 
ligjit të të gjithë individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen 
e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Aktualisht, Kosova nuk është anëtare e 
OKB-së, e as Këshillit të Evropës. Rrjedhimisht, nuk është në pozitë të ratifikojë instrumentet 
përkatëse ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kosova nuk i nënshtrohet këtyre kornizave 
të vendosura nga trupat ndërkombëtare për raportim të rregullt dhe bashkëpunim për të 
drejtat e njeriut (duke përfshirë edhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut). 
Realizimi i të drejtave të njeriut lidhet dhe është i kushtëzuar me zbatimin efektiv të ligjeve. Në 
përgjithësi, zbatimi i dobët i ligjeve është pengesa më madhore ndaj mbrojtjes, promovimit 
dhe zbatimit të të drejtave të njeriut. Megjithate miratimi i ligjeve dhe harmonizimi i tyre 
me standardet e Bashkësis Evropiane, është një proces mjaft sfidues dhe një hap tepër i 
rëndësishëm në rrugën e suksesit dhe perspektivës së vendit drejt integrimit. Stadi aktual i 
zhvillimeve shoqërore, ekonomike e politike në të cilën po kalon Kosova kërkon ndërmarrjen 
e hapave më konkretë dhe më të koordinuar për zbatimin efektiv të tyre.
Konceptet e sundimit të ligjit dhe të qeverisjes së mirë karakterizohen jo vetëm me 
miratimin e kornizës së nevojshme ligjore por edhe me zbatimin e mirëfilltë të dispozitave 
të saj. Përfundimisht, vetëdijesimi i opinionit për kornizën e re institucionale dhe rregullatore 
konsiderohet thelbësor për zbatimin e saj efikas.
Kosova ka një kornizë ligjore solide për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe aktualisht është 
duke punuar në hartimin dhe  plotësim ndryshimin e disa ligjeve që në mënyrë substanciale 
dhe direkte prekin sferën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut si; Ligjin kundër Diskriminimit, 
Ligjin për Avokatin e Popullit, Ligjin për Barazi Gjinore etj. 
Mirëpo, ende mbetet shumë punë për tu bërë për zbatimin efektiv të ligjeve, e që cila 
ngërthen në vete edhe shumë veprime të cilat duhet të ndërrmirren në vitet në vazhdim. 
Objektivat strategjike që synohet të arrihen brenda periudhës (2013-2017) janë të fokusuara 
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në : fuqizimin e  rrolit dhe  kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës duke përfshirë 
(legjislativin, ekzekutivin dhe gjygjësorin) për zbatimin efektiv të legjislacionit, fuqizimin 
e sistemit kombëtarë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, krijimin e  një 
kornize ligjore efektive për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut si dhe edukimin 
e vazhdueshëm mbi standardet e të drejtave të njeriut .

Detyrimet institucionale në implemntimin dhe promovimin 
e të Drejtave Të njeriut dhe Konventës së Drejtave të Fëmijëve

Qeverisja- Qëndrore dhe Lokale

Administrata qëndrore dhe lokale e cila është e ndjeshme për të drejtat e njeriut, paraqet 
një element shumë të rëndësishëm, për një sistem kombëtarë efektiv për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut. Shtetet mbajnë përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut dhe llogaridhënja e tyre që ka të bëj me të gjitha nivelet e qeverisjes. Ekziston një 
hendek i gjerë në shumë vende mes ligjeve dhe politikave në nivel qëndror, duke përfshirë 
edhe të drejtat e njeriut si dhe me praktikat aktuale edhe zbatimin e tyre në nivel lokal. 
Qeveritë lokale kanë një rrol kryesor për të tejkaluar këtë hendek.
Qeveria Qëndrore- është entiteti kryesor i cili ligjërisht dhe moralisht mban përgjegjësi 
kryesore për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. Këto përgjegjësi mund të 
ushtrohen përmes: Ratifikimit dhe zbatimit të standardeve të të drejtave të njeriut dhe 
miratimin e ligjeve të brendshme që mbrojnë të drejtat e njeriut për të gjithë në shoqëri. 
Qeveria Lokale- luan një rrol të rëndësishëm në zbatimin e ligjeve dhe politikave që prekin 
sferën e të drejtave të njeriut, por nganjëherë  rroli i tyre në kete aspekt është neglizhuar 
dhe nënvlersuar. Integrimi i të drejtave të njeriut në qeverisjen lokale është i lidhur ngusht 
me procesin e decentralizimit, i cili ngërthen në vete përgjegjësinë e komunave, të cilat 
gjatë ofrimit të shërbimeve mbajnë përgjegjësi në respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
themelore të fëmijëve dhe njeriut në përgjithësi. Duhet të sigurohen që të gjitha shërbimet të 
ofrohen në baza jodiskriminuese, duke përfshirë shërbime në fushat e arsimit, shëndetsisë, 
ujë dhe kanalizime, strehim, polici, apo gjygjsi lokale. Politikat në nivelin lokal duhet të jenë 
në pajtueshmëri dhe konformitet të plotë me politikat e nivelit qëndror të qeverisjes dhe të 
jenë në funksion të zbatimit efektiv te ligjeve dhe zbatimit më të mirë të të drejtave te njeriut. 
Që të kontriboj niveli lokal i qeverisjes në forcimin e mekanizmit kombëtarë për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, duhet të kete bashkëpunim të rregullt ndërmjet zyrtarëve të qeverisjes 
lokale dhe institucioneve për të drejtat e njeriut dhe / ose mbrojtësve të të drejtave të njeriut, 
me qëllim të përmirësimit të zbatimit të drejtave të njeriut nga administrata lokale.
Administrata lokale është përgjegjëse për dy të qeveritë atë qendrore dhe lokale, e sidomos 
ndaj zgjedhësve të tyre, dhe duhet të ekzistojnë mekanizma të brendshëm dhe të jashtëm 
të mbikëqyrjes, për të siguruar që ata nuk i shkelin parimet e të drejtave të njeriut.
Parimi i mosdiskriminimit (përfshirë të gjitha bazat e diskriminimit) duhet të mishërohet në 
mënyrë eksplicite në të gjitha politikat lokale të ofrimit të shërbimeve dhe praktikave.
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Detyrimet e shtetit në përmbushjen e obligimeve që garanton KDF-ja dhe nenet e 
sajë, përfshirë strategjitë dhe politikat nacionale për respektimin dhe promovimin 
e të drejtave të njeriut, janë obligim i mandatuar i qeverisë, mbi respektimin dhe 

promovimin e të drejtave në të gjitha fushat përkatëse si: arsim, shendetësi dhe mirëqenie 
sociale.    

ARSiMi 
Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, njeh të drejtën e çdo fëmije 
në arsim. Kjo është e drejtë themelore që çdo fëmijë të arsimohet në shkrim e lexim. Arsimi 
i fëmijëve është imperativ për suksesin e shtetit apo të shoqërisë së zhvilluar, si koncept 
i fuqishëm për zhvillimin e demokracisë, drejtësisë, barazisë, shkencës, zhvillimin social 
dhe atë ekonomik. Arsimi është çelësi në luftën kundër varfërisë dhe për përmirësimin 
radikal të kushteve të jetesës. Në kontekst të çrrënjosjes së varfërisë dhe papunësisë, që 
janë identifikuar si probleme të mëdha në Kosovë, është thelbësore që të përmbushen 
kërkesat themelore arsimore për tërë popullsinë.

SHËnDeTËSiA 
E drejta e fëmijës në shëndet, është njohur si një nga parimet kryesore në Konventën për 
të Drejtat e Fëmijës në nenin 24: “Palët njohin të drejtën e fëmijës për të gëzuar standardin 
më të lartë të arritshëm shëndetësor dhe në objektet për trajtim të sëmundjeve dhe 
rehabilitim të shëndetit. Palët bëjnë përpjekje për të siguruar se asnjë fëmijë nuk privohet 
nga e drejta për  çasjen në shërbimet e kujdesit shëndetësor.

MiRËQeniA SoCiAle 
Komponenti i mirëqenies sociale, synon mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga dhuna, 
mospërfillja dhe abuzimi duke promovuar interesat më të larta të fëmijës. Konventa e 
OKB-së për të drejtat e fëmijës njeh këto të drejta në Nenin 12: “Fëmijëve që kanë aftësi 
të formojë pikëpamjet e veta, palët u sigurojnë të drejtën që t’i shprehin ato pikëpamje 
lirshëm në të gjitha çështjet që ndikojnë fëmijën”.

Konventa për të Drejta të 
Fëmijëve (KDF)  dhe disa 
nga Nenet e sajë
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Vlerësimi i situatës së përfshirjes së fëmijëve në procesin 
e buxhetimit dhe alokimit të mjeteve në nivel komune 
me fokus komuna e Prishtinës dhe Pejës

Gjatë vlerësimit të situatës në teren, ku janë intervistuar zyrtarë dhe kordinatorë të 
institucioneve të drejtorive komunale si ajo e arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies 
sociale, zyrës për të drejta të fëmijëve dhe Asambles komunale të fëmijëve, janë marrë 
opinionet nga institucionet në fjalë dhe është sjellë një pasqyrë reale mbi transparencën 
ndaj pjesmarrjes së fëmijëve gjatë proceseve të buxhetimit dhe alokimit komunal të 
mjeteve. Analiza vlerësuese është bërë në dy komuna: Prishtinës dhe Pejës. Pyetësoret 
janë diskutuar gjatë sesioneve konsultative si dhe formave të intervistimit dhe është 
bërë një diskutim i mirfilltë, mbi ate se sa janë instutucionet komunale transparente ndaj 
fëmijëve, ku qëndron rëndësia e bashkëpunimit në thirrjen e fëmijëve gjatë planifikimeve 
buxhetore komunale dhe si e vlerësojnë fëmijët pjesmarrjen e tyre në këto procese. Gjatë 
diskutimeve është parë në mënyrë të thukët, bashkëpunimi i mëparshëm, vështërsitë e 
paraqitura më herët, përparësitë dhe rëndesia e bashkëpunimit me fëmijë, në proceset e 
buxhetimit si dhe fuqizimi i komunikimit me asamblenë komunale të fëmijëve në të gjitha 
aktivitetet. Në dallim nga ditët dhe evenimentet e rëndësishme të shënuara, me qëllim që 
të gjitha vështërsitë me të cilat ballafaqohen fëmijet në përditshmëri të evitohen, duhet 
fuqizuar mundësitë e tyre për ndryshime. Të gjitha format transparente të bashkëpunimit 
me fëmijë janë mundësi për të implementuar në mënyrë të mirëfilltë Konventën për të Drejta 
të Fëmijëve dhe nenet e sajë. Përgjegjësinë institucionale në implemntimin e mirfilltë të 
kesaj konvente, janë paraqitur alternativa dhe mundësi gjatë diskutimeve me institucionet 
e lartëpërmendura dhe asamblenë komunale të fëmijëve. Diskutimet konsultative janë 
zhvilluar me drejtoritë e lartëpërmendura, duke pasur parasysh se jo të gjitha kanë staf dhe 
zyrtarë të mjaftueshëm, që mirren me veprimtaritë e ndryshme, por në të shumtën e rasteve 
janë vet drejtorët dhe kordinatorët që udhëheqin dhe implementojnë të gjitha aktivitetet që 
u detyrohen, për të mbuluar punën dhe veprimtaritë e drejtorive në fjalë. Andaj, në atë se 
çfarë është diskutuar, cilat janë opinionet dhe se si e cilësojnë nevojen institucionet, për 
të rritur transparencen e pjesmarrjes së fëmijëve gjatë proceseve vendimarrëse të alokimit 
dhe buxhetimit të mjeteve në nivel komune, në mënyrë të ndarë janë elaboruar për secilën 
drejtori në fjalë. Më pas janë dhënë rekomnadimet, të cilat do e përmirësonin situatën në 
të ardhmen, në mënyrë që të rritej vetëdija e institucioneve sipas legjislacionit në fuqi: si 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Ligji kundërdiskriminimit, Strategjitë Nacionale për të 
Drejta të Njeriut dhe Fëmijëve, Ligji mbi Familjen, Konventa për të Drejta të Fëmijëve dhe 
instrumentet tjera ndërkombëtare të lartëpërmendura, instrumente këto, të cilat kordinojnë 
veprimtarinë mbi të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fuqizimin, promovimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve në Republikën e Kosovës.    
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në komunënën e Prishtinës janë zhvilluar sesione konsultative me Drejtoritë përkatëse 
dhe në detaje është trajtuar vlerësimi i situatës që ka të bëjë me transparencen 
mbi përfshirjen e fëmijëve gjatë proceseve të alokimit dhe buxhetimit të mjeteve 

në nivel komune.

