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Qëllimi i këtij manuali është të ofrojë informata, udhëzime 
dhe praktika të mira mbi përfshirjen e pjesmarrjes së 
fëmijëve në buxhetimin komunal.    
Manuali shtjellon një përmbajtje e cila prezenton Parimet 
e të Drejtave të Njeriut, Konventën për Të Drejta Të 
Fëmijëve-KDFnë dhe disa nga nenet e sajë, Përgjegjësitë 
Institucionale Qëndrore dhe Lokale në Promovimin dhe 
Implementimin e të Drejtave të Fëmijëve si dhe Rëndësinë 
e Pjesmarrjes së Fëmijëve në Planifikim dhe Buxhetim 
Komunal.
Në Shtesë është paraqitur edhe një Rast Studimi në një 
nga vendet me zhvillim.                             

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 dhe vendore,  kordinojnë veprimtarinë mbi të gjitha 

çështjet që kanë të bëjnë me fuqizimin, promovimin dhe mbrojtjen 

e të drejtave të fëmijëve në Republikën e Kosovës.    

Në manual janë dhënë udhëzime për zyrtarët komunale mbi 

informata vetëdijesuese dhe rëndësinë e Ciklit të Buxhetimit me 

Pjesmarrje, Fazat e Buxhetimit me Pjesmarrje, arsyet mbi atë se sa 

është e rëndësishme një Analizë e Mirfilltë Buxhetore dhe Rëndësinë 

e Pjesmarrjes së Fëmijëve duke vënë në qender pozitën e tyre si 

akter të rëndësishmëm në planifikimin e mirfilltë mbi shpenzimin e 

parasë publike.  

PËRMBAJTJA E MANUALIT
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TË NJERIUT TË DREJTAT E NJERIUT

• Dokumentet ndërkombëtare të cilat definojnë të drejtat e njeriut dhe liritë elementare 
• Vlerat bazë të drejtave të njeriut
• Parimet e të drejtave të njeriut

DOKUMENTET TË CILAT DEFINOJNË TË DREJTAT E NJERIUT

• Më 1948 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën
• Universale të Drejtave të Njeriut
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (1966)
• Konventa mbi të Drejtat Qytetare dhe Politike (1966)
• Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave Njerëzore dhe Lirive Elementare
• (1950)
• Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj
• Femrave(1979)
• Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve (KDF), (1989)

VLERAT BAZË TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Dinjiteti njerëzor-  Është vlera fillestare e të drejtave të njeriut që janë definicione të  atyre 
standardeve për jetë me dinjitet.
Barazia- Të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe duke u nisur nga ky fakt të drejtat e njeriut 
jane universale.
Liria- Vullneti njerëzor paraqet një pjesë të rëndësishme të dinjitetit njerëzor. Shtyrja e 
njerëzve të bëjnë diqka kundër vullnetit të lirë e përul dinjitetin njerëzor.
Respektimi i të tjerëve- Të respektohet individualiteti i të tjereve dhe dinjiteti.
Jodiskriminimi- Barazi në dinjitetin njerëzor që do të thotë nuk mund te gjykojmë njerëzit 
në bazë të karakteristikave të tyre fizike dhe të tjera.
Toleranca- Respektimi i ndryshueshmërisë. Barazi nuk do të thotë që të gjithë njerëzit 
të kenë identitet të njejtë por të drejtat duhet të jenë të njeta pa marrë parasysh 
ndryshueshmërinë personale. 

KONTEKSTI GLOBAL MBI PARIMET 
BAZË TË TË DREJTAVE TË NJERIUT
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PARIMET E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Bashkësia ndërkombëtare ka miratuar një grup të parimeve kyçe të drejteve të njeriut. Disa 
nga keto parime janë si vijojnë:
1.  Të drejtat e njeriut janë të pamohueshme. Nuk mund të humben sepse ato janë të lidhura 

me vet faktin e ekzistimit njerëzor.
2.  Të drejtat njerëzore janë të pandashme, të varura nga njëra tjetra dhe të lidhura mes 

vete. Kjo do të thotë që të drejtat e njeriut janë të lidhura dhe nuk mund të shikohen si të 
ndara nga njëra tjetra.

3.  Të drejtat e njeriut janë të pamohueshme dhe universale. Të drejtat e njeriut në
 mënyrë të njetë aplikohen për të gjithë njerëzit gjithkund në botë.

TË KUPTUARIT E DISKRIMINIMIT

Personat që u takojnë grupeve të margjinalizuara mund të jenë të diskriminuar nga grupi 
dominant shoqëror. Grupi dominant shoqëror nuk ka nevojë të jetë shumicë por ai grup që 
dikton dhe vendos ,, normat shoqërore’’.

Te drejtën për ndalimin e diskriminimit e njohin të gjitha dokumentet ndërkombëtare mbi të 
drejtat e njeriut si dhe qeveritë e të gjitha shteteve. Regjimi gjithëpërfshirës ligjor i ndalimit 
te diskriminimit duhet ti plotësoj dy qellime bazike:

• Qëllimi i parë është që të përcaktoj se çfarë është diskriminimi, respektivisht se çfarë 
është ajo që është e ndaluar të bëhet.

