
Adresat e Observatorëve për të Drejtat e Fëmijëve

Aleanca për Fëmijët UNICEF Albania 

DIBËR
Lagja:”Gjokë Doçi”
Rruga:Bulevardi “Elez Isu�”, Pallati Faiz Halili, kati II,
Dibër, Shqipëri
tel: (00 355) 218 2 4630  
e-mail: observatori_di@yahoo.com

DURRËS
Durrës, Shqipëri
e-mail: qendrakeshillimit@yahoo.com

ELBASAN
Lagja:”28 Nëntori ”, 
Rruga ”Abdyl Frashëri”, Pallati 422, kati I
Elbasan, Shqipëri
tel: (00 355) 54 25 72 21 
e-mail: observatori_el@yahoo.com

KORÇË
Rruga: Shëtitore “Fan S. Noli”, Nr 11
Korçë, Shqipëri
tel: 00355 822 50277  
e-mail: observatori_ko@yahoo.com

KUKËS
Kukës, Shqipëri
e-mail: kukesi@albmail.com

SHKODËR
Rruga ”13 Dhjetori”, Godina e Prefektures 
Shkodër, Shqipëri
e-mail: observatori_shk@yahoo.com

TIRANË
Rruga ”Qamil Guranjaku”, Pall.1 Shk.1, 
Kati VIII- D. Tiranë, Shqipëri
tel: 00355 4 2452692  
e-mail: observatori_tir@yahoo.com



Observatori për të Drejtat e Fëmijës është një iniciativë ndërmjet 
UNICEF dhe “Aleanca për Fëmijët”, që synon të ngrejë mekanizmin për 
mbledhjen e informacionit dhe studimin e situatës së realizimit të të drejtave të 
fëmijëve në nivel rajoni. Observatorët do të funksionojnë �llimisht  si strukturë e 
shoqërisë civile, si një platformë për shpalosjen e mendimeve dhe angazhimeve 
të reja, dhe si shkëmbim eksperiencash nëpërmjet Institucioneve dhe organizmave 
të ndryshëm lokalë. Gjatë punës së tij, Observatori do të mbledhë informacione nga 
të gjitha burimet e mundshme (publike dhe jo publike) ne nivel rajonal dhe nga aktorë 
të tjerë gjithashtu; Këto informacione, vëzhgimet në terren dhe studimet që do të 
kryen gjatë punës, do vihen në shërbim të Institucioneve, Organizmave dhe çdo 
individi të interesuar. 

Aktualisht janë ngritur zyrat e para të Observatorëve në qarqet Elbasan, Shkodër, Dibër, 
Korçë, Durrës dhe Kukës. Këto observatorë, si pjesë e shoqërisë civile, do të 
bashkëpunojnë ngushtë me të gjitha strukturat shtetërore për zbatimin e të drejtave të 
fëmijëve në nivel Qarku, Bashkie dhe Komune.  Observatorët synojnë që, në kuadrin e 
mekanizmit monitorues në nivel vendor, të jenë struktura plotësuese të pavarura lokale. 

Roli i Observatorëve në nivel lokal do të synojë që të kontribuojë dhe në zhvillimin e 
kapaciteteve lokale duke hartuar raporte për zbatimin e të drejtave të fëmijës, si dhe në 
monitorim të pavarur dhe të vazhdueshme të zbatimit të “Konventës për të Drejtat e 
Fëmijës” në nivel lokal. 

Qëllimi i Observatorëve është që të kontribuojë në advokim dhe zbatimin e te drejtave 
të fëmijëve  në rajonet e Elbasanit, Dibrës, Shkodrës, Korçës, Durrës dhe Kukës, si një 
aleancë e strukturave kryesore të shoqërisë civile; si dhe në hartimin dhe zbatimin e 
politikave monitoruese për përmbushjen dhe zbatimin e të drejtave të fëmijëve në 
këto rajone. 

Objektivat
• Për të fuqizuar kapacitetet e shoqërisë civile lokale nëpërmjet trajnimeve rreth 

monitorimit dhe hartimit të raporteve në lidhje me zbatimit e politikave të qeverisjes 
në Elbasan, Dibër, Shkodër, Korçë, Durrës dhe Kukës.

• Për rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive rreth situatës dhe mirëqenies së fëmijëve 
në Elbasan, Dibër, Shkodër, Korçë, Durrës dhe Kukës.

• Monitorim rreth zbatimit të ”Planit Kombëtar për Veprimi për Fëmijët” në respektim të 
Konventës për të Drejtat e Fëmijës, si dhe në hartimin e raporteve periodike. 

Roli i Observatorëve do të konsistojë në:

• Ngritjen e një bashkëpunimi institucional duke synuar të gjithë aktorët kryesorë lokal 
publik dhe jo publik; 

• Fuqizimin i kapaciteteve të OJF-ve lokale si dhe strukturave të tjera lokale, aktore dhe 
përgjegjëse në përmbushje të të drejtave të fëmijëve.  Ky partneritet progresiv do të 
konsistojë në krijimin e sistemit lokal monitorues, hedhjen e të dhënave dhe hartimin e 
raporteve përkatëse;

• Advokimin dhe informimin, ku zyra e Observatorit do të ofrojë informacione në lidhje 
me botime/ raporte/ sistemin e të dhënave si dhe treguesve të të dhënave  më të 
fundit për çështje të ndryshme të të drejtave të fëmijëve. 

• Veprimtari të ndryshme informuese, advokuese dhe edukuese.

Puna e Observatorit do të konsistojë në:
• Mbledhjen e të dhënave nga të gjithë aktorët ne nivel rajonal, sipas një programi hedhje 

të dhënash, licencuar nga UNICEF; 
• Përgatitjen dhe shpërndarjen e raporteve 3 mujore sipas indikatorëve të mirëqenies së 

fëmijëve (bazuar në strategji lokale, kombëtare, në “Konventën për të Drejtat e Fëmijës”, 
në “Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (MDG)”;

• Përgatitjen e raporteve vjetore mbi implementim e politikave rajonale për fëmijët;
• Dokumentimin e raporteve të studimit mbi fëmijët të hartuara nga agjenci kombëtare 

dhe ndërkombëtare. 

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS


