Objektivi Strategjik:
Eliminimi i të gjitha formave më të këqija të punës
së fëmijëve në Kosovë deri në vitin 2016.
Plani i Veprimit për parandalimin dhe eliminimin
e punës së fëmijëve 2011-2013
Objektivat Specifikë:
I. Krijimi i një mjedisi të favorshëm për parandalimin dhe eliminimin e
punës së fëmijëve
II.

Zbatimi i ndërhyrjeve të menjëhershme për parandalimin e përfshirjes së
fëmijëve të rrezikuar dhe tërheqjen e fëmijëve të përfshirë në format më
të këqija të punës së fëmijëve
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Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 1: Baza e njohurive për punën e fëmijëve është përmirësuar
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

1.1 Realizimi i një
studimi mbi Format më
të Këqija të Punës së
Fëmijëve në Kosovë

Të dhënat mbi shtrirjen e
FKPF dhe profilin e
fëmijëve të përfshirë në
FKPF, të diferencuara
sipas llojit të punës,
gjinisë, etniciteti,
grupmoshave, zonave
gjeografike janë në
dispozicion
Informacioni i
përditësuar mbi shtrirjen
e formave më të këqija të
punës së fëmijëve, të
diferencuara në bazë të
llojit të punës, profilit të
fëmijëve, shërbimeve të
ofruara, gjendjes aktuale
të fëmijëve dhe
shërbimeve në mungesë
për largimin e fëmijëve
nga FKPF
Raportet vjetore të NJPF
mbi format më të këqija
të punës së fëmijëve nga

Kopja e
studimit

ESK

MPMS

2011-2012

100.000
euro

Të dhënat
janë në
dispozicion sa
herë që janë të
nevojshme

MPMS

ILO-IPEC
UNICEF

2011

35.000 euro

Kopjet e
raporteve
vjetore t

MPMS

1.2 Vendosja dhe
funksionalizimi i bazës
së të dhënave në MPMS
për regjistrimin e të
dhënave të gjeneruara
përmes MPF

1.3 Gjenerimi i
raporteve të rregullta
statistikore mbi FKPF

2011 – në
vazhdimësi
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nga të dhënat e MPF

të dhënat e MPF

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 2: Puna e fëmijëve është përfshirë në legjislacionin përkatës
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

2.1 Vlerësimi i bazës
ligjore ekzistuese

Rekomandimet mbi
masat e nevojshme për
harmonizimin e kuadrit
ligjor me konventat dhe
rekomandimet
ndërkombëtare dhe mbi
masat për zhvillim të
kapaciteteve të agjencive
zbatuese të ligjit janë në
dispozicion
- Numri i iniciativave
ligjore të ndërmarra për
të siguruar
përputhshmërinë e
legjislacionit me
konventat
ndërkombëtare dhe
koherencën legjislative

Kopje e
Raportit
vlerësues me
rekomandime

MPMS

ILO IPEC

2011

Kopjet e
dokumenteve
ligjore

MPMS

ILO-IPEC
UNICEF

2011-2013

MPMS

KKPEPF-GTP
për FRPF
ILO IPEC

2011

2.2 Ndërmarrja e
iniciativave ligjore për
të siguruar
përputhshmërinë me
konventat relevante
ndërkombëtare për
mbrojtjen e fëmijëve
nga puna
2.3 Rishikimi i UA
2008/17 për të
përfshirë detyrat dhe
përgjegjësitë e

Detyrat dhe përgjegjësitë Udhëzimi
e agjencive zbatuese të
Administrativ i
ligjit janë përfshirë në
rishikuar.
Udhëzimin Administrativ.

Buxheti

1,000 euro
ILO
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agjensivë zbatuese të
ligjit.
2.4 Rishikimi i Ligjit për
skemën e asistencës
sociale për
shënjëstërimin më të
mirë të familjeve në
nevojë në Kosovë
2.5 Rishikimi i
legjislacionit në fushën
e bujqësisë për të
siguruar
përputhshmërinë me
Konventën 184 të ILO-s
mbi Sigurinë dhe
Shëndetin në Bujqësi

Skema e Asistencës
Sociale e rishikuar
zgjeron numrin e
përfituesve, duke
përfshirë edhe familjet
me fëmijë të përfshirë
ose në rrezik për t’u
përfshirë në FKPF
Legjislacioni në sektorin
e bujqësisë përfshinë
zbatimin e e konventës
Nr. 184 të ILO-s mbi
Sigurinë dhe Shëndetin
në Bujqësi

Versioni i ri i
Ligjit për
Skemën e
Asistencës
Sociale

MPMS

ZNKE
UNICEF
ILO-IPEC
donatorë

2011

Kopja e Ligjit
mbi shëndetin
dhe sigurinë në
bujqësi

MBPZHR

KKPEPF

2011

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 3: Puna e fëmijëve është përfshirë në strategjitë zhvillimore dhe
strategjitë për reduktimin e varfërisë
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

3.1 Përfshirja e
punës së fëmijëve
në Strategjitë
zhvillimore dhe

Numri i strategjive dhe
politikave zhvillimore në të
cilat fëmijët që punojnë janë
të përfshirë si grup në nevojë

Kopje të
strategjive apo
planeve
zhvillimore

MPMS

ILO-IPEC

2011 –
2012

Buxheti
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strategjitë me
synim uljen e
varfërisë
3.2 Zbatimi i
komponentës së
shëndetësisë në
Strategjinë dhe
Planin e Veprimit
për të Drejtat e
Fëmijëve.

3.3 Zbatimi i
Strategjisë dhe PV
kundër Trafikimit
me Qenie
Njerëzore 20082011, me fokus ne
komponentin e
parandalimit.

Aktivitetet e realizuara të
Strategjisë dhe Planit të
Veprimit për të drejtat e
fëmijëve për zbatimin e
komponentës së shëndetësisë,
përshirë sigurimin e qasjes në
shërbimet e kujdesit
shëndetësor, informacionin
për shëndetin riprodhues, apo
masa specifike që adresojnë
HIV/AIDS
Aktivitetet e realizuara drejt
zbatimit të komponentës së
parandalimit të strategjisë
dhe Planit të Veprimit kundër
Trafikimit me Qenie Njerëzore
2008-2011

Raportet
periodike të
ZQM-së mbi
zbatimin e
Strategjisë dhe
Planit të
Veprimit për
DF

MSH, MKRS,
MAShT,
Komunat

ZQM/ZKM
MBPZhR
Agjencioni i
Ushqimit
Instituti i
Shëndetit
Publik
OBSH
UNICEF
OJQ Vendore

Raportet
periodike të
MPB

Grupi
OJQ-të
Ndërministror IOM
për AntiTrafikim
Komunat

2011 - 2013

2011

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 4: Mekanizmat e koordinimit në nivel qendror dhe lokal për
parandalimin dhe eliminimin e punës së fëmijëve janë funksionalizuar
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti
5

4.1 Ngritja e
kapacitetit të
KKPEPF

4.3
Institucionalizimi
dhe fuqizimi i
Grupit Teknik
Punues mbi MPF si
dhe grupeve tjera
teknik te
themeluara nga
KKPEPF

KKPEPF funksionon sipas
termave të referencës të
parashikuara
KKPEPF në baza të rregullta
aprovon vendime dhe
dokumente relevante për
punën e fëmijëve në Kosovë
KKPEPF raporton në bazë të
rregullt në KNDF
Puna e fëmijëve është e
përfshirë në raportin e
progresit të qeverisë për
implementimin e të drejtave
të fëmijëve në Kosovë
Përfshirja aktive e anëtarëve
të GTP mbi MPF në procesin e
shtrirjes së procesit te MPF në
mbarë Kosovën në bazë të
termave të referencës

Përfshirja aktive e anëtarëve
të GTP mbi FRrP në procesin e
rishikimit të UA mbi FRRPF
dhe përditësimit të
vazhdueshëm të UA
Përfshirja aktive e anëtarëve
të GTP mbi Strategjinë dhe PV
kundër PF në monitorimin
dhe koordinimin e

Protokollet e
mbledhjeve të
KKPEPF
Vendimet dhe
dokumentet e
miratuara

MPMS

Zyra e
Sekretarit
Permanent të
Qeverisë
ILO-IPEC

2011 –
2013

Raportet dhe
protokollet e
takimeve te
grupit teknik

MPMS
Ministritë e
linjës të
përfaqësuara
në GTP për
MPF

KKPEPF

2011-2012

Raportet e
qeverisë për
progresin në
implementimin
e të drejtave të
fëmijëve

Raportet katërmujore të NJPF
mbi procesin e
implementimit
të MPF
Termat e
referencës së
GTP
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aktiviteteve për zbatimin e
Strategjisë dhe PV

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 5: Kapaciteti i institucioneve në nivel qendror dhe lokal për
adresimin e PF është përforcuar
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

5.1 Ngritja e
kapacitetit të NjPF
për adresimin e
punës së fëmijëve

Numri i politikave dhe
programeve të iniciuara nga
NJPF dhe DMS në fushën e
mbrojtjes së fëmijëve nga
FKPF.

Zotimet
buxhetore

MPMS

ILO IPEC
Donatorë

2010 - 2013

4,000 euro
(zotuar nga
ILO-IPEC)

ZKM
MAPL

MPMS
ILO-IPEC

2011 -2012

4.000 euro

Raportet katër-mujore mbi
aktivitetet e NJPF
Raportet periodike mbi
zbatimin e MPF

5.2 Ngritja e
kapaciteteve te
Njësive për të
Drejtat e Njeriut në
nivel qendror dhe
komunal mbi

Numri i punëtorive/sesioneve
këshilluese për ngritjen e
kapacitetit të NJDNJ mbi
punën e fëmijëve
Politikat dhe strategjitë e
përgatitura/rishikuara nga

Kopjet e
raporteve
katër-mujore të
NJPF mbi
aktivitetet e
realizuara
Kopjet e
raporteve
periodike mbi
zbatimin e MPF
Kopjet e
raporteve mbi
punëtoritë/
sesionet e
realizuara
këshilluese me
NJDNJ

7

punën e fëmijëve

5.3 Fuqizimi i
kapaciteteve
komunale në
ofrimin e
shërbimeve sociale
dhe familjare

Ministritë relevante që
adresojnë nevojat e fëmijëve
të rrezikuar/përfshirë në
FKPF.
Rregullorja e Standardeve për
Shërbimet Sociale dhe
Familjare është hartuar
Punëtoritë/trajnimet për
ngritje të kapacitetit që janë
realizuar dhe niveli i
pjesëmarrjes në to nga
strukturat lokale për ofrimin
e shërbimeve sociale dhe
familjare
Numri i trajnimeve të
realizuara për njësitë
relevante të policisë mbi
punën e fëmijëve

5.4 Ngritja e
kapacitetit të
njësive të PK për
adresimin e FKPF
dhe në veçanti në
Numri i rasteve të fëmijëve të
identifikimin e
identifikuar në punë dhe të
fëmijëve të
referuar në QPS nga PK
përfshirë në FKPF
dhe përcjelljen e
fëmijëve të
tërhequr të cilët
janë duke përfituar
prej shërbimeve
përkatëse

Kopjet e
dokumenteve
të prodhuara
Raportet nga
takimet/
punëtoritë e
realizuara

MAPL

MPMS
AKK
DFID
ILO-IPEC
UNDP
Donatorë

2010 - 2012

5,000 euro

MPB,
PK

MPMS
ILO-IPEC

2011 - 2012

2,000 euro

Listat e
pjesëmarrësve

Raportet e
sesioneve
trajnuese,
përfshirë
vlerësimin nga
pjesëmarrësit
Listat e
pjesëmarrësve

Listat e
fëmijëve të
referuar në QPS
nga PK
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5.5 Shtimi i
kapacitetit të
Trupës së
Inspektoratit të
Punës (TEIP) në
lidhje me FKPF

Numri i trajnimeve të
realizuara për TIP mbi PF

5.6 Ngritja e
kapacitetit në
institucionet e
drejtësisë për të
mitur mbi Format
më të Këqija të
Punës së Fëmijëve,
me fokus ne
çështjet që kanë të
bëjnë me të miturit
në konflikt me
ligjin.

Numri i punëtorive/sesioneve
këshilluese të ofruara për
ngritjen e kapacitetit të
institucioneve të drejtësisë
për të mitur

Numri rasteve të
identifikuara në FKPF dhe të
adresuara në përputhje me
mandatin ligjor

Raport mbi masat dhe
shërbimet e ofruara për
fëmijët në konflikt me ligjin
nga institucionet përkatëse në
përputhje me Kodin e
Drejtësisë për të Mitur

Raporti mbi
vlerësimin e
trajnimeve të
realizuara

TEIP
MPMS

GTP MPF

2011-2012

5.000 euro

Raportet nga
sesionet
trajnuese me
përfaqësues të
institucioneve
të drejtësisë
për të mitur

MD
Gjykatat e
qarkut
Shërbimi
korrektues

MPMS
UNICEF

2011 - 2012

10.000 euro

Raportimet e
rasteve të
identifikuara
dhe të
adresuara

Raporti mbi
masat e
shqiptuara dhe
shërbimet e
ofruara për të
miturit e
penalizuar
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Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 6: Partnerët social janë aktivë në adresimin e PF
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

6.1 Ngritja e
kapacitetit të NjPF
për adresimin e
punës së fëmijëve

Numri i aktiviteteve
ndërgjegjësimi mbi PF për
KES

Raportet vjetore
të NJPF mbi
iniciativat e
Këshillit
Ekonomik Social
kundër FKPF

KES
MPMS
OEK
BSPK
AKB
KSLK

FES (Fridrich
Ebert Stiftung)

2011 2013

Raportet nga
punëtoritë/
aktivitetet e
realizuara
vetdijësuese me
OP dhe
punëdhënësit
individual

OEK
OEA
AKB

ILO/IPEC
UNDP
Donatorë nga
bizneset

2011 2013

6.2 Ndërgjegjësimi
i organizatave të
punëdhënësve dhe
punëdhënësve
individual të
sektorit privat mbi
punën e fëmijëve

Numri i iniciativave të
ndërmarra nga KES për
luftim e FKPF të
dokumentuara nga NJPF
Numri i trajnimeve për
organizatat e
punëdhënësve dhe
punëdhënësit individual

Numri i aktiviteteve të
realizuara vetdijësuese për
dhe me organizatat e
punëdhësve dhe
punëdhësit individual
Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FKPF dhe
familjeve përfituese nga
shërbimet e ofruara nga
organizatat e
punëdhënësve dhe

Buxheti

10.000 euro

Lista e
pjesëmarrësve në
trajnime/
aktivitete
vetdijësuese
Veprimet e
ndërmarra nga
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punëdhësit individual

OP apo
punëdhënësit
individual për
parandalimin dhe
mbrojtjen e
fëmijëve nga
FKPF të
dokumentuara
nga NjPF.
Buxheti i alokuar
për përkrahjen e
fëmijëve dhe
familjeve të tyre

6.3 Ndërgjegjësimi
i sindikatave mbi
punën e fëmijëve

Numri i trajnimeve të
organizuara për dhe me
sindikatat
Numri i fushatave
vetdijësuese

Lista e fëmijëve
dhe familjeve që
kanë përfituar
Materialeve
trajnuese
Raportet nga
trajnimet dhe
aktivitetet
vetdijësuese

Listat e
pjesëmarrësve
Iniciativat
konkrete te

BSPK

ILO/IPEC

2011 2013

6,000 euro
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6.4 Fuqizimi i
Sindikatës së
Bashkuar të
Arsimit, Shkencës
dhe Kulturës për
adresimin e PF

Numri iniciativave/
veprimeve për
ndërgjegjësimin e
komunitetit mbi punën e
fëmijëve dhe pasojat e saj
dhe në promovimin e
arsimit pa barriera, të
barabartë dhe cilësor për
të gjithë të ndërmarra nga
SBASHK

ndërmarra nga
sindikatat për
parandalimin apo
mbrojtjen e
fëmijëve nga
FKPF të
dokumentuara
nga NjPF.
Raportet mbi
aktivitetet e
realizuara
vetdijësuese të
organizuara nga
SBASHK

SBASHK

ILO/IPEC
Donatorë të
tjerë

2011-2013 15.000 euro

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 7: Cilësia e arsimit është përmirësuar për të gjithë fëmijët
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

7.1
Ngritja e cilësisë së
arsimit

Korniza e Kurrikulumit
ofron një bazë për
sigurimin e një arsimi
cilësor për të gjithë

Dokumenti i
Kornizës së
Kurrikulumit të
Kosovës

MASHT
DKA

UNICEF,
ZNKE
BB
GTZ

2011 2013

Është
buxhetuar në
planet e
MASHT

Numri i stafit arsimor dhe

Lista e shkollave
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menagjerial i trajnuar

Përmirësimi i
infrastrukturës shkollore,
duke përfshirë numrin e
objekteve shkollore të
rindërtuara/ të renovuara,
numri i
laboratorëve/pajisjeve
kompjuterike të siguruara
për shkolla.

7.2 Përfshirja e
fëmijëve me aftësi
të kufizuara në
arsim

Numri i masave të
ndërmarra për eliminimin
e barrierave për
përfshirjen e fëmijëve me
aftësi të kufizuara në
procesin e arsimimit në të
gjitha nivelet

Numri i fëmijëve më aftësi
të kufizuara të përfshirë në
arsim
7.3 Implementimi i Numri i iniciative të
ndërmarra për krijimin e
masave
parandaluese dhe një mjedisi miqësor për

të ndërtuara/
renovuara, duke
përfshirë edhe
shkollat në të cilat
janë vendosur
laboratorët dhe
janë siguruar
pajisjet
kompjuterike

Raporti i MASHT
mbi aktivitete e
trajnimeve me
mësuesit dhe
drejtorët e
shkollave
Raportet mbi
numrin e fëmijëve
me aftësi të
kufizuara të
përfshirë në
procesin arsimor

Raportet mbi
rastet e dhunës
në shkolla

MASHT
DKA

UNICEF

2011 2013

Është
buxhetuar në
planet e
MASHTNjësia e
Arsimit
Special

MASHT
DKA

UNICEF

2011 –
2013

Është
buxhetuar në
Strategjinë
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luftimi i dhunës në fëmijët në shkollë që është
nxitës për mësim
shkollë

Kampanja e gjerë
ndërgjegjësuese kombëtare
që përfshinë 250 000
nxënës të shkollave fillore
dhe të mesme

7.4 Rritja e
përfshirjes së
fëmijëve në
institucionet
parashkollore

Materialet informative të
prodhuara dhe të
shpërndara në të gjitha
shkollat fillore dhe të
mesme të Kosovës
Veprimet direkt për të
siguruar kapacitet të
mjaftueshëm të
institucioneve
parashkollore për të
absorbuar kërkesat ne
viset/regjionet përkatëse

për rritjen e
sigurisë në
shkolla dhe
planet tjera të
MASHT

Kopjet e
materialeve
informative

Të dhënat e
MASHT për
fëmijët e
përfshirë në
edukim
parashkollor

MASHT
DKA

UNICEF

2011 2013

Është
buxhetuar në
planet e
MASHT

Numri i fushatave
ndërgjegjësuese për
rëndësinë e edukimit
parashkollor.

Numri i fëmijëve që
ndjekin institucionet
parashkollore
14

Objektivi Specifik I
Rezultati i pritshëm 8: Shoqëria është ndërgjegjësuar për pasojat negative të punës së
fëmijëve
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

8.1 Ndërgjegjësimi
i deputeteve të
Kuvendit të
Kosovës dhe
sigurimi i
mbështetjes së tyre
për ndërmarrjen e
iniciativave të
ndryshme ligjore
dhe financiare në
dobi të aktiviteteve
kundër PF
8.2 Ndërgjegjësimi
i deputeteve të
Kuvendeve
Komunale dhe
sigurimi i
mbështetjes së tyre
për inicimin dhe
përkrahjen e
iniciativave për

Numri i iniciativave të
ndërmarra nga Kuvendi i
Kosovës për parandalimin
dhe eliminimin e FKPF

Raport i NJPF
mbi iniciativat e
dokumentuara të
ndërmarra nga
Kuvendi

KKPEPF MPMS

Kuvendi i
Kosovës
ILO IPEC
UNDP

2011 2013

5,000 euro

Numri i iniciativave të
ndërmarra nga Kuvendet
Komunale për
parandalimin dhe
eliminimin e FKPF ne nivel
lokal

Raportet e
Koordinatoreve
të Komiteteve
Lokale të
Veprimit (KLV)
për MPF mbi
iniciativat e
dokumentuara të
ndërmarra nga
Kuvendi

MAPL, NjDNj
ne komuna

MPMS,
Asociacioni i
Komunave të
Kosovës

2011-2013
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adresimin e punës
së fëmijëve
8.3 Rritja e
ndërgjegjësimit tek
publiku i gjerë mbi
punën e fëmijëve
dhe intervenimet e
nevojshme për
parandalimin dhe
eliminimin e FKPF

8.4 Ndërgjegjësimi
dhe implementimi i
aktiviteteve
avokuese tek
mjetet e informimit
publik mbi
intervenimet e
nevojshme për
parandalimin dhe
eliminimin e FKPF

Numri i materialeve
ndërgjegjësuese të
prodhuara dhe të
shpërndara tek publiku i
gjerë

Numri i fushatave dhe
aktiviteteve të ndërmarra
ndërgjegjësuese

Vlerësimi i qëndrimit të
opinionit publik ndaj punës
së fëmijëve
Numri i trajnimeve
(takimeve informative) të
organizuara me gazetarë
Numri i artikujve,
programeve dokumentarët
në mediat elektronike dhe
të shtypur që përcjellin
rastet e formave më të
këqija të punës së fëmijëve
në Kosovë

Kopjet e
materialeve te
prodhuara

MAPL

ILO/IPEC
UNICEF
Donatorë

2011 2013

Raportet mbi
aktivitetet e
organizuara me
media

MPMS,
Bashkimi i
gazetarëve
profesionist të
Kosovës
Komisioni i
pavarur i
mediave
Komisioni për
të DNj

Mjetet e
informimit
Shoqëria
civile

2011 2013

Numri i
aktiviteteve
ndërgjegjësuese
të dokumentuara
nga NjPF

Materialet e
përdorura në
trajnime

Listat e
pjesëmarrësve në
trajnime
Materialet,
artikujt e

MPMS

Komunat
Asociacioni i
OJQ-ve për DF

30.000

16

botuara,
intervistat dhe
xhirimet e
emetuara

Objektivi specifik II
Rezultati i pritshëm 1: Barrierat e qasjes në arsim janë eliminuar dhe programet e
edukimit jo-formal janë në dispozicion
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

1.1 Hartimi dhe
zbatimi i një
programi pilot që
mundëson
identifikimin dhe
eliminimin e
barrierave që
ndërlidhen me
koston e edukimit

Një raport mbi mësimet e
nxjerra, praktikat e mira
dhe rezultatet e arritura
nga zbatimi i projektit duke
përfshirë edhe
rekomandimet për
autoritetet lokale në
eliminimin e barrierave të
qasjes në arsim.

Listat e fëmijëve
Komunat
që janë rikthyer
DKA
dhe e atyre që
MAShT
kanë përmirësuar
vijueshmërinë në
shkollë si rezultat
i programit

Numri i fëmijëve që janë
rikthyer dhe e atyre që
kanë përmirësuar

Kopja e raportit
me rekomandime
e miratuar nga
KKPEPF dhe

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

MPMS
Komunat
QS-të
OJQ-të
UNICEF

2011 –
deri 2013

10,000 euro
BK
Buxheti i
Komunave
Donatorë
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vijueshmërinë në shkollë si
rezultat i programit

1.2 Ofrimi i
programeve të
mësimit të
përshpejtuar për
rikthim në shkollë
të fëmijëve të
përfshirë në FKFP
që kanë braktisur
shkollën

1.3 Ofrimi i
programeve të
edukimit joformal
në zona të caktuara
për të mbështetur
re-integrimin në
shkollë të fëmijëve
që e kanë braktisur
atë dhe/ose
përmirësimin e
performancës së

Numri i fëmijëve që e kanë
braktisur shkollën dhe janë
të përfshirë në mësim të
rregullt.
Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FKPF si
rezultat i përfshirjes në
programet e mësimit të
përshpejtuar

- Numri i fëmijëve që kanë
përfituar nga programet e
edukimit joformal
- Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FKPF si
rezultat i marrjes së
programeve joformale të
edukimit
Numri i fëmijëve të kthyer
në arsim të rregullt dhe të

Asambletë
Komunale të
komunave
përkatëse
Certifikatat e
lëshuara në
përfundim të vitit
shkollor
Dokumentet e
regjistrimit

MASHT
Komunat
DKA
Shkollat

GIZ

Lista e fëmijëve
të tërhequr nga
FKPF si rezultat i
përfshirjes në
programet e
mësimit të
përshpejtuar
Mjetet e ndara
financiare

Lista e fëmijëve
të kthyer në
arsim të rregullt
dhe të integruar
në shkollë si
rezultat i
pjesëmarrjes në
programe të
edukimit
joformal

Nga 2010 – Është
deri 2013
buxhetuar në
projektin e
MASHT
mbështetur
nga GTZ
Buxheti i
Komunave
Donatorë

MKRS
Komunat

10,000
MAShT, OJQ
GiZ
Donatorë
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fëmijëve në rrezik
për ta braktisur
shkollën
1.4 Zhvillimi i
profileve të
veçanta për aftësim
profesional në
përputhje me
kërkesat e tregut
në regjionet
përkatëse

integruar në shkollë si
rezultat i pjesëmarrjes në
programet e edukimit
joformal
Profile specifike të
aftësimit profesional
ofrohen në përputhje me
trendët e punësimit në
regjionin përkatës

Numri i fëmijëve që janë
tërhequr nga FKPF si
rezultat i pjesëmarrjes në
programet e aftësimit
profesional

Kurrikulumit i
zbatuar

MASHT

Dokumentet e
regjistrimit dhe
te certifikimit

GTZ
QAP
KOSVET 5
dhe 6
UNDP

Nga 2011 –
deri 2013

Te dhëna mbi
punësimin e
vijuesve që kanë
përfunduar
programet

Objektivi specifik II
Rezultati i pritshëm 2: Shërbimet e tërheqjes dhe reintegrimin afatgjatë të fëmijëve janë
në dispozicion
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

2.1 Pilotimi i një
pakoje të
shërbimeve
cilësore elementare
për tërheqjen dhe
reintegrimin e

Numri i fëmijëve, të ndarë
sipas gjinisë, që kanë
përfituar nga shërbimet e
ofruara

Kopje e raportit
mbi ndikimin e
programit,
përfshirë
rekomandimet
për zbatimin e

MAPL
DKSHMS
MPMS
MBPZHR
QPS
OJQ

Asambletë
Komunale

2011-2013

70.000 euro

Numri i fëmijëve të
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fëmijëve të
përfshirë në FRRP
në bujqësi

tërhequr nga FRRPF në
bujqësi si rezultat i
shërbimeve të ofruara
(shërbime të rehabilitimit
gjatë dhe pas tërheqjes).

2.2 Pilotimi i një
pakoje të
shërbimeve
cilësore elementare
për tërheqjen
fëmijëve të
përfshirë në FRRP
në rrugë përfshirë,
ndihmë të
menjëhershme dhe
integrim afatgjatë

Numri i fëmijëve të gjinisë
femërore kundrejt atyre të
gjinisë mashkullore që
kanë përfituar nga
shërbimet e ofruara.

2.3 Pilotimi i një
pakoje të

Numri i fëmijëve të gjinisë
femërore kundrejt atyre të

Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FRRP në
rrugë si rezultat i
shërbimeve të ofruara
(shërbime të rehabilitimit
gjatë dhe pas tërheqjes).

mëtejmë nga
autoritetet lokale
miratuar nga
KKPEPF dhe
aprovuar nga
Asambletë
Komunale të
komunave pilot
përfshirë edhe
zotimin e mjeteve
financiare
Kopja e raportit
mbi ndikimin e
programit,
përfshirë
rekomandimet
për zbatimin e
mëtejmë nga
autoritetet lokale
e miratuar nga
KKPEPF dhe
aprovuar nga
Asambletë
Komunale të
komunave pilot
përfshirë edhe
zotimin e mjeteve
financiare
Kopja e raportit
mbi ndikimin e

MAPL
DKSHMS
MPMS
QPS
OJQ

MKRS
PK
DKA
OSBE

2011-2013

70.000 euro

MD
MPB

MPMS
DSHMS

2011-2013

70.000 euro
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shërbimeve
cilësore elementare
për tërheqjen e
fëmijëve të
shfrytëzuar për
aktivitete në
konflikt me ligjin,
përfshirë ndihmë të
menjëhershme dhe
integrim afatgjatë

gjinisë mashkullore që
kanë përfituar nga
shërbimet e ofruara.

2.4 Sigurimi i
shërbimeve për
mbështetje psikosociale për fëmijën
dhe familjen

Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FKPF dhe
familjeve që iu janë ofruar
shërbime të këshillimit
psiko-social

Numri i fëmijëve të
tërhequr nga aktivitetet në
konflikt me ligjin si
rezultat i shërbimeve të
ofruara (shërbime të
rehabilitimit gjatë dhe pas
tërheqjes)

programit,
përfshirë
rekomandimet
për zbatimin e
mëtejmë nga
autoritetet lokale
e miratuar nga
KKPEPF dhe
aprovuar nga
Asambletë
Komunale të
komunave pilot
përfshirë edhe
zotimin e mjeteve
financiare

QPS
OJQ

Raportet mbi
shërbimet e
ofruara për
fëmijën dhe
familjen.

MSh, DKSHMS,

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Raportet e
projekteve të
zbatuara duke

MBPZHR
Drejtoratit
Komunale për

MPMS

2010 2013

50.000 euro

Objektivi specifik II
Rezultati i pritshëm 3: Programe për fuqizimin ekonomik të familjeve të fëmijëve të
rrezikuar apo të përfshirë në FKPF janë funksionalizuar
Aktivitetet

Treguesit

Numri i fëmijëve që kanë
3.2 Zbatimi i
projekteve pilot për përfituar nga përkrahja e
familjeve të tyre për

Institucioni
mbështetës

Afatet
kohore

Buxheti

2011-2013

100,000 Euro
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gjenerimin e të
ardhurave për
familjet e fëmijëve
të rrezikuar apo të
përfshirë në FKPF,
në zonat
gjeografike me
rrezikshmëri të
lartë

gjenerim të të ardhurave
Numri i fëmijëve të
tërhequr nga FKPF si
rezultat i mbështetjes së
ofruar

përfshirë edhe
listat e
përfituesve

Raportet e QPS-ve
mbi statusin e
fëmijëve që kanë
përfituar nga
shërbimet e
ofruara

Bujqësi
MPMS
ZPPQPS
OJQ

Objektivi specifik II
Rezultati i pritshëm 4: Sistemi i monitorimit të punës së fëmijëve shtrihet në të gjithë
Kosovën.
Aktivitetet

Treguesit

Mjetet e
verifikimit

Institucioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Afatet kohore

Buxheti

4.1 Zbatimi i
Planit të
Veprimit për
shtrirjen e
Sistemit të
Monitorimit të
Punës së
Fëmijëve

Komitetet Lokale
të Veprimit janë
institucionalizuar
pranë Kuvendeve
të Komunave dhe
funksionojnë në
bazë të termave
të referencës

MPMS
Komunat

MPMF
KKPEPF
GTP i MPF
MAPL
AKK (Asociacioni i
Komunave të
Kosovës)

2011-2012

23.500 euro
buxhetuar nga
MPMS për vitin
2011

4.2 Forcimi i

Raportet nga

Marrëveshjet e
nënshkruara
ndërmjet IPSMPMS dhe
Kryetarëve të
Kuvendeve
Komunale
Termat e
referencës së
KLV
Kopjet e

Komunat

KKPEPF

2011 - 2013
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kapaciteteve të
autoriteteve
lokale dhe
funksionalizimi
i Komiteteve
Lokale te
Veprimit në të
gjitha komunat

takimet e
rregullta të KLVve

Raportet
gjashtëmujore të
KLV-ve mbi
procesin e MPF

Raporteve vjetore
të KLV-ve mbi
punën e fëmijëve
janë të
diferencuara
sipas gjinisë,
moshës,
hapësirës
gjeografike,
profilit të
fëmijëve,
shërbimeve që
mungojnë dhe
statusit aktual të
fëmijëve
Planet vjetore
komunale të
veprimit për
parandalimin dhe
eliminimin e PF

dokumenteve
(raportet, planet
e veprimit)

GTP MPF

MPMS
Donatorë
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4.4 Themelimi i
qendrave të
kujdesit ditor
dhe strehimit të
përkohshëm të
fëmijëve të
tërhequr nga
situatat e FRRP
me
rrezikshmëri
shumë të lartë

Numri i qendrave
të kujdesit ditor
dhe strehimit të
përkohshëm në
dispozicion

Lista e qendrave MPMS
të kujdesit ditor Komunat
dhe strehimit të
përkohshëm

KKPEPF
OJQ-të e
licencuara
ECLO
Donatorë

2011-2013

80,000 euro
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