• Qëllimi i dytë është që secilit që është i diskriminuar ti ofroj mekanizmat efikas te 
mbrojtjes ligjore nga diskriminimi.

Temat që lidhen me dikriminimin janë: sterotipet, paragjykimet, parmendimet dhe 
diskriminimi

Sterotipet

Paraqesin mendime mendime të thjeshtësuara dhe përgjithësim i grupit të caktuar të 
njerzve, duke supozuar se të gjithë anëtarët e atij grupi kanë karakteristika të caktuara dhe 
të njejta. 

Paragjykimet

Paraqesin ndjenja negative për një grup apo përson të cilat nuk janë bazuar në informata të 
arsyeshme mbi përvojen për atë person apo grup.
Paramendimet
- Janë mendim që përkrahin një çasje, një zgjedhje apo një palë në konflikt pa informata të 
mjaftueshme apo pa përvoje në lidhje me situatën e tërësishme.
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Diskriminimi

Nënkupton veprimin me një individ apo një grup duke bërë shkelje të drejtave ndaj atij 
individi ose grupi bazuar nga një bindje dhe qasje personale jo e drejtë dhe jo e barabartë. 
Mund të thuhet se paramendimi dhe pargjykimi janë të bazura në strotipe që formohen në 
fëmijeri kur fëmijët shpesh nga gjeneralizimet informohen në mënyrë të gabuar për grupet 
e tjera. Psh. Në Irlandën Veriore ku ekziston konflikti në mes të katolikëve dhe protestantëve 
ekziston thënja që parmendimi dhe pargjykimi vijnë nga ,,qumshti i nënës’’ dmth anëtarët e 
familjes duke mos qenë të vetëdijeshëm i ushqejnë fëmijët me dezinformata.
Është me rëndësi të ceket se për të dy grupet dominante dhe të margjinalizuara kanë pikpamje 
sterotipe ndaj njëra tjetrës. Disa strotipe janë rezultat i procesit natyral të gjeneralizuar, 
sepse për të arritur te kuptimi i jetës njerzit kanë tendencë të gjeneralizojnë. Psh gabim 
është të thuhet se  të gjithë francezet janë futbollist të mirë ose  të gjithë gjermanet janë 
kundër francezëve.
Kur flasim për diskriminimin kemi dy lloje të manifestimit të diskriminimit: DIREKT dhe INDIREKT. 
Diskriminimi direkt bëhet në mënyrë të hapur dhe të drejtpërdrejtë, kurse diskriminimi 
indirekt është shumë më suptil. Ky lloj diskriminimi bëhet kur individi apo grupi vëhen në 
mënyrë të palakmuar. 

Definicioni juridik i diskriminimit

Diskriminimi parqet çfardo berje të dallimit, përjashtimit, privimit, e të drejtave të një individi 
apo grupi të përsonave në një situatë të nejtë apo të ngjajshme për shkak të një vetie 
përsonale të individit apo grupit të individëve / për shkak se i takojnë një grupi të caktuar.

Antidiskriminimi

Parqitet përmes një mase formale apo akcionet joformale të cilat shoqëria i ndërmerr apo 
i kundërvihet që ta ndërpres  diskriminimin e një grupi shoqëror ndaj tjetrit. Formalisht 
antidiskriminimi realizohet përmes mjeteve ligjore kundër diskriminimit.

RËNDËSIA E KORNIZËS LIGJORE PËR TË DREJTA TË FËMIJËVE 
DHE TË DREJTA TË NJERIUT NË PËRGJITHSI

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 
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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 Protokoleve 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 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.
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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 
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 .
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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.

DETYRIMET INSTITUCIONALE NË IMPLEMENTIMIN 
E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE KONVENTËS SË 

DREJTAVE TË FËMIJËVE
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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.

KONVENTA PËR TË DREJTA TË FËMIJËVE (KDF) DHE DISA NGA NENET E SAJË

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  qasjen 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”.
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NË ALOKIMET BUXHETORE KOMUNALE

Mjetet e llogaridhënies sociale funksionojnë më mirë kur si qytetarët ashtu edhe sektori 
publik, kanë përfitim të ndërsjellë dhe njohin vlerat e përdorimin e tyre. Qytetarët mund të 
kenë përfitime të konsiderueshme duke përmirësuar transparencën dhe duke ndikuar në 
vendimmarrjen e sektorit publik. Ofruesit e shërbimeve dhe nënpunësit publik përfitojnë 
nga menaxhimi transparent dhe ligjshmëria e përmirësuar. Megjithatë, në shumë vende, 
angazhimi i sektorit publik lidhur me transparencën, vendimmarrjen gjithëpërfshirëse dhe 
përfshirjen qytetare është i paorganizuar. Në një kontekst të tillë, mjetet e llogaridhënies 
sociale shpesh futen në përdorim përmes modeleve pilot apo në mënyrë progresive, 
për të krijuar mbështetje për një qeverisje më gjithëpërfshirëse dhe transparente. Nga 
ana tjetër, shoqëria civile dhe qytetarët mund të mos kenë dëshirë të mbështesin 
llogaridhënien sociale për shkak të mosbesimit ndaj sektorit publik, pasivitetit apo 
mungesës së kulturës së angazhimit qytetar. Mjetet e llogaridhënies sociale futen pra në 
përdorim në mënyrë graduale për të ndërtuar këtë kulturë, me qëllimin për të krijuar apo 
forcuar presionin e kërkesës për një qeverisje më të mirë. Mjetet e llogaridhënies sociale 
me në fokus fëmijën bazohen në parimin që të drejtat dhe nevojat e fëmijëve janë fokusi 
parësor për zhvillim. Drejt llogaridhënies me pjesmarrje fëmijën, njeh faktin që një sërë 
aktorësh dhe institucionesh janë përgjegjës për përmbushjen e të drejtave të fëmijëve. 

 FËMIJËT NË BUXHETIM DHE SHPENZIM PUBLIK

 Procesi i përgaditjes dhe monitorimit të buxheteve hap dyert e një sërë proceseve të 
rëndësishme dhe mund të shndërrohet në pjesë të pandashme të çasjes së programimit 
të bazuar te të drejtat e njeriut. Ai ka nevojë për një komponent të konsiderueshëm të 
ngritjes së kapaciteteve, sidomos të grupeve të shoqërisë civile, qeverive vendore dhe 
agjencive private dhe publike, për çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve. 
Avokimi lidhur me buxhetet bën të nevojshëm fuqizimin e mbajtësve të të drejtave, për 
sa i përket pretendimit nga personat përgjegjës – si të sektorit legjislativ ashtu edhe ai 
ekzekutiv të qeveris lokale – të alokimit të fondeve të nevojshme për implementimin e 
politikave sociale. Zakonisht, shpallja e politikave të rëndësishme sociale nuk pasohet 
nga alokimi i burimeve të mjaftueshme për t’i vënë ato në jetë. Në momentin që fëmijët  
thjesht arrijnë të kuptojnë impaktin që procesi buxhetor ka në jetën e tyre të përditshme 
dhe mësojnë cilat janë pikat në të cilat ata mund të ndërhyjnë dhe si mund ta bëjnë 
këtë, ata janë në një pozicion shumë më të favorshëm për të vënë  qeverinë lokale para 
përgjegjësisë së llogaridhënies lidhur me realizimin e të drejtave të fëmijëve” . 

RROLI DHE RËNDËSIA E E PJESMARRJES SË FËMIJËVE 
GJATË ALOKIMEVE  BUXHETORE KOMUNALE MBI 

SHPENZIMIN E PARASË PUBLIKE
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BUXHETIMI ME PJESMARRJE

Buxhetimi me pjesëmarrje përkufizohet gjerësisht si një mekanizëm apo proces, përmes së 
cilit qytetarët marrin pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fazat e ndryshme të formulimit 
të buxhetit, vendimmarrjes dhe monitorimit të implementimit të buxhetit në nivele të 
ndryshme të qeverisjes, nga ajo vendore te ajo qendrore. Buxhetimi me pjesëmarrje mund 
të realizohet edhe në mikronivele, si p.sh. në shkolla. Përmes 

buxhetimit me pjesëmarrje, fëmijët, qytetarët dhe organizatat e shoqëris civile, marrin 
pjesë aktivisht në identifikimin, diskutimin dhe përcaktimin e prioriteteve të nismave për 
zhvillim. Buxhetimi me pjesëmarrje ndihmon për të mbledhur së bashku persona nga 
më të ndryshmit, mbështet kohezionin e komunitetit dhe përforcon transparencën dhe 
llogaridhënien lidhur me shpenzimin publik. Ai përmirëson gjithashtu përgjigjen e 
buxhetit ndaj qështjeve të fëmijëve, teksa promovon në të njëjtën kohë pronësinë dhe 
qëndrueshmërinë e vendimeve lidhur me shpenzimin publik, duke qenë një mjet i dobishëm 
për promovimin e angazhimit qytetar dhe të nxënit social.

CIKLI I BUXHETIMIT ME PJESMARRJE

Zakonisht Cikli i buxhetimit me pjesëmarrje përcaktohet duke ndjekur ciklin e buxhetimit të 
zakonshëm të autoriteteve vendore, me mundësi për përfshirjen e një kontributi më të gjerë 
nga qytetarët. Procesi i buxhetimit me pjesëmarrje duhet të mire planifikohet paraprakisht, 
me një program të qartë të veprimtarive dhe burimeve të nevojshme. Gjithashtu është i 
nevojshëm një rishikim i aktorëve kyç të buxhetimit me pjesëmarrje dhe i marrëdhënieve 
të tyre të ndërsjella. Qeveritë vendore e nisin procesin e buxhetimit duke u bazuar në çfarë 
është përcaktuar në ligjet apo udhëzuesit e politikave të autoriteteve qëndrore. Më pas, çdo 
njësi e qeverisjes lokale, harton procesin dhe planin e saj të veprimtarive të pjesëmarrjes 
publike, në varësi të rrethanave dhe rregullave vendore. Në përgjithësi, një proces i 
pjesëmarrjes publike ka katër faza kryesore:
Faza Përgatitore 
Kjo është praktikisht faza e hartimit të buxhetit. Ajo ka të bëjë kryesisht me shpërndarjen 
e informacionit, diskutimet fillestare të politikave dhe prioriteteve nga qytetarët në 
lokalitetet e tyre, parashikimin e të ardhurave, përcaktimin e kritereve të përgjithshme dhe 
metodologjisë së alokimit të burimeve ose buxhetimit, ngritjen e strukturave pjesëmarrëse 
të nevojshme si dhe përcaktimin e numrit të përfaqësuesve dhe zgjedhjen e tyre. Po në 
këtë fazë, përcaktohen edhe pjesëmarrësit dhe institucionet që do të drejtojnë procesin e 
buxhetimit me pjesëmarrje. Për të përfunduar këtë fazë mund të nevojiten gjashtë muaj deri 
në një vit. 

FAZAT  E FORMULIMIT TË BUXHETIT ME PJESMARRJE

Kjo fazë ka të bëjë kryesisht me vendosjen e prioriteteve. Ajo u bën të mundur qytetarëve 
të përcaktojnë prioritetet dhe të marrin vendime mbi projektet e investimit, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo përmes përfaqësuesve të tyre. Faza e formulimit përfshin organizimin e 
Takimeve të Komitetit të Buxhetimit me Pjesëmarrje si dhe debatin dhe votimet për buxhet-



Përfshirja e fëmijëve në planifikim dhe buxhetim komunal

17

propozimin nga ana e komitetit apo një institucioni të barasvlershëm. Kjo është faza në 
të cilën diskutohen politikat dhe projektet që do të implementohen nga komuna në vitin e 
ardhshëm fiskal  (ose në dy vitet e ardhshme). Veprimtaritë kryesore që lidhen me këtë fazë 
janë: 

• Kriteret e përcaktimit të prioriteteve;
 • Matrica e përcaktimit të prioriteteve; 
• Mekanizmat e vendimmarrjes për prioritetet.

Faza e Implementimit të Buxhetit me Pjesëmarrje
Kjo është faza konkrete e zgjidhjes së problemeve. Në këtë fazë punohet për të gjitha 
qështjet që u planifikuan dhe për të cilat u ra dakord në takimet planifikuese me pjesëmarrje. 
Zakonisht, procesi i implementimit të buxhetit zgjat gjithë vitin fiskal. Veprimtaritë në këtë fazë 
përfshijnë përgjithësisht përgatitjen e planeve teknike dhe kontratave për implementimin e 
buxhetit nga stafi komunal në dialog me Komitetin për Buxhetin me Pjesëmarrje. 

Faza e Monitorimit dhe Vlerësimit të Buxhetit me Pjesëmarrje

Në këtë fazë, qytetarët dhe autoritetet e qeverijes lokale hyjnë në dialog për të rishikuar 
implementimin e buxheteve dhe planeve vendore. Disa nga mjetet e përdorura për të 
lehtësuar këtë proces janë raportet periodike nga autoritetet e qeverisjes lokale, vizitat 
periodike me pjesëmarrje në terren për të inspektuar projektet, raportet e vleresimit për 
qështje të komuniteteve, raportet institucionale mbi shpërndrajen e shërbimeve etj. Aspekti 
më i rëndësishëm i kësaj faze është fakti që komuna paraqet rregullisht informacion të 
detajuar mbi mënyrën me të cilën është duke u implementuar buxheti. Kryetari i komunës 
dhe personat e tjerë përgjegjës për menaxhimin dhe implementimin e buxhetit përgatisin 
raporte të qarta të cilat janë të kuptueshme për qytetarët dhe komitetin. Aktorët e interesuar 
mund të bëjnë edhe pyetje mbi çështje specifike dhe të kërkojnë informacion plotësues në 
mënyrë që të arrijnë transparencën e nevojshme gjatë kësaj faze.  

RËNDËSIA E PJESMARRJES SË FËMIJËVE NË BUXHETIMIN ME PJESMARRJE

Krijimi i mundësive për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në buxhetimin me pjesëmarrje 
sjell mjaft përfitime pasi rrit ndërgjegjësimin e tyre për detyrat qytetare, zgjon tek ata një 
ndjenjë pronësie kundrejt komunitetit dhe çka është më e rëndësishmja, i afron prioritetet 
dhe burimet lokale me nevojat dhe prioritetet e fëmijëve. 
Përfshirja e fëmijëve në proceset e buxhetimit me pjesëmarrje kërkon një planifikim të  mirë 
dhe mbështetje të përqendruar nga ana e autoriteteve të qeverisjes lokale dhe shoqëris 
civile apo grupeve komunitare. Ky angazhim zakonisht përfshin krijimin e një mekanizmi 
– Grup kordinues të përbërë nga përfaqësues të këshillit të buxhetimit me pjesëmarrje të 
të rriturve, përfaqsuesve të institucioneve të qeverisjes lokale, shkollës, prindërve dhe 
fëmijëve nga grupet apo këshillat ekzistues të fëmijëve si Asamblea e fëmijëve në nivel 
komunash.  
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Grupi kordinues mblidhet çdo javë për të planifikuar procesin, për të diskutuar mjetet dhe 
metodologjitë që do të përdoren për të lehtësuar procesin dhe për të zgjidhur problemet që 
mund të lindin si rrjedhim. Lehtësimi konkret i procesit me fëmijët mund të bëhet përmes 
Asambleve komunale të fëmijëve, të cilët janë trajnuar dhe kanë marrë informacion mbi 
procesin. Këshilli apo grupet e fëmijëve hartojnë procesin dhe planin e veprimtarive dhe 
kërkojnë mbështetje nga komiteti i të rriturve për çështje të ndryshme. Më poshtë janë 
renditur disa sygjerime të rëndësishme për të garantuar pjesëmarrjen e plotë të fëmijëve 
dhe të rinjve në procesin e buxhetimit me pjesëmarrje:

1. Të rritet ndërgjegjësimi i fëmijëve dhe të rriturve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së 
fëmijëve në proces. Kjo mund të bëhet duke përfshirë temën e buxhetimit komunal 
vendor në orët e mësimit zgjedhor ekstrakurikular gjatë hartimit të programeve dhe 
teksteve mësimore me zgjedhje   psh: tekste si :,,Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Fëmijëve 
’’ për edukimin fillor.

2.  Të pregatiten mjete informative të përshtatura për fëmijët, për një të kuptuar më  mire mbi 
procesin dhe ciklin e buxhetimit dhe të trajnohen lehtësuesit për të punuar drejtpërdrejt 
me fëmijët, për t’i fuqizuar ata në mënyrë që të marrin pjesë plotësisht në procesin e 
buxhetimit me pjesëmarrje. Është e rëndësishme të krijohet një rrjet lehtësuesish të 
fëmijëve në nivel vendor, i cili do t’i mbështesë ata në këtë proces.  

3. Të mbahen takime të shpeshta me Asamble të fëmijëve në nivel komune në të cilat 
fëmijët lehtësohen në zgjedhjen e përfaqësuesve, anëtarëve dhe kryesisë nëpër shkolla.  
Këta, nga ana e tyre mund të zgjedhin anëtarëve e Asambleve komunale duke formuar 
Këshillin komunal të Fëmijëve. 

4. Të përzgjidhen nga fëmijët e zgjedhur në Asamblenë komunale të fëmijëve të paktën 
5. tri prioritete në nivel komune. Ata mund të diskutojnë së bashku kriteret e përzgjedhjes 

së prioriteteve; gjithsesi, përvoja ka treguar se mund të përzgjedhin prioritete në nivele 
të ndryshme: një në shkallë lagjeje apo fshati, një në shkallë zone dhe një në shkallë 
komune (duke përfshirë nevojat dhe çështjet e gjithë territorit) . 

6. Të përfshihen prioritetet e fëmijëve në prioritetet e përgjithshme të formuluara nga 
përfaqësuesit e Këshillit të buxhetimit me Pjesëmarrje në të cilën fëmijët janë gjithashtu 
të përfaqësuar .

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME TË KRYHET NJË ANALIZË BUXHETORE

Qeveritë janë të detyruara të përmbushin të drejtat e fëmijëve si edhe të luajnë një rrol 
rregullator dhe monitorues për të garantuar që aktorët joshtetërorë të veprojnë në përputhje 
me kodet shtetërore dhe ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve. Në përgjithësi, të drejtat 
e fëmijëve u imponojnë qeverive tri detyrime: të respektojë, të mbrojë dhe të përmbushin të 
drejtat e fëmijëve. 

Detyrimi për të përmbushur të drejtat e fëmijëve i imponon qeverisë, të ndërmarrë dhe 
implementojë masa legjislative, administrative dhe buxhetore. Analiza e buxhetit është 
një mjet për të monitoruar performancën e shtetit dhe për ta vënë atë, në të njëjtën kohë, 
para përgjegjësisë së llogaridhënies. Buxhetet janë shprehja më e fortë e  prioriteteve, 
performancave, vendimeve dhe qëllimeve të një qeverie dhe reflektojnë politikat dhe 
programet e qeverisë. 



Përfshirja e fëmijëve në planifikim dhe buxhetim komunal

19

Analiza e pavarur e buxhetit për fëmijë është një mjet efikas për të monitoruar angazhimin 
e qeverisë për të drejtat e fëmijëve dhe avokimin. Analiza e buxhetit me pjesëmarrje bën të 
mundur që të vlerësohet deri në ç’masë angazhimet e marra përkundrejt fëmijëve (përmes 
politikave dhe programeve) janë përkthyer në mjete financiare. 

Analiza e pavarur e buxhetit i ndihmon fëmijët dhe komunitetet të marrin përgjigje për 
pyetjet e mëposhtme që lidhen me llogaridhënien:

• Respekton
• Mbron
• Përmbush mjetet e llogaridhënies sociale me fokus fëmijën në buxhetim dhe në  

shpenzimin publik

Është e nevojshme ti kemi parasysh pyetjet si në vijim:

• Sa prej burimeve në dispozicion u alokohen çështjeve të fëmijëve në një periudhë të 
caktuar? 

• Për çfarë janë alokuar burimet?
• A janë alokimet të përshtatshme dhe të qëndrueshme? Këtu mund të jetë e dobishme 

të krahasohen kostot e pritshme dhe alokimet konkrete të buxhetit. 
• A janë alokimet në linjë me nevojat dhe prioritetet e fëmijëve dhe me angazhimet 

vendore dhe ndërkombëtare?
• Në fund të manualit, përdoruesit pritet të kenë fituar një nivel bazë të kuptuari për sa i 

përket rëndësisë, relevancës dhe modaliteteve. 

Analiza e Pavarur e Buxhetit:

• Përmirëson ndarjen e informacionit dhe të kuptuarin e buxhetit nga ana e publikut. 
Shërben për të thjeshtësuar gjuhën tejet teknike të buxheteve zyrtare dhe për të rritur 
transparencën e procesit buxhetor. 

• Influencon alokimet e buxhetit, ndihmon për të informuar qytetarët mbi impaktin që 
kanë alokimet e buxhetit në jetën e tyre të përditshme dhe për të mobilizuar opinionin 
publik që të bëjë presion për më shumë paanshmëri në alokimet e buxhetit.

• Përmirëson shënjimin e fondeve për grupet e cenueshme, përfshirë gratë dhe fëmijët. 
Mund të ndihmojë në fuqizimin e grupeve të cenueshme duke u dhënë zë shqetësimeve 
të tyre dhe duke garantuar që fondet të adresojnë më nga afër nevojat e tyre. 

• Hap debate mbi pasojat specifike sektoriale të alokimeve të buxhetit. Mund të ndihmojë 
në përmirësimin e efektshmërisë dhe efikasitetit të shpenzimit publik duke bërë të qarta 
kompromiset e nevojshme për vendosjen e ekuilibrit midis burimeve dhe nevojave, çka 
do të ndihmojë për një përdorim optimal të burimeve të pamjaftueshme publike. 

• Ndikon politikat e të ardhurave. Duke analizuar impaktin e taksave dhe të reformës së 
taksave në grupet e ndryshme të shoqërisë. Analiza e Buxhetit me Pjesëmarrje mund të 
ndihmojë në garantimin e një barazie më të madhe në mbledhjen e të ardhurave. 
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PËRFSHIRJA E FËMIJËVE DHE TË RINJËVE NË PROCESIN E BUXHETIMIT ME 
PJESËMARRJE- NJË RAST STUDIMOR NGA BRAZILI - BARRA MANSA, BRAZIL: 
PËRVOJA  INOVATORE QYTETARIE 

Ky rast studimor është marrë dhe përshtatur nga publikimi “Children and young people 
build participatory democracy in Latin American cities: Yves Cabannes. Environment and 
Urbanization 2006 18: 195. DOI: 10.1177/0956247806063973 (Fëmijët dhe të rinjtë ndërtojnë 
demokracinë me pjesëmarrje në qytetet e Amerikës Latine: Yves Cabannes. Mjedisi dhe 
Urbanizimi). Versionin online të këtij artikulli mund ta gjeni në adresën  http://eau.sagepub.
com/content/18/1/195”. Ai është përdorur kryesisht për të ilustruar jo vetëm se si procesi i 
buxhetimit me pjesemarrje mund të përdoret për të lehtësuar angazhimin  e të rriturve në 
buxhetimin dhe shpenzimet publike, por edhe se si përfshirja aktive e fëmijëve dhe të rinjve 
përgjatë gjithë procesit në krah të të rriturve mund të rrisë burimet publike për fëmijët dhe 
njëkohësisht t’i fuqizojë ata në mënyrë që të bëhen qytetarë të përgjegjshëm të të tashmes 
dhe të ardhmes.

Barra Mansa, një komunë në rajonin juglindor të Brazilit. Ekonomia e saj mbështetet te 
hekuri dhe çeliku, industria kimike dhe ushqimore si dhe tregtia, shërbimet dhe veprimtaria 
bujqësore. Barra Mansa ka një popullsi prej 170,503 banorësh, mbi një e katërta e të cilëve 
janë nën moshën 14 vjeç. Zyra e Kryetarit të Komunës ka promovuar politika drejtuar të rinjve 
lidhur me shëndetin, arsimin, përparimin social dhe qytetarinë. 

Në vitin 1997, Kryetari i Komunes së Barra Mansa vendosi të ndërmerrte një proces të 
madh konsultimi me fëmijët dhe të rinjtë për të marrë informacion i cili do të shërbente 
për procesin e planifikimit komunal. Qëllimi i kësaj nisme ishte ndërgjegjësimi i fëmijëve 
dhe adoleshentëve për detyrat e tyre qytetare, zgjimi te ata i ndjenjës së pronësisë ndaj 
komunitetit, ofrimi i mundësive për diskutim dhe vendimmarrje dhe, përmes krijimit të një 
këshilli, përdorimi i një pjese të buxhetit komunal për zhvillimin e projekteve dhe shërbimeve 
të bazuara në prioritetet e përcaktuara nga fëmijët që morën pjesë në takimet e lagjeve 
dhe zonave. Po atë vit, duke ndjekur shembullin e disa komunave të tjera përparimtare, 
Barra Mansa adoptoi Buxhetimin me Pjesëmarrje. Ky mekanizëm administrativ, deri atëherë 
rezervuar vetëm të rriturve, u bë baza për krijimin e OP Mirim dhe më vonë OP Joven apo të 
“Këshillit për Adoleshentët”.

SHTESË
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Planifikimi dhe mbështetja e këtij procesi përfshiu Zyrën e Kryetarit të Komunes dhe 
Sekretarin për arsimin së bashku me një OJF lokale, Encomen (Encontro de Meninos e 
Meninas de Barra Mansa), përfaqësues të shkollave publike dhe private dhe të kishës si 
edhe këshillues të ndryshëm. Një komitet i ngritur për të mbështetur projektin përfshinte 
përfaqësues të Këshillit të Buxhetimit me Pjesëmarrje të të Rriturve, qeverisë vendore, 
sistemit shkollor, një prind dhe një anëtar të këshillit ekzistues të fëmijëve dhe adoleshentëve. 
Ky komitet mblidhej çdo javë për të përgatitur projektin, për të udhëhequr çështjet praktike, 
për të përcaktuar operimin e asambleve, për të zgjidhur problemet që lindnin dhe për të 
vlerësuar fazat e ndryshme. 

Procesi: 

Faza e parë (1997–1998): Ndërgjegjësimi
 Gjatë vitit të parë u zhvilluan një sërë veprimtarish për të rritur ndërgjegjësimin e përgjithshëm 
ndër fëmijët dhe të rriturit. Departamenti i arsimit organizoi një konkurs shkrimi dhe vizatimi 
në shkollat e komunea dhe fituesit u shndërruan në sekretariatin e parë të fëmijëve në 
komunen e tyre. Tema e buxhetit të shtetit u përfshi në programin shkollor, duke filluar 
nga klasa e katërt, me qëllimin për t’u treguar fëmijëve se si mblidhen dhe përdoren paratë 
publike. Gjithashtu, u organizua një fushatë për t’i ndërgjegjësuar fëmijët dhe familjet e tyre 
lidhur me të drejtat e konsumatorit dhe rëndësinë që ka mbledhja e taksave për të ardhurat 
e bashkisë. 

Faza e dytë (1998–2000): Përgatitja e mjeteve 
të mësimdhënies dhe implementimi i projektit. 

Në vitin 1998, skuadra e komunes prezantoi projektin OP Mirim përmes njoftimeve, afisheve 
dhe fletëpalosjeve të vendosura dhe shpërndara në mënyrë strategjike. artikuj si bluza dhe 
vizore u përdorën si nxitës për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe adoleshentëve. Koordinatorët, 
agjentët bashkiakë, prindërit, drejtorët e shkollave dhe drejtuesit e komunitetit organizuan 
takime në nivel lagjeje dhe drejtuesit e komunitetit u ftuan të bëheshin “agjentë” të OP 
Mirim të cilët do të trajnoheshin për të punuar drejtpërdrejt me fëmijët dhe adoleshentët. Një 
nga fitoret e mëdha qe fakti që projekti tërhoqi rreth 100 agjentë. Duke filluar nga ata, u ngrit 
një rrjet i vërtetë agjentësh që luanin rolin e shpërndarësve dhe organizatorëve të procesit. 

Procesi i OP Mirim përfshinte hapat e mëposhtëm:

• Fëmijët dhe adoleshentët morën pjesë në asambletë e organizuara në nivel lagjeje dhe 
zgjodhën “delegatët e lagjes” të cilët, nga ana e tyre, zgjodhën “delegatët e zonës” për 
asambletë e organizuara në nivel zone. 

• Anëtarët e zonës, të mbledhur në asambletë komunale, zgjodhën 36 këshilluesit, 18 
djem dhe 18 vajza. Të gjithë fëmijët nga 9 deri në 15 vjeç mund të merrnin pjesë dhe të 
votonin në asamble, por vetëm ata që ishin në shkollë mund të zgjidheshin si delegatë 
apo këshillues. Fëmijët nën 9 vjeç apo mbi 15 vjeç mund të merrnin pjesë por nuk mund 
të votonin apo të zgjidheshin. 



Përfshirja e fëmijëve në planifikim dhe buxhetim komunal

23

• Në të gjitha nivelet, u debatua për shqetësimet dhe u votua lidhur me to në përputhje 
me prioritetet e delegatëve dhe këshilluesve. Të rinjtë u befasuan nga sasia e madhe e 
kërkesave dhe prioriteteve që bashkëmoshatarët e tyre nxorën në pah: “Ditën e seancës 
plenare të lagjes... dolën pothuajse 1,000 prioritete! Seancat plenare në nivel zone qenë 
si një lotari”. Sfida për fëmijët e zgjedhur në këshill ishte përzgjedhja e tre prioriteteve 
për çdo rajon: një në shkallë lagjeje, një në shkallë zone dhe një në shkallë qyteti. Në 
atë kohë, projekti u zhvillua në gjashtë zona të qytetit, çka nënkuptonte 18 prioritete që 
duheshin trajtuar brenda një viti, me një buxhet total prej 150,000 Realesh (që në atë 
kohë vlenin 150,000$) të alokuar nga qeveria vendore. Kjo punë ishte një sfidë dhe një 
mundësi edukimi – dihej që në fillim që burimet as që i afroheshin nivelit të kërkesës. 
Procesi duhet të udhëhiqej nga përzgjedhja e prioriteteve bazuar te nevojat dhe te 
realizueshmëria nga pikëpamja teknike dhe financiare, gjë që i motivoi të gjithë për të 
mësuar më shumë.

• “Karavanët e qytetarisë” qenë një pjesë e rëndësishme e këtij procesi nxënieje. Këta 
konsistonin në vizita të këshilluesve të rinj në lagjet e ndryshme, çka i ndihmoi ata të 
njihnin më mirë qytetin. Përmes diskutimeve mbi vizitat e kryera, qytetarët e rinj mundën 
të zgjidhin prioritetet në një mënyrë më të informuar. 

• Elemente të procesit – trajnimi i agjentëve, asambletë në lagje, në zona dhe në komuna, 
krijimi i këshillit dhe “karavanët e qytetarisë” – janë përsëritur çdo vit që prej vitit 1998. 
Procesi ka përfshirë gjithashtu edhe angazhimin e dy fëmijëve këshillues në këshillin 
komunal. 

Faza e tretë: Transicioni dhe zhvillimi i një kulture të re politike (2001–2003) 

Në vitin 2001, një ndryshim në administratën komunale rezultoi në një model të ri administrativ 
në Barra Mansa dhe komuna u nda në 17 njësi planifikimi. Kjo pati pasoja edhe në mënyrën 
me të cilën zhvillohej procesi i OP Mirim dhe një sërë anëtarësh të qeverisë komunale 
organizuan takime vlerësimi dhe u mblodhën me disa fëmijë këshillues për të diskutuar 
dhe promovuar ndryshimet në projekt. Personat përgjegjës për OP Mirim iu drejtuan për 
mbështetje shoqatave të banorëve, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në qeverinë e 
re. Rregullat dhe kriteret e projektit iu nënshtruan ndryshimeve bazuar si në vlerësimin e 
brendshëm ashtu edhe në takimet me fëmijët këshillues. Nga shtatori i vitit 2002, fëmijët 
filluan të përzgjidheshin nga të 17 njësitë e planifikimit dhe jo bazuar në asambletë e lagjeve 
dhe këshilli përfundimtar përbëhej nga 17 këshillues. Barazia gjinore nuk ishte më një nga 
kriteret. Alokimi buxhetor nga komuna u nda në mënyrë të barabartë mes 17 njësive të 
planifikimit dhe përdorimi i tij do të përcaktohej në çdo rast nga i gjithë këshilli. Kjo qasje, e 
cila nuk merr parasysh pabarazitë mes pjesëve të ndryshme të qytetit, synonte të ishte një 
masë e përkohshme derisa njësitë e planifikimit të klasifikoheshin për nga cilësia e jetës. 
OP Mirim mbetet sot një instrument i administrimit me pjesëmarrje, pavarësisht mungesës 
së statusit ligjor në legjislacionin vendor. Fakti që një ndryshim i administratës nuk shkaktoi 
mbylljen e projektit dëshmon që popullsia dhe fëmijët e të rinjtë e bashkisë, e kanë marrë 
përsipër këtë projekt si diçka që u përket, duke e bërë të vështirë mbylljen e tij nga cilido 
agjent publik. Angazhimi i fëmijëve, së bashku me dukshmërinë e projektit, si në nivel vendor 
ashtu edhe më gjerë, qe vendimtar për vijimësinë e OP Mirim. 
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