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REZOLUTË
PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË GRUPIT TË DEPUTETËVE “MIQTË E
FËMIJËVE” PËR VITIN 2018 DHE PËR PLANIN E VEPRIMIT PËR VITIN 2019

Kuvendi i Shqipërisë:
- Duke vlerësuar angazhimin e grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve” (GDMF) në
advokimin dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve, në marrjen e nismave ligjore dhe hartimin
e politikave efektive për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, si dhe në forcimin e kontrollit
parlamentar për realizimin e këtyre të drejtave;
- Duke mbështetur GDMF-në për angazhimin në mbrojtjen dhe fuqizimin e fëmijëve e të
rinjve në Shqipëri; qasjen proaktive për ta vendosur interesin më të lartë të fëmijëve dhe të
rinjve në qendër të vëmendjes gjatë diskutimit dhe miratimit të ligjeve, politikave dhe
programeve kombëtare në Shqipëri dhe për ndërmarrjen e nismave në nivel vendor e kombëtar,
rajonal e ndërkombëtar për përparimin e të drejtave të fëmijëve, sikurse është pasqyruar edhe
në raportin vjetor të GDMF-së për vitin 2018;
- Duke konsideruar bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe organizatat e shoqërisë
civile që punojnë për fëmijët, si edhe dialogun me vetë fëmijët, si një element thelbësor në
kapërcimin e sfidave të përbashkëta për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe realizimin e
gjithë masave të nevojshme për sigurimin e një klime mbështetëse për fëmijët në Kuvendin e
Shqipërisë;
Pas shqyrtimit të raportit vjetor të grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, Kuvendi
i Shqipërisë konstaton se gjatë vitit 2018:
- GDMF ka zhvilluar në vazhdimësi aktivitete, takime dhe sesione informuese me fëmijë
dhe të rinj nga i gjithë vendi, me qëllim krijimin e një klime mbështetëse për fëmijët në
Kuvendin e Shqipërisë dhe evidentimin e problematikave konkrete që lidhen me të drejtat e
fëmijëve. Kuvendi i Shqipërisë ka mirëpritur 12 700 fëmijë.

- Është rritur niveli i kontrollit parlamentar të ushtruar ndaj institucioneve kushtetuese ose
të krijuara me ligj dhe agjencive publike që kanë në objekt të veprimtarisë së tyre mbrojtjen
dhe garantimin e të drejtave të fëmijëve, nëpërmjet realizimit të seancave dëgjimore dhe
takimeve të komiteteve të GDMF-së me partnerët dhe bashkëpunëtorët.
- Krahas angazhimit në veprimtarinë e zhvilluar në kuadër të GDMF-së, deputetët, anëtarë
të tij, kanë marrë pjesë aktive në mbledhjet që komisionet e përhershme parlamentare kanë
zhvilluar për çështjet e fëmijëve. Gjatë vitit 2018, komisionet e përhershme parlamentare kanë
zhvilluar 18 seanca, në të cilat janë shqyrtuar, diskutuar/miratuar projektligje, të cilat prekin
çështje që lidhen me të drejta të fëmijëve, si dhe janë dëgjuar raportime të ministrave, të
përfaqësuesve të ministrive, institucioneve në varësi dhe institucioneve të krijuara me ligj.
- Deputetë të GDMF-së ndërmorën nismën ligjore për adresimin e problemeve që kishin të
bënin me regjistrimin e fëmijëve në gjendjen civile. Propozimi i deputetëve u hartua në
bashkëpunim me UNICEF-in, UNHCR-në, ekspertë të pavarur dhe në konsultim me shoqërinë
civile. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 69/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”.
- GDMF bashkëpunon me institucione të administratës publike, institucionet e pavarura të
të drejtave të njeriut, partnerë ndërkombëtarë, organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të
botës akademike, biznesin, median, grupet e fëmijëve dhe të rinjve dhe çdo të interesuar në
fushën e të drejtave të fëmijëve, Falë bashkëpunimit me këta aktorë, veçanërisht më fëmijët,
është rritur ndjeshmëria publike në evidentimin dhe adresimin e problematikave konkrete që
prekin gëzimin e të drejtave të fëmijëve.
- GDMF organizoi dëgjesa, me qëllim prezantimin e raporteve të hartuara prej fëmijëve dhe
të rinjve nga bashki të ndryshme mbi nivelin e respektimit dhe gëzimit të të drejtave të tyre,
sidomos nga institucionet shtetërore dhe për rolin që luan pjesëmarrja e fëmijëve në
vendimmarrjen publike.
- Komitetet e GDMF-së u konstituuan, duke bërë një rishpërndarje të deputetëve në to, si
nevojë e reflektimit të shtimit të numrit të deputetëve-anëtarë të GDMF-së.
- GDMF rishikoi dhe miratoi rregulloren e vet të brendshme, si dhe Planin Strategjik të
Veprimit (2018-2021).
- GDMF vijoi veprimtarinë për avancimin e Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve.

Kuvendi i Shqipërisë i kërkon GDMF-së, për vitin 2019, të përqendrohet në këto
drejtime:
1. Angazhimin, në bashkëpunim me komisionet e përhershme parlamentare, në shqyrtimin
e nismave që mundësojnë përmirësimin e mirëqenies dhe shëndetin e çdo fëmije, mes të cilave
dhe projektligjin “Për ndihmën ekonomike”, dhe përmirësimet ligjore për sa i takon jodizimit
të kripës dhe ndikimit në shëndetin e fëmijëve, sipas kalendarit të punimeve të Kuvendit të
Shqipërisë;
2. Analizimin e kalendarit të nismave ligjore të Qeverisë me fokus ligjet/nismat ligjore me
ndikim në të drejtat e fëmijëve brenda muajit qershor 2019;
3. Mbikëqyrjen mes formave të kontrollit parlamentar të zbatimit të ndryshimeve të
miratuara në ligjin “Për gjendjen civile” në vijimësi;
4. Diskutimin e raportit zyrtar të Republikës së Shqipërisë për të drejtat e fëmijës, përpara
dorëzimit pranë Komitetit të Konventës së Kombeve të Bashkuara, si dhe vlerësimin për
përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kjo konventë dhe nga Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm lidhur me fëmijët dhe monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Komitetit
për të Drejtat e Fëmijëve në mënyrë sistematike, brenda muajit prill 2019;
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5. Ndjekjen, në bashkëpunim me komisionet e përhershme parlamentare, të
rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe
Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për çështje të
të drejtave të fëmijëve, si dhe realizimin e të paktën një dëgjese publike me këto institucione
për fuqizimin e rolit të tyre dhe përmirësimin e respektimit e garantimit të të drejtave të
fëmijëve;
6. Realizimin e dëgjesave me Ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS)
dhe Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës për deinstitucionalizimin e
fëmijëve, sigurimin e familjeve alternative dhe përmirësimin e procedurës së birësimit, duke
përfshirë opinionin e fëmijëve, si dhe për zbatimin dhe buxhetimin e Agjendës Kombëtare për
të Drejtat e Fëmijëve;
7. Monitorimin në vazhdimësi të ecurisë së reformës së drejtësisë për të mitur;
8. Tërheqjen e mendimit të fëmijëve dhe adoleshentëve përmes forumeve dhe grupimeve
të tyre rajonale.

