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 PARATHËNJE 

 
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve 

 
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet 

joqeveritare i themeluar në 2013 si një rrjet i shoqërisë civile që 

synon të monitorojë situatën e fëmijëve dhe të rinjve në nivel 

kombëtar dhe strategjik.Degët e Observatorit janë në të gjithë 

vendin duke pasur dymbëdhjetë ekspertë rajonale (një në secilën 

bashki kryesore të vendit). Një staf i kualifikuar dhe me përvojë që 

ndodhet pranë çdo lokaliteti na jep mundësinë për të monitoruar 

situatën e fëmijëve e të rinjve dhe çështjet e të drejtave deri në 

nivellokal. 

 

Misioni ynë është të sigurojmë dinjitetin dhe mirëqenien e fëmijëve 

dhe të rinjve në të gjithë Shqipërinë përmes vëzhgimit, kërkimit dhe 

analizës, komunikimit dhe avokimit; duke bashkëpunuar me aktorët 

/ institucionet e tjera; dhe duke u përfshirë në fushata 

ndërgjegjësimi dhe edukimi të publikut. 

 

Përmes përfaqësuesve të tij në nivelin rajonal dhe në bashkëpunim 

me njësitë e qeverisjes vendore në bashki, Observatori mbledh 

informacionin statistikor nga të dhënat administrative të 

shëndetësisë, arsimit, mbrojtjes sociale dhe autoriteteve të tjera 

vendore. Duke përdorur softëerin DevInfo pasuria e 

informacionit statistikor është konsoliduar në një bazë të dhënash të

 disponueshme online në: http://observator.org.al/odf2/qarqet-en.html. 

 

Deri më tani, baza e të dhënave të siguruara nga Observatori ka shërbyer si një burim unik informacioni 

në hartimin e një sërë ndërhyrjesh në nivel kombëtar dhe lokal nga institucione të ndrsyhme publike dhe 

OJF, si dhe ka shërbyer në planet e ndryshme strategjike të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare 

dhe kombëtare. 

 

Duke përdorur këto të dhëna të marra nga institucione të ndryshme në nivel qendror dhe lokal, 

Observatori ka realizuar monitorime dhe vlerësime të ndryshme mbi situatën e fëmijëve dhe të rinjve në 

vend, duke kontribuar në hartimin e planeve të veprimit për fëmijët dhe të rinjtë në nivel kombëtar dhe 

lokal.  

 

 

 

 

http://observator.org.al/odf2/qarqet-en.html
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Një kontribut i rëndësishëm i prezencës së fortë të Observatorit në terren është aftësia e tyre për të 

advokuar me autoritetet qeveritare për të zgjeruar masat qendrore dhe 

lokale për adresimin e nevojave të fëmijëve dhe të rinjve në vend. 

 

Përgjatë këtyre 6 viteve, Observatori ka qenë një nga nismëtarët dhe 

mobilizuesit e ngritjes dhe fuqizimit të rrjetit “Zëri i të rinjve”, duke 

mundësuar adresim politikash vendore për të rinjtë si dhe mbështjetës 

të aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare me dhe për të rinjtë. 

 

Observatori është entiteti i parë dhe i vetëm në Shqipëri që ka ngritur 

zërin dhe ka ndërmarrë katër vjet angazhim intensiv në bërjen publike 

të cështjes së martesave nën moshë për të shpëtuar jetën e vajzave dhe 

djemve; Duke ngritur zërin nga nismat për ndërgjegjësimim në nivel 

lokal, deri në vëmendjen dhe politikën e qeverisë qendrore, duke e bërë 

pjesë të tryezave të diskutimit me përfaqësuesit e Ministrive të linjës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbajtja e këtij Raporti është përgjegjësi e Observatorit. 

 

© Aplikimet për leje për të shumëfishuar ose përkthyer pjesë nga ky publikim duhet të dërgohen në: 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve 

Rruga “Brigada e VIII”, Pall. LID, K.1, Z.1, Tiranë, Shqipëri 

Email: info@observator.org.al 

Webmail: www.observator.org.al 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@observator.org.al
http://www.observator.org.al/
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   PROJEKTE 2020 
 

Destinacione Miqësore për Fëmijë-WONDER 

Objektivi kryesor i përgjithshëm i projektit “Destinacione Miqësore për Fëmijë-WONDER” është të rrisë 

atraktivitetin dhe konkurrencën e destinacioneve nga rajoni Adriatik-Jon falë një qasje miqësore për 

fëmijë, që synon përmirësimin e jetesës së qyteteve dhe ofertës turistike (qeverisja, mjedisi dhe 

shërbimet) përmes zhvillimit të metodave të reja dhe inovative të pjesëmarrjes. Në këtë kuptim, rezultatet 

e pritshme do të jenë: 

- Ofertë e re turistike drejtuar fëmijëve dhe familjeve përmes metodave inovative pjesëmarrëse. 

- Përmirësimi i bashkëpunimit në nivelin lokal dhe ndërkombëtar midis sektorit të turizmit, autoriteteve 

lokale, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve / fëmijëve. 

- Identiteti ndërkombëtar i përcaktuar mirë dhe ngritja e vetëdijes së zhvilluar për turizmin miqësor ndaj 

fëmijëve në zonën Adriatik-Jon. 

Rezultatet e lartpërmendura do të arrihen përmes 2 rezultateve kryesore: 

 Plani i Veprimit i “Destinacione Miqësore për Fëmijë”që synon mbledhjen e veprimeve dhe 

strategjitë që duhen ndërmarrë nga qytetet për t'u bërë "destinacione miqësore për fëmijët"; 

 Rrjeti  - Mbarëkombëtar i “Destinacione Miqësore për Fëmijë-WONDER” 

Destinacione Miqësore për Fëmijët, që synojnë grupe të ndryshme nga publiku i gjerë (përfshirë fëmijët), 

institucionet arsimore, shoqëria civile dhe OJQ-të, tek organet dhe autoritetet publike, por edhe sektori 

privat, përfshirë ndërmarrjet në sektorin e turizmit. 

 

Projekti WONDER do të kombinojë një qasje nga lart-poshtë (vendimet dhe strategjitë në nivelin e 

autoritetit lokal) me një qasje nga poshtë-lart (me përfshirjen e fëmijëve, shoqërisë civile, sektorit të 

biznesit dhe mediave) për të zhvilluar një qasje inovative për destinacine miqësore me fëmijën. 

 

Bashkëpunimi midis partnerëve dhe qasja transnacionale do të jetë strategjike në mënyrë që të adresohet 

si duhet një politikë e plotë dhe e integruar drejtuar fëmijëve, si banorë ashtu edhe turistë që krijojnë një 

rrjet mbarëkombëtar të "Destinacioneve miqësore për fëmijët". 
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Zbatimi i një Fushate Komunikimi për Ndikimin e Sjelljes (COMBI) që mund të çojë në 

ndryshimin e sjelljes së burrave dhe djemve në komunitetet e synuara”  

"Nën kornizën e programit rajonal" Fundi i diskriminimit me bazë gjinore dhe dhuna ndaj grave në 

Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: Zbatimi i Normave, Ndryshimi i Mendjeve ", mbështetur nga UN 

Women dhe financuar nga Komisioni Evropian, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Rinjve 

(Observatori) ka qenë përgjegjës për mbledhjen e të dhënave sasiore dhe cilësore mbi steriotipet gjinore 

dhe perceptimet publike të roleve dhe qëndrimeve gjinore ndaj dhunës kundrejt grave në Shqipëri. Nën 

këtë program, Observatori ka mbledhur të dhëna sasiore dhe cilësore gjatë tre fazave. Faza bazë, 

rishikimi afatmesëm dhe Linja Fundore. Faza e tretë - Linja përfundimtare (gjatë nëntorit - dhjetor 2020). 

Gjatë anketimeve në fazën përfundimtare (2020) në lidhje me njohjen/familjaritetin e ligjit “Për barazinë 

gjinore” rezultoi se 65% e të anketuarëve kanë dijeni mbi ekzistencën e këtij ligji. 81% e të anketuarëve 

kanë dijeni mbi ligjin “Për dhunën ndaj grave dhe dhunës në familje”. Përsa i përket perceptimit të roleve 

nga anketimet gjatë vlerësimit përfundimtar (2020) rezultoi që më pak se 1 në 3 të anketuar beson se 

vajzat/ gratë i përkasin sferës shtëpiake, ndërsa djemtë/ burrat duhet të ndjekin karrierën dhe mundësitë e 

lidershipit. 

Për informacion më të hollësishëm janë raportet dhe faktsheetet 

të përgatitura në emër të iniciativës për mbledhjen e të dhënave 

në linqet më poshtë: 

- Fletë informuese një përmbledhje krahasuese nga studimi i 

kryer në 2 faza të ndryshme Baseline, Mid-Term and Review: 

https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2019/12/Albanian_Flete-informuese-vleresimi-

fillestar-dhe-vleresimi-afatmesem_nentor2019-1.pdf 

- INFOGRAPHIC – Factsheet krahasimore baseline midterm-

review dhe endline-14https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2021/05/ 

- Raporti-Vleresimi-Perfundimtar_Observatori-Mars2021.pdf 

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti-

Vleresimi-Perfundimtar_Observatori-Mars2021.pdf 

-Genderlab:https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2021/05/Infosheet-Gender-Lab-Raport-version-2-4May2021.pdf 

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/12/Albanian_Flete-informuese-vleresimi-fillestar-dhe-vleresimi-afatmesem_nentor2019-1.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/12/Albanian_Flete-informuese-vleresimi-fillestar-dhe-vleresimi-afatmesem_nentor2019-1.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2019/12/Albanian_Flete-informuese-vleresimi-fillestar-dhe-vleresimi-afatmesem_nentor2019-1.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/05/
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/05/
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti-Vleresimi-Perfundimtar_Observatori-Mars2021.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/04/Raporti-Vleresimi-Perfundimtar_Observatori-Mars2021.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/05/Infosheet-Gender-Lab-Raport-version-2-4May2021.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/05/Infosheet-Gender-Lab-Raport-version-2-4May2021.pdf
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Kohët e fundit Observatori ka hartuar "Planin Strategjik të 

Komunikimit për të adresuar dhunën ndaj grave në Shqipëri" 

nën programin "Zbatimi i normave, ndryshimi i mendjes". 

Qëllimi kryesor i nismës është të zhvillojë dhe zbatojë një 

proces komunikimi strategjik që do të inkurajojë ndryshimet në 

qëndrimet, sjelljet dhe normat shoqërore në lidhje me 

(DHNGV). Kjo iniciativë do të zbatohet në të njëjtat bashki ku 

është kryer studimi bazë, në 6 bashki (Tiranë, Durrës, Korçë, 

Shkodër, Vlorë dhe Kamëz) dhe 1 qark (Elbasan).   

 

 Iniciativa AKELIUS për Gjuhën Dixhitale. 
 

Platforma e mësimit digjital të gjuhës Akelius është bashkë-zhvilluar nga Fondacioni Akelius dhe 

UNICEF në bashkëpunim me partnerët zbatues të UNICEF. Megjithëse është ende në proces të 

zhvillimit, platforma ofron multimedia të pasura ndërvepruese që arrihen përmes produkteve autentike 

video, audio, tekst, pamje / grafikë, këngë dhe lojëra që ofrojnë përmbajtje kuptimplote të rëndësishme 

për nevojat dhe interesat e nxënësve, të cilat ose janë të para-zgjedhura nga mësuesi (për nxënës të nivelit 

më të ulët) ose zbulohen nga nxënësit kur lundrojnë në mënyrë dixhitale (nivele më të larta). Ky 

kontribut i pasur, ndërveprues është një nga elementët kryesorë që ndihmon motivimin e nxënësve dhe 

mësuesit të krijojnë një mësim që mund t&#39;u përgjigjet stileve të ndryshme të të nxënit dhe niveleve 

të të nxënit, siç u përmend më lart, duke  

mos lënë mënjanë të mësuarit ballë për ballë. 

  

Parimet kryesore janë:  

 Komunikimi - Platforma Akelius i jep përparësi kuptimit dhe komunikimit praktik të gjuhës. Ai 

synon që nxënësit të kuptojnë gjuhën e folur dhe të shkruar - qëllimi është që të familjarizohen 

përdoruesit me aftësitë biseduese si hapi i parë drejt përvetësimit të gjuhës. Nxënësi/ja mëson 

elemente leksikore përmes ndërveprimeve me platformën në internet dhe zbulon se si t’i formojë 

këto në fraza dhe fjali ndërsa bashkëvepron me tekstin e shkruar në një larmi formatesh - audio,  

Vizuale dhe video, perms lojrave, këngëve, tekstit dhe bisedave. 

 

 Të mësuarit me ritmin e vet. 

Brenda platformës dixhitale Akelius, nxënësi/ja mund të zgjedhë mënyrën e tij saj përmes elementeve 

përbërës të platformës sipas nevojave dhe interesave, me ritmin e tyre, duke ditur mirë që ata mund të 

kthehen për të rifreskuar njohuritë nëse është e nevojshme para se të shkojmë përpara. Mësuesi gjithashtu 

mund të caktojë kapituj ose mësime bazuar në nevojat e nxënësve, veçanërisht për nivelet fillestare, 

ndërsa nxënësit e avancuar mund te lundrojnë vetë ose sipas nevojës. 

 Pedagogja dixhitale e përsosur (State of art ) 

Platforma është e thjeshtë. Nuk ka terminologji apo udhëzime gramatikore konfuze. Niveli A1 i gjuhësa 

në Akelius, Lexis (fjalët) dhe gramatika janë të lidhura ngushtë, kështu që platforma përdor fjalorin dhe 

frazat e vogla për të mësuar morfologjinë dhe sintaksat në të njëjtën kohë. Nxënësit mësojnë të prodhojnë 

gjuhë duke mësuar fjalë në grupe që gjenden së bashku. Nxënësit përfitojnë një kuptim më të thellë të 

strukturave gramatikore përmes ndërveprimeve të përsëritura me këto fraza. Ata do të kuptojnë fjalët 



                                                                                                            Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve– Rapoti Vjetor 2020 

 
 

pg. 8 
 

individuale, si dhe renditjen e fjalëve. Nxënësit do të marrin një grup frazash për përdorim të 

menjëhershëm. Pastaj, ata mund të fillojnë të përdorin ato fraza për të parashikuar kuptimin dhe për të 

përpunuar përmbajtjen e re gjuhësore. 

Pas ndryshimeve në terren dhe pas një rishikimi programatik, projekti u shtri për fëmijët në nevojë dhe 

ata me prejardhje rome. Tabletat dhe bordet inteligjente që lehtësojnë përdorimin e platformës Akelius u 

shpërndanë në një qendër refugjatësh në kryeqytetin e Tiranës dhe dy shkolla fillore në zona të varfra të 

bashkive të Tiranës dhe Elbasanit. Mbi 580 fëmijë përdorën platformën Akelius gjatë vitit 2021 duke 

tejkaluar shënjestrën e 250 fëmijëve. Pothuajse 120 mësues janë trajnuar në përdorimin e platformës 

Akelius në kontekstin e mësimdhënies hibride dhe të përzier duke tejkaluar objektivin e 90 mësuesve dhe 

duke zgjeruar në të vërtetë trajnimin në zona të tjera me shkolla të varfra që nuk janë përfshirë fillimisht 

në projekt. 

 

Trajtimi i shkaqeve themelore të diskriminimit ndaj grave në Shqipëri 

 
Projekti synon të eleminojë shkaqet themelore të diskriminimit ndaj vajzave dhe grave në Prrenjas dhe 

Devoll, për shkak të të cilave ato nuk kanë qasje të plotë në të drejtat e tyre si në sferën private ashtu edhe 

në atë publike. Normat dhe vlerat janë përgjegjëse për mbajtjen e grave në një pozitë vartëse, e cila 

gjithashtu ndikon negativisht në përparimin ekonomik dhe 

shoqëror të komunave. Projekti adreson pabarazitë shoqërore 

përmes 4 dimensioneve SIGI. Përmes 4 dimensioneve të njëjta, 

arsyet e diskriminimit ndaj vajzave dhe grave, mungesa e 

informacionit për gratë në lidhje me menaxhimin e mbeturinave 

dhe për një qasje më të mirë për vajzat dhe gratë në hapësira 

publike të sigurta, përfshirëse dhe të gjelbërta. Për ta arritur këtë, 

u trajnuan trajnerë të rinjsh, të cilët më pas do të transferojnë 

njohuritë e tyre brenda komunave të tyre përkatëse. 

Vendimmarrësit në nivelet lokale dhe kombëtare do të 

informohen dhe ndërgjegjësimi i tyre do të rritet me synimin për 

të siguruar integrimin gjinor në ligjet e reja, si dhe me zbatimin e 

atyre ekzistuese. Partnerë; Qendra Ballkanike për Bashkëpunim 

dhe Zhvillim (BCCD); Forumi për Zhvillim të Barabartë (Forumi 

për enakopraven razvoj, društvo); 

Për më shumë informacion rreth nismës mund të lexoni raportin 

në linkun: https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2021/02/Shqip-OK.pdf 

 

 

Metodologjia e Monitorimit të Transfertave të Parave – Me thirrje Telefonike 
 

"Transfertat humanitare të parave, të dizajnuara për të siguruar mbështetje të menjëhershme emergjente 

për më të varfërit, duhet të mbështeten më tej si një mjet efektiv për të adresuar varfërinë duke 

mbështetur fëmijët. 

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/02/Shqip-OK.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/02/Shqip-OK.pdf
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Situatat e emergjencës, të ngjashme me bllokimin e COVID-19, ofrojnë një mundësi për të rishqyrtuar 

lehtësimin dhe mbështetjen ndaj fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre duke adresuar gjithashtu 

cenueshmërinë. 

Qeveritë lokale duhet të përfshihen ndërsa azhurnojnë planet e tyre sektoriale për fëmijët. Angazhimi i 

OJQ-ve në monitorimin e procesit siguron transparencë dhe vlerësim të rregullt të proceseve të 

transferimit, lejon politikëbërje efektive dhe qeverisje të mirë që adreson cenueshmërinë dhe varfërinë 

midis fëmijëve. 

Me mbështetjen e UNICEF, komunat zhvilluan një mekanizëm të qartë, të thjeshtë dhe me kosto efektive 

për t'u siguruar që paratë e gatshme arritën në familjet e synuara. Procesi i shpërndarjes dhe përdorimit të 

parave të gatshme u monitorua nga "Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve" përmes një 

procesi prej 622 telefonatash të rastit me marrësit e parave në të gjithë vendin dhe diskutimet vijuese me 

Menaxherët e Shërbimeve Sociale në secilën komunë marrëse. Familjet e marrësve të parave të gatshme 

u kontaktuan përmes telefonit celular për të konfirmuar se transferimi i parave ishte ekzekutuar. Pas 

konfirmimit, ata u pyetën në lidhje me mënyrën e përdorimit të fondeve dhe në lidhje me nevojat e 

ngutshme që ata mbuluan me paratë e marra. 95% e tyre treguan se nuk kishin marrë ndonjë lloj ndihme 

apo mbështetje tjetër.   

Nga një vlerësim i shpejtë për periudhën Maj – Gusht 2020 rezultoi që numri i familjeve që kanë marrë 

paratë cash në të 3 bashkitë (Durrës, Korçë dhe Shkodër) është 1747 në të dy fazat. Janë kontaktuar me 

telefon 599 familje nga të cilat 366 familje kanë konfimuar marrjen e transfertave nga UNICEF. Nuk 

është bërë i mundur kontakti me 139 familje për shkak të numrit të gabuar të telefonit ose mosekzistencës 

së tij. 146 familje kanë konfirmuar se nuk e kanë marrë transfertën e UNICEF-it. Informacion më të 

hollësishëm do të jepet në një raport që do të bëhet së shpejti publik në faqen e webi-t të Observatorit 

www.observator.org.al. 

 
 

Për krijimin, koordinimin, dhe zgjerimin e platformës mbrojtëse të shoqerisë civile për  

çështjet e ICPD dhe Objektivave të Zhvillimit të  Qëndrueshëm 

 
Observatori në saj të partneritetit me zyrën e UNFPA-së në Shqipëri, është i angazhuar që prej vitit 2017 

për zbatimin e programit Zëri i të Rinjve: “Për krijimin, 

koordinimin dhe zgjerimin e platformës mbrojtëse të shoqërisë 

civile për çështjet e ICPD dhe Objektivave të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm (SDG)”. Në përbërje të këtij rrjeti janë 21 

organizata dhe klube rinore të specializuara në fusha të 

ndryshme të shëndetit seksual dhe riprodhues, edukimit, 

shërbimeve sociale dhe shëndetësore, të drejtave të njeriut, 

punës në komunitet dhe punës me grupet e margjinalizuara dhe 

në nevojë. Organizatat janë rrjetëzuar me njëra – tjetrën, duke 

zbatuar aktivitete të ndryshme në nivel kombëtar dhe rajonal. 

Përgjatë zbatimit të programit rinor në vitin 2019 dhe përmes 

ekspertizës së Observatorit, janë hartuar 15 Plane aktivitetesh 

dhe buxhetore për të rinjtë në 15 Bashki (Durrës, Fier, Maliq, 

Krujë, Dibër, Lezhë, Përmet, Urë Vajgurore, Shijak, Shkodër, 

Roskovec, Belsh, Korçë, Pogradec dhe Cërrik,), duke dhënë 

sugjerime konkrete për iniciativat, programe që duhet të 

drejtohen nga bashkia duke marrë parasysh të gjitha 

http://www.observator.org.al/
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kompetencat sipas Ligjit 75/2019 “Për rininë”, Ligjit për qeverisjen lokale dhe Planit Kombëtar Veprimit 

për Rininë 2015-2020. Observatori monitoroi Deklaratën e Angazhimeve për të Rinjtë, e nënshkruar nga 

Bashkia e Tiranës që prej vitit 2015. 

Gjithashtu janë hartuar 4 Raporte monitoruese të planit buxhetor për rininë në 4 bashki (Durrës, 

Përmet, Fier dhe Korçë). 

Nga anketimet e të rinjve në lidhje me njohuritë mbi SDGs rezultoi që 1 në 10 të rinj kanë dëgjuar se 

çfarë janë SDGs. Përsa i përket njohurive të të rinjve mbi SHSR rezultoi se 1 në 7 të rinj nuk kanë marrë 

ndonjëherë informacion mbi shëndetin seksual dhe riprodhues. Programet më të preferuara që të rinjtë do 

të donin të përfitonin nga Bashkia janë; aktivitetet sociale, informuese, ndërgjegjësuese, trajnime, 

aktivitete argëtuese e sportive, aktivitete mjedisore dhe kulturore etj. 

Për më shumë nformacion të klikoni në linkun: https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2021/06/Permbledhja-mbi-punen-me-te-rinjte-ne-15-bashki.pdf 

 

Përmirësimi i mekanizmave të monitorimit të të drejtave të fëmijëve në rajonin e 

Ballkanit Perëndimor 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve ishte partner në një nga projektet rajonale të 

financuara nga WBF dhe e gjen mundësinë e bashkëpunimit në nivelin rajonal jashtëzakonisht të 

rëndësishëm për të çuar përpara proceset e pajtimit në Ballkan. 

Objektivi i përgjithshëm i këtij është të kontribuojë në 

bashkëpunimin rajonal dhe të forcojë kohezionin rajonal në rajonin 

e BP6. Objektivi specifik i këtij projekti është futja e iniciativës së 

Observatorit në dy vende të rajonit dhe rritja e njohurive dhe 

aftësive të aktivistëve të OSHC-ve në lidhje me aksesin në 

informacion mbi zbatimin e të drejtave të fëmijëve. Përmes këtij 

bashkëpunimi ne synojmë të zgjerojmë përvojën tonë në të drejtat e 

fëmijëve në rajon. Ky projekt kontribon në bashkëpunimin rajonal 

dhe forcon kohezionin rajonal në rajonin e BP6 pasi trajtimi i 

çështjeve që do të shtjellohen më tej na shqetëson të gjithëve dhe 

kjo është për fëmijët. Ai bashkon shtyllat e shoqërisë që vazhdojnë 

të luftojnë me mungesën e kushteve për të monitoruar kushtet dhe 

mjedisin ku po rriten fëmijët tanë. 

Ky projekt mund të konsiderojë si hapat e parë të ndërmara në nivel 

rajonal për shkëmbimin e përvojës për fillimin e ndërtimit të "së njëjtës gjuhë të treguesve" që do të 

përdoret për matjen e të drejtave të fëmijëve në nivel rajonal, duke mbajtur lidhje të forta me të dhënat e 

ofruara nga secili partner i vendit të këtij propozimi. Ky projekt është hartuar për të krijuar një 

udhërrëfyes për produktivitetin e ardhshëm të kërkimit për të drejtat e fëmijëve për të identifikuar secilin 

vend specifik për një temë të veçantë, fuqizimin e përvojës sonë aktuale në Shqipëri duke hapur 

infrastrukturën për zhvillimin e kërkimit në nivel rajonal. Duke thënë këtë, fëmijët mbrohen nga 

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/06/Permbledhja-mbi-punen-me-te-rinjte-ne-15-bashki.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/06/Permbledhja-mbi-punen-me-te-rinjte-ne-15-bashki.pdf
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Konventa për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri, ose në vendet e Ballkanit Perëndimor, ose në të gjithë 

botën, por mbetet akoma një veprim i domosdoshëm për të kapërcyer sfidat dhe për të zbatuar rolin e 

shoqërisë civile në agjendën e monitorimit të të drejtave të fëmijëve, - për një jetë të pasur për fëmijën në 

secilin nga vendet tona. 

Për më shumë informacion mund të lexoni raportin në linkun: https://observator.org.al/wp-

content/uploads/2021/07/Child_Rights_Situation-Alb.pdf 

 

Qytete të sigurta për çdo grua dhe vajzë 

Projekti "Qytete të sigurta për çdo grua dhe vajzë" i zbatuar nga 

"Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe Rinisë" mbështetur nga 

"Fondi Kanadez për Nismat Lokale (CFLI)" dhe në bashkëpunim 

me Bashkitë Korçë dhe Shkodër, synon të ofrojë një kuptim të 

sigurisë së grave dhe vajzave në zonat e zgjedhura. (Shtator - 

Dhjetor 2020) 

Qëllimi i projektit është të gjenerojë prova dhe të sigurojë 

mirëkuptim të llojeve dhe shkallës së dhunës ndaj grave në 

hapësirat urbane në "Lagja 10" në Korçë dhe "Lagjia nr 1" në 

Bashkitë e Shkodrës. 

Për më shumë informacion në lidhje me studimin klikoni në linku

n: https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/03/Raport-i-

madh-qytetet.pdf 

https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/07/Child_Rights_Situation-Alb.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/07/Child_Rights_Situation-Alb.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/03/Raport-i-madh-qytetet.pdf
https://observator.org.al/wp-content/uploads/2021/03/Raport-i-madh-qytetet.pdf
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Projekti i Modernizimit të Ndihmës Shoqërore 

Shërbimi i Konsulencës për “Për Trajnimin e Inspektorëve Socialë mbi Përmirësimin e Metodologjisë së 

Inspektimit dhe Mekanizmit të Shqyrtimit të Ankesave” me numër ref SAMP/CS/CQ/10-2019 zbatohet 

nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori). 

Objektivat e kësaj konsulence janë: 

 Përmirësimi i metodologjisë së kontrollit të vlerësimit psiko-social të aftësisë së kufizuar me 

elementë konkretë në mënyrë që metodologjia të jetë një instrument i dobishëm që mund të 

shndërrohet më pas në modulin DA MIS 

 Trajnimi i inspektorëve socialë mbi metodologjinë e përmirësuar; 

 Zhvillimi i një metodologjie për menaxhimin e çështjeve bazuar në Mekanizmin për Shqyrtimin e 

Ankesave; 

Ky projekt është pjesë e reformës së përgjithshme të ndërmarrë nga Qeveria e Shqipërisë me Bankën 

Botërore mbi Projektin e Modernizimit të Mbështetjes Sociale (SAMP) i cili mbështet reformat e 

zbatimit në Shqipëri për të përmirësuar barazinë dhe efiçencën e programeve të asistencës sociale.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) është ministria përgjegjëse për zbatimin e 

projektit. Programi i Zhvillimit të Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale (PZHSHMS) në MSHMS është 

pëgjegjës për të gjitha aktivitetet të lidhura me zbatimin e reformës për Ndihmën Ekonomike (NE) dhe 

Ndihmës për Aftësinë e kufizuar (NAF). Në kuadrin e projektit origjinal SAMP, MSHMS ka ndërmarrë 

reformimin e sistemit të vlerësimit dhe përfitimit të aftësisë së kufizuar për jo-kontribuesin shqiptar 

(grupi i dytë), për të modernizuar kriteret e aftësisë së kufizuar për t'u përshtatur në kontekstin më të gjerë 

të modelit shoqëror, duke rishikuar kriteret e vlerësimit për të përfshirë vlerësimin funksional dhe 

mjekësor, procedurat e biznesit dhe rregullimet institucionale. 
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        PARTNERËT E OBSERVATORIT 

Kontributi i Partnerëve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULLI PROJEKTIT PERIUDHA E ZBATIMIT DONATORI 

Destinacione Miqësore 

për Fëmijë-WONDER 

 

Shkurt 2020– Mars 

2022  

 INTERREG/ 

ADRION 

 

 Zbatimi i një Fushate 

Komunikimi për 

Ndikimin e Sjelljes 

(COMBI) që mund të 

çojë në ndryshimin e 

sjelljes së burrave dhe 

djemve në komunitetet e 

synuara” 

Maj 2020 – Prill 2022 UN Women 

 Trajtimi i shkaqeve 

themelore të 

diskriminimit ndaj grave 

në Shqipëri 

 

Mars 20202 – Tetor 

2021 
 BCCD 

 

 Metodologjia e 

Monitorimit të 

Transfertave të Parave – 

Me thirrje Telefonike 

 

Maj – Gusht 2020 UNICEF 

 

Iniciativa AKELIUS për 

Gjuhën Dixhitale. 

 

Korrik 2020 – Qershor 

2021 
Akelius 
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