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Në diskutimet me përfaqësues të kësaj drejtorie janë vënë në pah shumë çështje që 
kanë të bejnë me vështërsitë dhe pikpamjet mbi fëmijët në planifikim, a marrin fëmijët 
pjesë në planifikimet buxhetore dhe se sa ata kanë njohuri që ti adresojnë çështjet. Gjatë 
diskutimeve paraqitja e vështërsive ishtë mjaft e shprehur në munges të stafit dhe se 
poashtu ka veshtërsi në fondet e përgjithshme. Gjatë diskutimit rreth pjesmarrjes së 
fëmijëve në planifikime buxhetore, zakonisht pjesmarrja  e fëmijëve është  indirekte. 
Përfundimisht deri tani, drejtoria ka vlerësuar situatën shëndetësore të fëmijëve dhe ka 
adresuar çështjet për ta në mënyrë të pavarur. Në pyetjet se cilat janë përparësit dhe 
mangësitë e bashkëpunimit me fëmijë në proceset e alokimit të mjeteve, si përparësi 
është konsideruar se nga aspekti shëndetësor ekziston një komunikim i vazhdueshëm, 
që konsiderohet si përparësi. Si mangësi janë konsideruar vështërsitë e bashkëpunimit 
të mirfilltë me zonat rurale. Ka nevojë për vetëdijesim të vazhdueshëm të kujdesit 
shëndetësor në zonat rurale. 
Sa i perket vendeve fqinje të rajonit për ndonjë shembull të mirë në përfaqësimin e 
fëmijëve në proceset e alokimit dhe buxhetimit, përfaqësuesit e drejtorisë për shëndetësi 
dhe mirëqenie sociale, pohuan se nuk kanë parë ndonjë shembull të tillë më parë dhe se 
është e nevojshme një vizitë studimore në vendet më me zhvillim se Kosova dhe me një 
ekonomi të qëndrueshme. Të drejtat e fëmijëve dhe shërbimeve për fëmijë nga pikpamja 
e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale arrihen vetëm në mënyrë indirekte, kur bëhet 
vlerësimi nga përsoneli i limituar i kësaj drejtorie. Sipas kësaj drejtorie, mendohet se si 
rezultat i mungesës së zyrtarëve për shkak të mungesës së buxhetit për rekrutimin 
e stafit për të drejta të fëmijëve pastaj atyre në arsim, mirëqenie sociale shendetësi 
mungojnë njohuritë vetëdijesuese edhe të qytetarëve si rezultat i shërbimeve të 
kufizuara që ofrohen për ta. Edhe komunikimi me Asamblene komunale të fëmijëve nuk 
është bërë deri më tani rreth përfshirjes së tyrë në proceset buxhetore. Takimet mbahen 
të rregullta me drejtoritë tjera përkatëse, por jo gjitherë diskutohen çështjet që kanë të 
bëjnë me mirëqenien e fëmijëve. Si rekomandim është dhënë që të rritet numri i zyrtarëve 

Komuna e Prishtinës
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që mungojnë në këto institucione, si dhe të zhvillohen takime sistematike me Asamblene 
komunale të fëmijëve për të qenë më afër çështjeve që ballafaqohen fëmijët. Si rekomandim 
është thënë, që të mbahen trajnime vetëdijesuese për zyrtarët të cilët do të informohen 
më tepër mbi të drejtat e fëmijëve dhe pjesëmarrja e tyre në proceset vendimarrëse në të 
gjitha fushat. Poashtu do të ngrisnin më pas vetëdijën edhe të qytetarëve për të drejta të 
fëmijëve, përmes zhvillimit të aktiviteteve vetëdijesuese. Gjithashtu u rekomandua hartimi 
i një Udhëzuesi për zyrtarët, mbi rëndësinë e konventës dhe neneve të sajë, rëndësinë e 
pjesmarrjes së fëmijve në planifikim buxhetor.   

Drejtoria  Komunale e Arsimit

Drejtoria e Arsimit është institucion që mbron dhe promovon të drejtat e fëmijëve në arsimim. 
Gjatë sesioneve konsultative dhe intervistave me përfaqësues si drejtor dhe zyrtarë të kësaj 
drejtorie, është cekur se në komunën e Prishtinës nuk marrin pjesë fëmijët në alokimin dhe 
planifikimin buxhetor. Përparësi e bashkëpunimit me fëmijët në proceset vendimmarrëse 
është thënë se  mund të jenë fëmijët, ngase ata marrin informacione për alokimet. Mangësitë 
e bashkëpunimit mund të jenë  në rast se fëmijët kërkojnë që të jenë vendimmarrës gjatë 
alokimit të buxhetit dhe nëse krahas të drejtave nuk i njohin përgjegjësit e tyre. Pra parshihet 
nevoja e vetëdijesimit të fëmijëve mbi KDFnë dhe nenent e sajë mbi te drejtat dhe përgjegjësit. 
Vështirësi në komunikim konsiderohej të ishte mosha e tyre, se sa do të kuptojnë dhe do 
të jenë në dijeni për vendimmarrje. Nga kjo drejtori besohet se përfaqësues të Asambleve 
të fëmijëve njohin Konventën për të drejtat e fëmijëve, sepse mbajnë shpesh aktivitete në 
data të caktuara për të drejtat e tyre. Megjithatë, nevoitet vetëdijësim më i mirfilltë i njohjes 
së përgjegjësive krahas të drejtave, qe do tu ndihmonte në planifikim të mirfilltë buxhetor 
me pjesmarrje për të gjitha fushat. Gjatë intervistimeve pohohet se varësisht nga mosha që 
kanë fëmijët mund të njohin cilësitë e shërbimeve  gjithëpërfshirës si në arsim, kulturë etj, por 
Drejtoria e Arsimit nuk ka mbajtur asnjëherë takime me Asamblenë e fëmijëve për planifikim 
buxhetor me pjesëmarrje . Kjo drejtori zhvillon takime në bazë të nevojave dhe aktiviteteve  
me drejtoritë e tjera në fushat si shëndetësi ,kulturë e mirëqenie sociale. Rekomandohet që 
përfaqësuesit e këshillit të fëmijëve të jenë gjatë alokimeve dhe planifikimeve buxhetore 
dhe në bazë të kërkesave të tyre, të shqyrtohen mundësit e realizimit të çështjeve që kanë 
të bëjnë me fëmijët. Në pyetjet se cilat janë rekomandimet  për trajnimet e nevojshme, është 
thënë se fokus i veçantë duhet ti ipet ngritjes së kapaciteteve të zyrtarëve për përfshirjen e 
fëmijëve, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të respektuar të drejtat e tyre gjatë proceseve 
vendimmarrëse në planifikim. Rekomandohet që trajnimet e zyrtarëve të jenë informacione, 
mbi legjislacionin e të drejtave të fëmijëve. Trajnimi duhet të përmbajë informacion lidhur me 
bashkëpunimin me fëmijët si dhe ndërgjegjshmerinë për të respektuar të drejtat e tyre dhe 
çasjen gjatë proceseve vendimmarrëse në fusha të ndryshme. 
Udhëzuesi është rekomanduar të hartohet me përmbajtje të informacioneve për të drejtat 
e fëmijëve, në bazë të ligjeve dhe konventave ndërkombëtare dhe njëkohësisht rëndësia e 
pjesmarrjes së fëmijve në planifikimet buxhetore komunale.
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Njesia për të Drejta Të Njeriut- Të Drejtat e Fëmijëve

Ky departament mbronë dhe promovon të gjitha të drejtat, përfshirë edhe fëmijët,  
funksionon poashtu me numër të limituar të përsonelit e që mbulon të drejta e njeriut në 
përgjithësi, të fëmijëve në veqanti, minoriteteve dhe barazis gjonore. Gjatë diskutimeve 
të zhvilluara me perfaqësues të kësaj njesie, u pohua se fëmijët asnjëherë nuk kanë 
marrë më parë pjesë gjatë alokimeve dhe planifikimeve buxhetore komunale. Kjo njesi 
konsideron se përparësitë e bashkëpunimit me fëmijët në proceset vendimarrëse, janë 
fëmijët që arrinë të paraqesin dhe adresojnë në mënyrë direkte pikëpamjet e tyre me 
bashkëmoshatarët, ndërsa mangësi konsiderohet mos rregullimi i ndonjë dispozite të 
veçantë ligjore e pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset vendimarrëse. Andaj, nuk mund të 
përfshihen në tërësi sfidat me të cilat ata ballafaqohen gjatë implemntimit të drejtave të 
tyre në të gjitha fushat. Nuk ekziston ndonjë vështërsi komunikimi me fëmijë nga kjo njesi, 
ngase është Asambleja komunale e fëmijëve në Prishtinë e cila funksionon si mekanizëm 
komunal për promovimin e të drejtave të fëmijëve, mirpo edhe ralizimi i prioriteteve dhe 
ideve të tyre nuk është i knaqshëm. Asnjëherë nuk është parë ndonjë praktikë nga shtetet 
e rajonit mbi përfaqësimin e fëmijëve në planifikimet buxhetore. Andaj, rekomandohet 
ndonjë vizitë në vendet më me zhvillim se Kosova. Nga diskutimet në vazhdim, është 
pohuar, se fëmijët janë të informuar mbi konventën dhe nenet e sajë dhe shume mire e 
njohin cilësinë e shërbimeve. Ata janë mjaft aktiv dhe bashkëpunojnë me shumë akter 
ndërkombëtarë si Save the Children, Syri i Vizionit, etj në ngritjen dhe promovimin e 
drejtave të tyre. Janë shume të hapur dhe komunikativ dhe sjellin informacione nga te 
gjitha fushat, me të cilat ballafaqohen nxënësit në shkolla. Cështjet të cilat i shtjellojnë 
fëmijët, adresohen nga përfaqësia e Asambles së fëmijëve, ku propozimet sillen në 
mbledhjet e Asamblesë dhe zyrtarët më pas i përcjellin tek Kordinatorja e Njesië për të 
Drejta të Fëmijëve. Megjithatë, konsiderohet se mungesa e një kodi të veçantë buxhetor si 
dhe mos pjesmarrja aktive direkte e tyre në planifikime buxhetore, vështërson realizimin e 
të drejtave të tyre. Takimet me Asamblenë e fëmijëve nuk kanë ndonjë orar por zhvillohen 
sipas nevojës, kurse me drejtoritë tjera përkatëse, takimet zhvillohen sipas aktiviteteve 
të përcaktuara. Rekomandimet të cilat u elaboruan nga kjo njesi, ishte rëndësia e mbajtjes 
së trajnimeve vetëdijesuese për zyrtarë, rëndësia e pjesmarrjes së fëmijëve në planifikim 
buxhetor si dhe trajnim me udhëheqësit komunal lidhur me pjesmarrjen e fëmijëve në 
proceset vendimarrëse. Për udhëzuesin u rekomanadua, që të jetë një udhëzues praktik 
me informacione që kanë të bëjnë me rëndësinë e pjesmarrjes së fëmijve në planifikim 
buxhetor.

Asambleja e Fëmijëve në Komunën e Prishtinës

Asambleja e fëmijëve është organi më i lartë i fëmijëve në komunë. Është themeluar nga 
institucionet komunale, njesiti komunal për të Drejta të Njeriut, nxënësit e shkollave fillore 
të mesme dhe me përkrahjen e drejtorisë komunale të Arsimit. Asambleja shërben si 
mekanizëm funksional për promovimin e të drejtave të fëmijëve në të gjitha sferat e jetës. 
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Asambleja e fëmijëve ka për qëllim vetëdijesimin dhe ndërgjegjësimin tek moshatarët 
e tyre, në mënyrë që të krijoj mekanizma për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
dhe lirive të fëmijëve. Në komunen e Pejës kjo asamble është shumë funksionale dhe 
konsiderohet si model për shume aktivitete dhe angazhimeve që zhvillon. Gjatë takimeve 
dhe intervistave konsultative me fëmijët e Asambles komunale të Prishtinës, në diskutim se 
a është biseduar më parë, çështja e përfshirjes së fëmijve dhe a janë përfshirë në buxhetim 
komunal, ka reflektuar përgjigjet, se asjëherë nuk janë përfshirë. Në komunën e Prishtinës 
është Asamble e re komunale e fëmijëve, në krahasim me komunat e tjera. Kjo Asamble 
punon me shkollat, duke shpërndarë edhe pyetësor për të vlerësuar situatën nëpër shkolla, 
problemet e mundshme që mund të ballafaqohen fëmijët dhe i reflekton më pas gjatë 
diskutimeve ne takimet e Asambles. Vështërsitë e komunikimit janë prezentuar, sidomos 
edhe me zyrën e kryetarit të komunës, që shpeshherë janë edhe preh e çështjeve teknike, 
si psh pamundesia e shfrytëzimit të sallave për takime etj. Nga Asambleja e fëmijëve të 
komunës së Prishtinës, nuk ishte degjuar ndonjëherë, që fëmijët të jenë ftuar gjatë procesit 
të buxhetimit komunal dhe mendojnë se në vendet e Evropës dhe në perëndim në vendet 
e zhvilluara kjo gjë me siguri aplikohet. Fëmijët pohojnë se e njohin mirë Konventën për 
të Drejta të Fëmjëve dhe nenet e sajë dhe se e dinë që Konventa i mbronë nga format e 
ndryshme të shkeljes së drejtave dhe diskriminimit, si në fushën e arsimit, shëndetësisë 
dhe mirëqenies sociale. Ata pohuan se do të ishte mirë që nxënësit nëpër shkolla të 
informohen më tepër rreth neneve të drejtave dhe përgjegjësive. Theksohet se mbahen 
aktivitete të ndryshme në ditë të shënuara, ku promovohen të drejtat e fëmijëve dhe ku me 
rastin ftohen edhe institucionet e drejtorive si ato të arsimit, shëndetësis dhe mirqënies 
sociale e kulturës.  Fëmijët adresojnë edhe problemet të cilat ata kanë dhe që nuk kanë 
mundësi ti diskutojnë kur bëhen planifikimet buxhetore. Ata specifikuan vështërsitë që kanë 
nëvojë ti adresojnë për fushën e arsimit si: siguria në shkollë, mungesa e laboratorëve dhe 
kabineteve në shkolla, liria e përcaktimit të lëndëve me zgjedhje etj. Gjithashtu u përmend 
se ata takohen në 3 muaj, ku ftohen Njesia për të drejta, por edhe organizatat me fokus 
Save the Children dhe Syri i Visionit, ku mbahen aktivitetet për të vlerësuar sukseset e 
cilësuara nga aktivitetet e mëparshme por edhe planifikimet e aktiviteteve për të ardhmen. 
Pra, fëmijët nuk marrin pjesë asnjëherë në diskutim me drejtoritë përkatëse në  takime të 
mirëfillta për ndonjë planifikim buxheti. Si rekomandim u citua nevoja shume e madhe, e 
pjesmarrjes së fëmijëve në proceset e planifikimeve buxhetore, sidomos në aktivitetet 
vendimarrëse si dhe instalimi i ndonjë mekanizmi funksional, që do të ishte i mandatuar 
në përfshirjen e tyre gjatë alokimeve buxhetore. Kërkohej të të punohet në këtë drejtim, 
për të ngritur vetëdijen institucionale por edhe të fëmijëve që përfaqësojnë Asamblenë në 
përmbushjen e përformancave që kanë në përfaqësimin e shkollave të tyre, duke ngritur 
çështje të ndryshme që e përmirësojnë cilësinë e shëbimeve institucionale ndaj fëmijëve.



17

AnAlizë e SituAtëS mbi  “RëndëSinë e PëRfShiRjeS  Së fëmijëve në PlAnifikim 
dhe buxhetim komunAl me fokuS komunA e PRiShtinëS dhe PejëS’’

gjatë intervistimeve verbale konsultative dhe atyre me pyetësor, është vlerësuar 
opinioni që kanë dhënë drejtoritë përkatëse të arsmimit, shendëtësisë dhe mirëqenies 
sociale, kulturës rinisë dhe sportit, njesia për të drejta të fëmijëve dhe asamblea 

komunale e fëmijëve në komunën e Pejës.

Drejtoria Komunale e Arsimit

Gjatë vlerësimeve nga Drejtoria komunale e Arsimit në Pejë, janë dhënë opinione dhe 
rekomandime, që konsiderohen më me prioritet në pjesëmarrjen e fëmijëve gjatë 
planifikimeve buxhetore në nivel komune. Është cilësuar se zyrtarët punojnë ngusht me 
Asamblenë komunale të fëmijëve në këtë komunë dhe e cilësojnë atë si model për komunat 
e tjera në bazë të aktiviteteve të shpeshta dhe rezultateve të arritura që i zhvillojnë si 
drejtori. Do të thotë se në mënyrë indirekte, bashkëpunojnë me fëmijë në adresimin e 
çështjeve, por në planifikime buxhetore direkte nëpër takime nuk janë ftuar fëmijët. Nga kjo 
drejtori konsiderohet se fëmijët janë transparent dhe kërkojnë transparencë të mirëfilltë. Ata 
dëshirojnë të kenë çartësi në buxhetimin e mjeteve të planifikuara për projekte të ndryshme. 
Konsiderohet se fëmijëve duhet tu çartësohen prioritetet të cilat ata ballafaqohen, nevojat 
e tyre dhe projektet për planifikimin e nevojave të tyre. Është më se e rëndësishme të jenë 
pjesë integrale e planifikimeve, por edhe duhet tu ipen çartësi mbi projektet, varësisht nga 
mosha që ata përfaqësojnë. U pohua se zyrtarët duhet të kenë informata vetëdijesuese 
mbi  përfaqësimin e fëmijëve në prioritetet buxhetore. Modelet më të mira të pjesëmarrjes 
së fëmijëve në proceset buxhetuse, u pohua se nuk kanë pasur rastin të jenë pjesmarrës 
në ndonjë vizitë të ngjashme dhe vizitat e rekomanduara studimore nga vendet e rajonit 
u propozuan të jenë ndonjëra nga vendet më me zhvillim si Kroacia apo Sllovenia. Nga 
kjo drejtori u pohua se ka bashkëpunim të mirë me drejtoritë tjera përkatëse, si ajo e 
shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, rinisë dhe sportit dhe njesia për të drejta të fëmijve 
dhe mbahen takime të rregullta bashkëpunimi ndërmjet tyre. Mbahen takime me Asamblenë 
e fëmijëve kur ka evenimente të rendësishme promovuese dhe diskutohen tema intersante, 
trajtohet gjithpërfshirja, të drejtat e tyre etj. U pohua gjithashtu se fëmijët i njohin mjaft 
mirë cilësitë e shërbimeve dhe mu për këtë duhet të informohen më detalisht për të gjitha 
planifikimet në të gjitha fushat. Kjo drejtori takohet disa here me Asamblenë e fëmijëve 
gjatë vitit, kurse me drejtoritë tjera përkatëse mbahen takimet e rregullta por mbahen edhe 
sipas nevojës dhe kërkesave të tyre. Rekomandimet përfundimatre nga Drejtoria e Arsimit 
të komunës së Pejës për pjesëmarrjen e fëmijëve në planifikimet buxhetore ishin, që ata të 
jenë partner të barabartë në planifikim, meqë ata mund të shtjellojnë dhe japin ide pozitive 
të cilat ndoshta edhe nuk mund të vlerësohen drejt dhe më me prioritet nga të rriturit. 
Rekomandimet per trajnimet ishin, të mbahen trajnime vetëdijesuese në planifikimet për 

Komuna e Pejës
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buxhetim, të ndahen përvoja me shtete të ndryshme në zhvillim rreth procesit dhe mënyrës 
se si përfshihen fëmijët në planifikim dhe ndërlidhja funksionale e depratmenteve tjera 
në këtë proces. Udhëzuesi i rekomanduar do të ishte i mirëseardhur për zyrtarë komunal 
dhe ai mundësisht rekomandohet të ketë përmbajtje në forma vetëdijesuese të të gjitha 
proceseve të pjesëmarrjes së fëmijëve në planifikim dhe buxhetim komunal. Poashtu, do të 
ishte mirë të prezentohet në udhëzues edhe konventa për të drejta të fëmijëve dhe nenent 
e sajë që të jetë një përmbledhje e kompletuar mbi të drejtat përgjegjësitë instutucionale 
dhe hallka e bashkëpunimit në pjesëmarrjen e fëmijëve gjatë planifikimeve.

Drejtorati për Kulturë Rini dhe Sport

Nga ky drejtorat janë dhënë shume komente të cilat janë të dobishme, në vlerësimin e 
situatës nga kjo fushë dhe rekomandimet bazë që do të na mundësojnë implementimin 
e mirëfilltë të angazhimeve për institucionet komunale. Gjatë sesioneve konsultative dhe 
plotësimit të pyetësorëve, si rrejdhojë është thënë se kjo drejtori asnjëherë nuk ka dëgjuar 
që fëmijët të kenë marrë pjesë në planifikimet buxhetore dhe nuk kanë njohuri mbi atë se 
a dinë ata ti adresojnë kërkesat dhe nevojat e tyre. Vlerësohet se është përparësi, por nuk 
kanë njohuri në atë se fëmijët a dinë ti prioritizojnë kërkesat sipas nevojës apo më tëpër 
për shkak të moshës fokusohen në dëshirat e tyre. Sa i përket komunikimit me fëmijë deri 
më tani nuk është vërejtur ndonjë vështërsi në komunikim. Gjithashtu, nuk është dëgjuar 
ndojë model i praktikave nga shtetet fqinje në pjesmarrjen e fëmijëve gjatë planifikimeve 
buxhetore. Kjo drejtori thekson se fëmijët mbajnë aktvitete të shumta dhe kanë njohuri rreth 
Konventës për të drejta të fëmijëve dhe nenet e sajë, meqë edhe e kanë dëshmuar gjatë 
organizimit të tribunave dhe konferencave për të shënuar këtë ditë. Si Drejtori për Kulturë 
Rini dhe Sport, janë të gatshëm të ofrojnë bashkëpunim. Në bashkëbisedim me Asamblenë 
e fëmijëve, kjo  drejtori thekson se mbajnë raporte shumë të mira me Asamblenë, poashtu 
ekziston Rregullorja komunale e cila mbronë të drejtat e fëmijëve nga fenomenet negative, 
ndaj edhe implementohet në mënyrë të duhur. Mendohet se fëmijët nuk i njohin aq sa duhet 
cilësitë e shërbimeve, ndaj janë të nevojshme iniciativa për vetëdijesim dhe bashkëpunim 
me fëmijët në mënyrë të mirëfilltë. Takimet me Asamblene e fëmijëve mbahen 2-3 herë në 
vit. Rekomandimet përfundimatre ishin: ofrimi i trajnimeve të vazhdueshme për zyrtarë 
në forma vetëdijesuese mbi përfshirjen e fëmijëve në planifikim si dhe bartjen e këtyrë 
trajnimeve më pas tek zyrtarët e  të rinjët që vinë në detyrë. Mendohet që trajnimi duhet 
të ketë informacione vetëdijesuese të punës me fëmijë në të gjitha fushat, komunikimi i 
vazhdueshëm me fëmijë, prezentimet vetëdijesuese në ndërtimin dhe menagjimin e 
sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, ndërtimin dhe menagjimin e mardhënieve të institucioneve 
dhe organizatave që ofrojnë shërbime për fëmijë si dhe angazhim e mirfilltë të fëmijëve në 
planifikime buxhetore. 
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Njesia për të Drejta të Njeriut- Të Drejtat e Fëmijëve

Kjo Njesi në komunën e Pejës, zhvillon aktivitete të rëndësishme që kanë për synim 
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, bashkëpunimin e ndërsjellë me 
Asamblenë e fëmijëve si dhe respektimin e konventës së të drejtave në të gjitha fushat, në 
kordinim me drejtoritë përkatëse komunale. Gjatë takimeve konsulktative, u theksua nga ky 
departament mungesa e stafit për zhvillimin e aktiviteteve si dhe stafit për fushat përkatëse 
e që vështërsojnë punën me fëmijë. Arsyeja qëndron ngase vetëm një përson mbulon të 
gjitha fushat e lartëpërmendura dhe është mjaft vështirë të zhvillohen anagazhimet që 
mbulojnë të gjitha fushat. Gjatë intërvistës është theksuar se fëmijët bashkëpunojnë me 
shumë aktivitete, por për planifikim buxhetor në mënyrë direkte, ende nuk kanë marrë pjesë. 
Ata janë të gatshëm për bashkëpunim dhe Peja është theksuar se është model për komunat 
tjera në veprimtarinë të cilën e zhvillon Asambleja e fëmijëve me shumë aktivitete. Sipas 
kësaj njesie si mangësi konsiderohet, njohja e përgjegjësive që është më se e nevojshme 
që fëmijët krahas të drejtave, ti njohin edhe përgjegjësitë e veta. Nuk ekzistojnë vështërsi 
në komunikim me fëmijët dhe aktivitetet më të shpeshta zhvillohen me Drejtorinë e 
Arsimit. Andaj, kërkohet të punohet më shumë në fushën e vetëdijesimit dhe përfaqësimit 
institucional. Per modelet e ngjajshme të përfaqësimit të fëmijve në planifikime buxhetore 
nga shtetet e rajonit, nuk është dëgjuar apo parë ndonjë shembull, andaj rekomandohej vizita 
studimore e vendeve me zhvillim si Kroacia apo Sllovenia dhe praktikat në mënyrë direkte 
do të vështroheshin si dhe mënyra se si fëmijët përfaqësohen në politikat e planifikimeve. 
Pohohet se fëmijët e Asambles komunale e njohin shumë mirë konventën dhe nennet e 
sajë, por është më se e nevojshme të mbahen sesione vetëdijesuese për përfaqësimin e 
tyre në vëndimarrje. Meqë drejtoritë kanë buxhete të ndara bashkëpunimi, përfaqësimi i 
fëmijeve do të ndihmonte në identifikimin më të mirë të prioriteteve të tyre dhe puna me 
fëmijë duhet të jetë sistematike si në identifikimin e problemeve, por edhe në njohjen më 
të mirë të shërbimeve që ata kanë nevojë. Fëmijët e Asambles takohen shpesh mes vete 
dhe çdo muaj me Njesin për të Drejta të Fëmijëve. ështjet sociale, janë poashtu ato që u 
kushtohet shumë prioritet në Asamablenë e fëmijeve dhe ka shumë nëvojë që të gjitha 
nevojat të ishin planifikuar më me prioritet kur ndahen buxhetet për fëmijë. Rekomandohet 
të mbahen trajnime vetëdijesuese për procesin e planifikimit buxhetor, rrolin e drejtorive 
në këtë planifikim, përcaktimi i të drejtave dhe përgjegjësive të fëmijëve sipas konventës 
së drejtave të fëmijëve si dhe të ceken praktika të mira të shembujve nga shtetet fqinje 
të rajonit. Udhëzuesi poashtu u rekoamndua të përmbaj informacione vetëdijesuese mbi 
planifikimin buxhetor dhe pjesmarrjen e fëmijëve në këtë proces. 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Gjatë diskutimeve është thënë se kjo drejtori thekson se asnjëherë nuk ka pasur pjesemarrje 
direkte të fëmijëve në planifikime buxhetore. Si përparësi konsiderohet bashkëpunimi i 
ndërsjellë me fëmijë dhe rritja e ndërgjegjësimit dhe njohja më e mirë e prioriteteve dhe 
nevojave të fëmijëve gjatë planifikimit buxhetor. Poashtu theksohet se asnjëherë nuk është 
parë ndonjë shembull i përfaqësimit të fëmijëve në planifimet buxhetore në shtetet e rajonit 
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dhe se është më se e nevojshme të mbahet ndonjë vizitë studimore, që do të ndihmonte 
njohjen më të mirë praktike të vendeve në zhvillim si Kroacia apo Sllovenia. Theksohet se 
fëmijët e Asamblesë komunale e njohin mirë konventen, ata mbajnë aktivitete të shumta 
dhe se te drejtat e fëmijëve janë pjesë integrale e politikave shëndetësore dhe mirëqenie 
sociale. Konsiderohet se zyrtarët social, janë pjesë e angazhimeve në identifikimin e 
prioriteteve të fëmijëve. Rekomandohet të mbahen trajnime vetëdijesuese për zyrtarë mbi 
rëndësinë e planifikimit buxhetor dhe pjesmarrjen e fëmijëve gjatë planifikimit. Udhëzuesi 
poashtu rekomandohet të ketë këtë përmbajtje të ngjashme me trajnimet, por me shembuj 
konkret të ciklit të punës, që duhet të zhvillojnë institucionet komunale gjatë përfshirjes së 
fëmijëve në planifikim.

Asambleja Komunale e Fëmijëve në komunën e Pejës

Gjatë vlerësimit të pikpamjeve të asamblesë së fëmijëve në komunën e Pejës janë dhënë 
opinione që e pasqyrojnë pikpamjet e fëmijëve në çështejet e planifikimit të buxhetimit 
komunal. Fëmijët pohojnë, se nuk kanë marrë asnjëherë pjesë gjatë planifikimeve 
buxhetore komunale dhe se në përparësit e përfshirjes së fëmijëve në planifikim, ata mund 
të ndihmojnë mbi trajtimin e qështjeve të cilat të rriturit mund ti harrojnë. Mund të japin 
propozime më të drejta, apo sqarime që lidhen direkt më qështjet që preukupojnë fëmijët, 
duke shmangur vetëm pikpmajet e përgjithshme me të cilat ata ballafaqohen. Fëmijët 
mund të japin sqarime të duhura. Fëmijët nuk kanë dëgjuar asnjëherë ndonjë shembull 
nga shtetet e rajonit për pjesëmarrjen e fëmijëve në planifikim buxhetor. Ata e njohin mirë 
Konventën për të drejtat e fëmijëve dhe nenet e sajë. Diskutojnë me fëmijët në Asamblesë 
ne fusha të ndryshme dhe nuk është se i japin më shumë prioritet ndonjë teme të caktuar. 
Fëmijët i njohin cilësitë e shërbimeve dhe ata i adresojnë çështjet me anë të ankesave dhe 
sygjerimeve në departamentet perkatëse. Me zyrtaren për të drejta të fëmijëve takohen 
disa herë në muaj dhe sipas nevojës. Me drejtoritë e fushave përkatëse fëmijët, takohen 
minimumi 3 herë gjatë vitit. Fëmijët e Asambles komunale të Pejës, bësojnë se edhe fëmijët 
duhet të marrin pjesë në planifikimin e buxhetit, për arsye se ata e dinë më së miri se cilat 
janë nevojat dhe i adresojnë prioritetet e tyrë në mënyrë të duhur.

Konkluzionet dhe Rekomandimet e përgjithshme të analizës 
së situatës në përfshirjen e fëmijëve gjatë planifikimeve 
buxhetore ne komunën e Prishtinës dhe Pejës

Pas vlerësimit të mirëfilltë të situatës në komunën e Prishtinës dhe Pejës janë reflektuar 
konkluzinet përfundimtare dhe rekomndimet përcjellëse, për të senzibilizuar situatën e 
transparencës ndaj fëmijëve gjatë planifikimeve buxhetore komunale. Si rrjedhojë, kanë 
dalë shumë rekomandime nga drejtorë, kordinatorë e zyrtarë për të drejta të fëmijëvë të 
drejtorive komunale të arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, kulturës rinis dhe 
sportit si dhe opinionet e dhëna nga vet fëmijët e asambleve komunale të komunës së 
Prishtinës dhe Pejës. Si rrejdhojë konkluzinet kanë reflektuar se:
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• Fëmijët nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në planifimiet buxhetore dhe alokimet në nivel 
komune. Diskutimet që ata reflektojnë çështjet e tyre realizohen në mënyrë indirekte, 
gjatë aktiviteteve të ndryshme për evenimente të caktuara dhe shënime të ditëve 
ndërkombëtare. Gjithashtu diskutojnë me Njesitë për të Drejta të Fëmijëve, por në 
munges të stafit që ata posedojnë ka vështërsi që të realizojnë komunikime të shpeshta.

• Fëmijët janë të hapur për komunikim dhe shume transparent. E njohin konventën për 
të drejta të fëmijëve dhe nenet e sajë dhe atë e kanë dëshmuar, gjatë aktivteteve të 
ndryshme në evenimentete të festave për ditë të shënuara

• Takimet të cilat mbahen me Njesinë për të Drejta të Fëmijëve janë të shpeshta nga ana 
e Asambleve Komunale të Fëmijëve dhe sipas nevojës

• Përparësi në pjesëmarrjen e fëmijëve gjatë proceseve të planifikimit nga Drejtoritë 
komunale, Njesitë për të drejta të fëmijëve dhe nga vet Asambletë e fëmijëve, 
konsiderohet se fëmijët mund të prioritizojnë çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e 
tyre dhe duhet të kenë vend të rëndësishëm në detajizimin e buxhetit.

• Nga shembujt e vendeve të rajonit, Drejtoritë nuk kanë parë më parë ndonjë shembull të 
praktikave, në përfshirjen e fëmijëve gjatë procesit të buxhetimit dhe alokimit të mjeteve 
në nivel komune, andaj rekomandohej ndonjë vizitë studimore.

Konkluzionet dhe rekomandimet nga puntoria 
dy ditore me Drejtoritë komunale të Prishtinës dhe Pejës
 
Gjatë diskutimeve në punëtori me drejtorët dhe zyrtarët e Drejtorive komunale të: Arsimit 
Shëndetësisë, Mirëqenies Sociale dhe Njesive për të Drejta të Fëmijës, si rrjedhojë e 
transparencës në pjesmarrjen e fëmijëve gjatë alokimeve dhe planifikimeve buxhetore 
komunale janë përcaktuar përparësit, mangësitë dhe sfidat, si dhe janë dhënë rekomandimet.

Përparësitë 

• Pjesëmarrja e fëmijëve në debate buxhetore
• Diskutimet e vazhdueshme të fëmijëve- asambleistëve komunal në shkolla
• Ndërgjegjësimi për shpenzime të mirëfillta të parasë publike 
• Zhvillimin e shkathtësive kreative, të menduarit kritik
• Rritja e llogaridhënies së drejtorive për shpenzimet e parasë publike.

Mangësitë

• Linja buxhetore e deleguar nga niveli qëndror 
• Sfidat 
• Mungesa e bashkëpunimit të rregullt institucional mes nivelit qendror –lokal 
• Mungesa e psikologëve në shkolla  
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Dhe rekoamndimet e dhëna janë si në vijim:

• Planifikimi i pjesëmarrjës së fëmijëve në buxhetimin publik
• Obligohet Drejtori i Arsimit dhe Financave  për përfaqësimin e fëmijëve në  dëgjime 

publike gjatë alokimeve
• Pjesmarrja e bordeve të prindërve në buxhetimin publik.
• Instalimi i një Mekanizmi Instutucional gjithëpërfshirës të Digasterëve  komunal, 

përfasuesit e Asambëlesë së fëmijëve , si dhe OJQ-të specifike dhe Mediat. Rroli i 
këtij mekanizmi do jetë, sigurimi i mjeteve buxhetore për zbatimin e kërkesave  dhe 
implementimin e aktiviteteve që i parshtrojnë fëmijët.
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- Fëmijët të përfshihen në procesin e planifikimit dhe buxhetimit komunal.
- Fëmijët asamblesitë të komunave (Prishtinës dhe Pejës), të mbajnë takime të shpeshta 

me drejtoritë përkatëse të të gjitha fushave, në vënjen e prioriteteve para planifikimeve 
buxhetore.

- Gjatë planifikimeve buxhetore fëmijët të kenë prezent edhe zërin e tyre gjatë ndarjes së 
buxhetit por paraprakisht te konsultohen me Kordinatorët për të Drejta të Fëmijëve dhe 
Drejtorët e Drejtorive përkatëse.

- Është rekomanduar të ndahet edhe një kod i veçantë për buxhetin e fëmijëve në nivel 
komune.

- Të zhvillohen programe dhe tekste shkollore ekstrakurikulare të lëndëve zgjedhore mbi: 
Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Fëmijëve duke përfshirë të gjitha Nenet e KDFsë, përfshirë 
edhe njësitë mësimore mbi Planifikimet Buxhetore me Pjesëmarrjen e Fëmijëve. Tekstet 
të zhvillohen për nivelin e moshës. Për të filluar me procesin e ndërgjegjësimit të hershëm 
të fëmijëve, të hartohen tekste shkollore për klasët 1-5 të arsimit fillor. 

- Të vizitohen më shpesh shkollat nga Drejtoritë përkatëse komunale për të vlerësuar 
adresimin e drejtë të çështjeve, me të cilat ballafaqohen fëmijët, e që më pas adresohen 
nga Asambleja komunale e fëmijëve.

- Të mbahen emisione televizive dhe radiove me pjesmarrjen e drejtorive, ku paraqiten 
aktivitetet që i zhvillojnë në promovimin e të drejtave të fëmijëve.

- Të bëhen hulumtime të ndryshme nga vet Asamblesitët nëpër shkolla  dhe të gjitha zonat 
rurale. Të adresohen nga fushat e arsimit, shendetësisë, mirëqenies sociale, kulturës 
rinisë dhe sportit mbi prezentimin e kohëpaskoshëm të situatës dhe vështërsive me të 
cilat ballafaqohen shkollat dhe më pas të prezentohen në nivel të drejtorive.

- Të mbahen trajnime vetëdijesuese për zyrtarë të të gjitha drejtorive për respektimin 
e legjislacionit vendor për të drejta të fëmijëve dhe transparencën mbi rëndësinë e 
pjesmarrjes së fëmijëve në planifikimet buxhetore komunale.

- Të organizohen vizita studimre në vendet me zhvillim dhe të sillen praktika të mira dhe 
përvoja në pjesmarrjen transparente të fëmijëve gjatë planifikime buxhetore komunale.

- Udhëzuesi u rekomandua të hartohet me një përmbajtje duke prezentuar Parimet e të 
Drejtave të Njeriut, KDFnë dhe disa nga Nenet e sajë, përgjëgjsitë institucionale qëndrore 
dhe lokale në promovimin dhe implementimin e të drejtave të fëmijëve, rëndësia e 
pjesmarrjes së tyre në planifikim dhe buxhetim komunal si dhe në shtesë edhe një rast 
studimi nga shtetet tjera. 

Rekomandimet përfudimtare 
nga hulumtimi
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NOTES:


