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“ Monitorimi dhe raportimi mbi
realizimin e të drejtave të fëmijëve në
Qarkun Berat”

Mbështetur ne
ligjin Nr. 10 347,
date. 04.11.2010
“Për mbrojtjen e të
drejtave të
fëmijëve” si dhe
Vendimit Këshillit
të Ministrave për
“Krijimin dhe
funksionimin e
mekanizmit të
bashkërendimit të
punës ndërmjet
autoriteteve
shtetërore,
përgjegjëse për
referimin e rasteve
të fëmijëve në
rrezik, si dhe
mënyrën e
procedimit të tij”

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM
PROJEKTI ËSHTË :


Të mbështes qeverinë
rajonale për forcimin
e kapaciteteve
institucionale në
Këshillin e Qarkut
për të monitoruar dhe
raportuar mbi
zbatimin e të drejtave
të fëmijëve në kuadër
të planit Kombëtar
dhe Rajonal të
veprimit për fëmijët.





I KËTIJ

Pranë Këshillit të
Qarkut Berat është
ngritur Zyra për të
drejtat e fëmijëve, si
rezultat i nënshkrimit
të marrëveshjes mes

Këshillit të Qarkut
Berat dhe UNICEF.

OBJEKTIVA SPECIFIKË:
- Krijimi i Njësisë së të Drejtave të
Fëmijëve në Këshillin e Qarkut Berat për
të monitoruar realizimin dhe shkeljen e
të drejtave të fëmijëve per forcimin e
kapaciteteve të saj

-Rritja e ndërgjegjësimit mbi shkeljen e
të drejtave të fëmijëve në nivel lokal.

PROGRAMI I QEVERISË DHE PLAN I
VEPRIMIT PËR FËMIJËT 2012-2015.






Në programin e qeverisë së Shqipërisë 2012-2015 i
kushtohet një rëndësi e veçantë mbrojtjes dhe
promovimit së të drejtave të fëmijëve.

Një nga prioritetet e Ministrisë së Punës, Çështjeve
Sociale dhe Shanseve te Barabarta është :
Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për
Fëmijët 2012-2015 si dhe raportet periodike vjetore të
progresit të kësaj strategjie kërkojnë në mënyrë
sistematike domosdoshmërinë e koordinimit dhe
harmonizimit të politikave ndërsektoriale me qëllim
rritjen e efektivitetit të tyre në funksion të një
garantimi të plotë të të drejtave të fëmijëve.

PLANI VEPRIMIT PËR FËMIJË 2012-2015
TËRHEQ VËMENDJEN NË DY DREJTIME
KRYESORE:




Forcimin e strukturave institucionale të krijuara
për të monitoruar dhe raportuar mbi zbatimin e
të drejtave të fëmijëve në nivel kombëtar e
rajonal.

Nxitjen e hartimit të politikave gjithëpërfshirëse
të koordinuara e harmonizuara të mbrojtjes dhe
përfshirjes sociale të fëmijëve.

REALIZIMI I OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË,
2012-2015




E Drejta për
Mbrojtje dhe
Përfshirje Sociale.

Objektivi I: Rritja e
rolit të njësive të
qeverisjes vendore në
vlerësimin e nevojave
të fëmijëve në raport
me realizimin e të
drejtave të tyre dhe
zbutjen e varfërisë:

E DREJTA PËR MBROJTJE NGA DHUNA,
ABUZIMI DHE SHFRYTËZIMI EKONOMIK










Objektivi I: Parandalimi dhe mbrojtja e fëmijëve nga
dhuna, abuzimi.
Regjistrimi i të gjithë fëmijëve me shtetësi shqiptare
të lindur brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.
Ngritja e mekanizmave institucional në nivel vendor
për mbrojtjen dhe menaxhimin e rasteve te fëmijëve
në rrezik.
Konsolidimi i shërbimit psikologjik në kopshte,
shkolla e arsimit të detyruar dhe arsimit të mesëm.
Objektivi II: Mbrojtja e fëmijëve nga format më të
këqija të punës.

E DREJTA PËR ZHVILLIM DHE ARSIM
Objektivi I: Sistem arsimor gjithëpërfshirës dhe
cilësor për fëmijët

Përmirësimi i vazhdueshëm i sistemit
arsimor publik dhe ofrimi i këtij shërbimit falas
në nivelet e parashkollorit dhe arsimit të
detyruar.


Objektivi II: Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
procesin vendimmarrës në shkollë dhe
jashtë saj.

Nxitja e pjesëmarrjes së fëmijëve në
vendimmarrje për mënyrën e zhvillimit të
procesit mësimor


E DREJTA PËR KUJDES SHËNDETËSOR










Objektivi I: Sigurimi i kujdesit shëndetësor për nënën
dhe fëmijën
Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimeve
shëndetësore për nënën dhe foshnjën e porsalindur.
Objektivi II: Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse dhe
reduktimi i nivelit të sëmundjeve kryesore te fëmijës.
Vaksinimi i plotë i të gjithë fëmijëve sipas
kalendarit kombëtar te vaksinimit.
Monitorimi i cilësisë te vaksinave dhe i rritjes
se zhvillimit të fëmijve nga 0-5 vjeç nga personeli i
kujdesit shëndetësor .



E Drejta për Mbrojtjen Ligjore
KESHILLI I QARKUT BERAT& UNICEF

Objektivi I: Mbrojtja e fëmijëve në konflikt
me ligjin.
 Rritja e efikasitetit të procedimeve
ligjore ndaj të miturve si dhe shkurtimi
i afateve kohore të tyre.
Objektivi II: Sigurimi i mbrojtjes së
duhur për fëmijët nën 14vjec ne konflikt
me ligjin
 Plotësimi i kuadrit ligjor për fëmijët në
konflikt ne ligjin nen moshën 14vjec.
Objektivi III: Mbrojtja e fëmijëve, viktima
dhe dëshmitarë të krimit.
 Përmirësimi i kuadrit ligjor lidhur me
mbrojtjen e fëmijëve viktima dhe
dëshmitarë të krimit.

Fëmijët
janë e
ardhmja
e kombit.

ALDERMAN.

JU FALEMINDERIT!