Kuvendi i Shqipërisë u kërkon institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave
të fëmijëve, për vitin 2019, të përqendrohen në këto drejtime:
1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) të vazhdojë punën mbi
hartëzimin e shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve të kujdesit social për fëmijë në nivel
kombëtar dhe buxhetimin e tyre progresiv. MSHMS të informojë GDMF jo më vonë se muaji
shtator 2019 për ecurinë e punës.
2. MSHMS të përfundojë reformën e deinstitucionalizimit të fëmijëve, si dhe të marrë masa
për gjetjen dhe mbështetjen e familjeve të origjinës ose alternative, si dhe të lehtësojë
procedurat e birësimit, duke marrë parasysh opinionin dhe interesin më të lartë të fëmijëve.
MSHMS të informojë GDMF-në jo më vonë se muaji shtator 2019 për ecurinë e zbatimit të
kësaj reforme.
3. Në zbatim të Konventës për Personat me Aftësi të Kufizuar (PAK), MSHMS të sigurojë
mosdiskriminimin dhe sigurimin e aksesit në shërbime sidomos aksesin fizik në institucione
publike dhe private, aksesin në transportin publik, sigurimin e informacionit online të
aksesueshëm për fëmijët me aftësi të kufizuar. MSHMS të informojë GDMF-në në muajin
shtator 2019 dhe në muajin dhjetor 2019 lidhur me ecurinë e aksesueshmërisë fizike në
ndërtesat e institucioneve publike dhe jopublike.
4. Për të mundësuar arsimin gjithëpërfshirës, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
(MASR) të rrisë numrin e mësuesve mbështetës dhe të vazhdojë trajnimin e mësuesve ndihmës
për fëmijët me aftësi të kufizuara në të gjithë vendin për vitin arsimor 2019-2020. MASR të
informojë GDMF-në jo më vonë se data 15 shtator 2019 lidhur me përmbushjen e këtij
rekomandimi.
5. Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) të udhëheqë dhe të realizojë analiza të plota
sektoriale, me qëllim parashikimet e nevojshme buxhetore për të mbështetur politikat dhe
shërbimet për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Projektbuxheti për vitin 2020 të përmbajë
tregues konkretë të buxhetit për politika dhe shërbime për fëmijët. Projektbuxheti për shërbimet
për fëmijët të konsultohet me organizatat e shoqërisë civile para dërgimit për miratim në
Kuvend. Projektbuxheti i vitit 2020 të shoqërohet me një raport të rekomandimeve të adresuara
dhe atyre të paadresuara.
6. MFE të ndjekë me përparësi trajnimin profesional dhe ofrimin e mundësive të
përshtatshme për punësim të adoleshentëve dhe të rinjve. MFE të informojë GDMF-në jo më
vonë se muaji nëntor 2019 për ecurinë e përmbushjes së këtij rekomandimi.
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7. Ministria e Drejtësisë (MD) të sigurojë dhe të mbikëqyrë zbatimin e legjislacionit në
fushën e drejtësisë penale për të mitur dhe ndihmës ligjore të garantuar nga shteti, të trajnojë
personelin në institucionet e varësisë dhe të krijojë bazën e të dhënave për të miturit në
konflikt/kontakt me ligjin. Jo më vonë se muaji shtator 2019, MD të informojë GDMF-në për
ecurinë e përmbushjes së këtij angazhimi.
8. Organet e sistemit të drejtësisë, përgjegjëse për hartimin dhe miratimin e hartës së re
gjyqësore, të marrin masa të menjëhershme për përcaktimin e hartës së re gjyqësore, me synim
ngritjen e seksioneve ose specializimin e magjistratëve për të mitur në çdo juridiksion. Jo më
vonë se muaji shtator 2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë të
informojnë GDMF-në për përmbushjen e këtij angazhimi.
9. Organet e reja të vetëqeverisjes vendore të hartëzojnë shërbimet për fëmijë dhe të rinj, të
planifikojnë buxhetimin e shërbimeve të përshtatshme për ta, si dhe të marrin masa për
përmbushjen e të drejtave dhe nevojave të fëmijëve në territorin e tyre, veçanërisht atyre me
nevoja të veçanta. GDMF do të analizojë përmbushjen e këtij detyrimi nga gjashtëdhjetë e një
njësitë e vetëqeverisjes vendore në muajin nëntor 2019.

Miratuar në datën 28.3.2019
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