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Hyrje  

 

Nëpëmjet një marrëveshjeje midis organizatës Syri Vision Kosovë dhe Klodiana Thartori trajnere nga 

Qendra “ Fëmijet Sot” Tiranë, një seminar një ditor u realizua me fëmijë pjesmarrës së Asamblesë së 

Fëmijëve në Klinës.  

 

Qëllimi I këtij raporti është të dokumentojë mendimet dhe idetë e fëmijëve në lidhje me draftimin e Planit 

të Veprimit të Asamblesë së Fëmijëve në Klinë.  

 

Takimi u mbajt Maj, 2016 në Sallën e Asambles komunale, Klinë.  

 

Qëllimi I takimit dhe Objektivat 

 

Qëllimi I takimit ishtë të gjeneronte sa më shumë ide, objektiva dhe të përkufizonte qëllimin e veprimtarisë 

së Asamblesë së Fëmijëve Klinë në draftimin e Planit të Veprimit të Asamblesë.  

 
Për shkak të nevojave programatike dhe për të qënë sa më realist u ra dakort me Syri Vision që draft Plani 

të jetë për një periudhë dy-vjecare.  

 

Objektivat e takimit ishin: 

 

 Të realizohej një proces vetë-monitorimi I punës së deritanishme të Asamblesë nga vetë fëmijët 

 Të rakordohej qëllimi, misioni dhe vizioni për Asamblenë Klinë 

 Të kuptohej rëndësia e planifikimit 

 Draftimi I planit të veprimit dy vjecar nga vetë fëmijët  

 

 

Cështjet e Takimit  

 

 Vetmonitorim I punës së deritanishme nga fëmijët e Asamblesë: Cfarë kemi bërë deri më tani? Si 
kemi punuar? Cfarë kemi arritur?Cilat kanë qënë sfidat? 

 Vizioni dhe misioni I Asamblesë Klinë 

 Identifikimi I problematikave të fëmijëve në Klinë 

 Përcaktimi I shtyllave të punës së Planit të Veprimit 

 Hartimi I planit të veprimit sipas problematikave 
 

 

Metodologjia  

 

Takimi ishte tërësisht interaktiv dhe ndërveprues. U përdorën teknika të brain-storming, energjizues, punë 

në grupe dhe prezantime nga grupet e punës.  

 

 

 

 

 

 



 3 

Të dalat nga takimi:  

 

Në lidhje me atë cfarë fëmijët perceptojnë me Asamblenë, shumica e fëmijëve e shohin të qënit anëtar I 

Asamblesë si:  

 

 Mundësi për të ndikuar për cështjet e fëmijëve 

 Mundësi për të mësuar gjëra të reja  

 Mundësi për të lobuar për të drejtat e bashkëmoshatarëve 

 Hapësirë për të krijuar miqësi të reja 

 Përvetësim i aftësive të punës në grup  

 Hapësirë pjesmarrjeje  

 
 

Në lidhje me listën e aktiviteteve të realizuara nga Asambleja Klinë deri më tani:   

  

 Takimi i pare njoftues 

 Përzgjedhja e Kryesisë së asamblesë komunale të fëmijëve  

 Trajnimi dyditor për të drejtat  

 Takimi me përfaqësuesit e Syri Vizionit dhe Zyrtaren Komunale  

 Takim diskutimi dhe realizimi i aktivitieteve për 1 Qershorin 

 Trajnimi për monitorimin dhe hartimin e raporteve monitoruese  

 Trajnimi për ushtrimin e dhunës nga interneti   

 

Mënyrat se si Asambleja I ka realizuar aktivitetet 

 

 Diskutime  

 Punë në grupe – Debate  Syri i Vizionit 

 Identifikimi i problemeve Save the Children  

 Bashkëpunim 

 

Ndër sfidat kryesore për realizimin e aktiviteteve ka qënë  

 

 Mungesa e hapësirës fizike për realizimin e takimeve/aktiviteteve 

 Sigurimi i mjeteve për aktivitete 

 Mungesa e përvojës  

 

 

 

Ndër arritjet kryesore të Asamblesë Klinë fëmijët përmendin që :  

 

 Kemi arritur të kuptojmë se përfaqësimi i fëmijëve është një lloj privilegji dhe përgjegjësie ( Zëri 
jonë; Zëri i të gjithë fëmijëve) 
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Në lidhje me rolin dhe misionin e Asamblesë, pjesmarrësit dakordojnë që:  

 

 Asambleja ka për qëllim vetëdijësimin dhe integrimin e fëmijëve për rolin  e tyre në shoqëri  

 
Më poshtë është një Matricë e draft Planit të Veprimit bazuar në idetë e fëmijëve të Asamblesë Klinë.  

Për shkak të nevojave programatike dhe për të qënë sa më realist u ra dakort me Syri Vision që draft Plani 

të jetë për një periudhë dy-vjecare.  

 

 

Cështjet bazuar 

në 

problematika  

 

Cfarë do të bëjmë për cështjen në 

dy vitet e ardhshme?  

Kush është 

përgjegjës ?  

Kur?  Ku?   

 
Fuqizimi I vetë 

Asamblesë / 

ngritja e 

kapaciteteve të 

fëmijëve  

 

 

 

Trajnime të plota të nivelit ToT për 
Asambleistët për: 

-Të Drejtat e Fëmijëve vecanërisht me 

fokus të Drejtën për Edukim, Mbrojtje 

dhe Pjesmarrje 

-Trajnime në Menaxhim Projektesh 

/Aktivitetesh 

-Trajnime në aftësitë e jetës vecanërisht 

në komunikim, negocim, të folurit në 

publik, të mënduarit kritik dhe zgjdhjen 

e problemeve 

-Aktivitete të shkëmbimit të 

eksperiencave me Asambletë e tjera 

Asambleja 
Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Klinë 

Shkollat 

Donatorët  

Gjatë vitit të 
parë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi  

Klinë, 
Prishtinë, 

Kosovë dhe 

më gjerë  

 

Organizimi i 

aktiviteteve nga 

Asambleja 

Ferizaj në 

kuadër të 

Ditëve 

Ndërkombëtare 

 

 

-1 Qershori 

-20 Nëntori 

-ditë të tjera në kalendar në varësi të 

burimeve me fokus gjithëpërfshirjen dhe 

jo-diskriminimin  

 

 

Asambleja 

Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Ferizaj 

Shkollat 

Donatorët 

Gjatë vitit të 

parë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi 

Klinë 

Kosovë  

Mbrojtja e 

fëmijëve nga 

dhuna, 

shfrytëzimi dhe 

abuzimi  

 

 

 

 

 

 

 

- Lobim/advokim për vendosjen dhe 

funksionimin e plotë të rolit të 

Psikologut në shkolla: takime me 

mësues/ takime më drejtorinë e 

shkollave/ studime të situatës nga 

fëmijët/ prezantime nëpër takime te 

ndryshme me institucionet/ monitorim 

të situatës 

-Qasja e fëmijëve me nevoja të veçanta 

dhe fëmijëve të komunitetit : pjesmarrje 

dhe pranim i plotë i fëmijëve të pakicave 

Asambleja 

Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Klinë 

Shkollat 

Donatorët 

Gjatë vitit të 

parë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi 

Klinë 

Kosovë  
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në takimet dhe vendimarrjet e 

Asamblesë / hartimi i studimeve nga 

Asambleja në lidhje më situatën/ 

prezantime/ debate të hapura/ intervista 

në media dhe gazeta  

-Aktivitete për vendosjen dhe 

menaxhimin e Kutisë së Ankesave në 

shkolla / administrimi i kutive nga 

fëmijët e Asamblesë   

- Dhuna në shkolla, në familje, në rrugë  

parandalimi, vetëdijësimi: studime të 

situatës në shkolla, takime me 

mësues/takime me prindër/ debate në 

televizion/ hartimi i materialeve të 

komunikimit në lidhje me zgjdhjen 

paqësore të konflikteve/ takime me 

zyrtarë për mekanizmat lokalë të 

raportimit të rasteve të dhunës  

- Ndalimi i dukurive negative: organizimi 

i aktiviteteve ndërgjegjësuese për 

pasojat e fenomeneve  

 

-Diskutime me policinë për sigurinë në 

komunitet ; vendosja e rojeve në 
shkollën me tre turne 

 

-Diskriminimi gjinor dhe ndaj 

minoriteteve – takime/trajnime/ 

aktivitete të përbashkëta me prindër, 

mësues dhe anëtarë të komunitetit  

E drejta për 

Edukim  

 

 

-Formimi i kabineteve dhe laboratorëve 

nëpër shkolla – takime me mësues, 

drejtorë, vendimarrës/ raportime/ 

prezantime/ monitorim i premtimeve të 

vendim-marrësve/ kërkesa për 

buxhetim lokal dhe qendror  

-Vetëdijësimi i mësuesve për rëndësinë 

e komunikimit korrekt me fëmijët dhe 

mos-ushtrimi i presionit dhe dhunës 

psikologjike me anë të notës / - takime 

me mësues/trajnim i 

Asambleja 

Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Klinë 

Shkollat 

Donatorët 

Gjatë vitit të 

parë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi 

Klinë 

Kosovë  
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mësuesve/shkëmbim i praktikave të 

mira lirinë e shprehjes së fëmijëve në 

shkollë 

- Takime me mësues, prindër dhe 

vendimarrës për rëndësinë e zgjdhjes së 

lëndëve me zgjedhje nga vetë fëmijët  

-Krijimi dhe funksionimi i grupeve 

profesionale artistike nëpër shkolla - 

takime me mësues, drejtorë, 

vendimarrës/ raportime/ prezantime/ 

monitorim i premtimeve të vendim-

marrësve/ kërkesa për buxhetim lokal 

dhe qendror  

-Zhdukja e tre turneve në arësimin-

prauniversitar dhe bërja e shkollës më 

një turn dhe me orar të plotë  

 

 

Pjesmarrja në 

vendimarrje  

 

 

 

 

-Hartimi i dokumentacionit të 

Asamblesë, Statuti, Misioni, Vizioni, 

Anëtarësia / procedurat  

 

-Zhvillimi i raporteve dhe 

dokumentacionit të punës së Asamblesë 

 

-Pjesmarrje në Komunën Klinës 

nëpëmjet Zyrtarit për të Drejtat e 

Fëmijëve / pjesmarrje në takimet e 

Keshillit Komunal përpara përgatitjes së 

Buxhetit / prezantime nga Asambleistët 

në Komunë dhe parashtim i kërkesave 

për buxhetim/ Monitorim i premtimeve 

të vendimarrësve komunalë / lobim dhe 

advokaci për të drejtat e fëmijëve pranë 

komunës 

 

- Pjesmarrje në cdo aktivitet të 

shoqërisë civile dhe shtetit sa herë 

diskutohen cështjet e fëmijëve 

 

-Ekspozim Mediatik i Asamblesë  

 

-Bashkëpuntorët e ROR pjesmarrja në 

aktivetet përbashkëta   

Asambleja 

Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Klinë 

Shkollat 

Donatorët 

Gjatë vitit të 

parë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi 

Klinë 

Kosovë  
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- ndjekja me Komunën Klinë për 

mbylljen e lokaleve pranë shkollave ( të 

cilat u shesin fëmijëve alkol dhe cigare)/ 

takime dhe raportime në Komunë, 

takime me policinë, takime me prindër 

dhe mësues  

-Ndjekja me Komunën Klinë e cështjes 

së qenve të rrugës të cilët kërcënojnë 

sigurinë e fëmijëve gjatë rrugës nga 

shkolla në shtepi dhe anasjelltas.  

 

Mbledhja e 

Fondeve  

-Organizim i fushatave për mbdhjen e 

fondeve nga Asambleja 

 

-Dokumentim/ transparencë në 

menaxhimin e të ardhurave 

 

Asambleja 

Klinë 

Syri Vison 

Komuna 

Klinë 

Shkollat 

Donatorët 

Gjatë vitit të 

dytë të planit 

të veprimit 

dhe në 

vazhdimësi 

Klinë 

Kosovë  

 

 

 

 

 
 


