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Vlerësimi i Impaktit të të Drejtave të Fëmijëve (CRIA)

SHKURTESAT 

AP Avokati i Popullit i Shqipërisë 

ASHDMF Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve 

CRIA Vlerësimi i Impaktit të të Drejtave të Fëmijëve 
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ECARO Zyra Rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore 

ENOC Rrjeti Evropian i Avokatëve të Popullit për Fëmijët 

ENSHP Emergjencë Ndërkombëtare e Shëndetit Publik 

GTNS  Grupi Teknik Ndërsektorial 

IEVP Institucione të Ekzekutimit të Vendimeve Penale  

ISHP Instituti i Shëndetit Publik 

KDF  Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës 

KMPDF Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve  

MASR Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë1 

MD Ministria e Drejtësisë 

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

NjMF Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës 

OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë 

PMF Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijës 

SMPDF Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në 
Institucionin e Avokatit të Popullit 

SHSSH Shërbimi Social Shtetëror 

UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 

Shënim: Në tekstin e raportit përdoren edhe shkurtime të cilat janë shkurtime të termave 
në gjuhën angleze dhe që janë të njohur ndërkombëtarisht 

1 Aktualisht Ministria e Arsimit dhe Sportit, sipas VKM Nr. 523, datë 22.09.2021 “Për përcaktimin e fushës 
së përgjegjësisë së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit”: 

I. Hyrja e Raportit dhe Metodologjia 
1.1. Hyrje 

Ky raport është hartuar nga AP, me kontributin e Seksionit për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve që është pjesë e rrjetit ENOC, dhe synon të vlerësojë 
efektet e masave të ndërmarra nga shteti lidhur me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve në 
kuadër të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Ky vlerësim është kryer në kontekstin 
e një nisme të përbashkët ndërmjet ENOC-it dhe UNICEF ECARO për një vlerësim që 
përfshin vendet anëtare të ENOC-it, dhe si i tillë ndjek dhe zbaton standardet etike, 
parimet dhe udhëzimet e këtyre organizatave. Kjo iniciativë është ne fushëveprimin e 
mandatit të Avokatit të Popullit sic e parashikon ligji per Avokatin e Popullit2 dhe rolin 
e këtij institucioni për monitorimin e zbatimit të ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e 
fëmijës3.  

Vlerësimi i impaktit të të drejtave të fëmijëve, që shkurtimisht do të referohet në këtë 
raport si CRIA, synon të vlerësojë masat e caktuara nga shteti në lidhje me të drejtat e 
fëmijës. Ky raport vlerësimi është hartuar nëpërmjet një procesi dhe duke përdorur një 
instrument që mbështet vlerësimin e efekteve të qëllimshme ose të paqëllimshme të 
akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara gjatë pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. 
Në rastin e Shqipërisë, ky ishte një vlerësim hibrid që përfshiu CRIE-n (Vlerësimin e 
Ndikimit të të Drejtave të Fëmijëve) për aktet ligjore dhe nënligjore të miratuara tashmë 
dhe CRIA-n për aktet normative të rishikuara gjatë situatës së pandemisë, në masën që 
institucionet përgjegjëse iu referuan rekomandimeve të dhëna në këtë raport.  

Gjetjet dhe rekomandimet e këtij raporti synojnë të identifikojnë mangësitë e vërejtura 
lidhur me proporcionalitetin e masave dhe efikasitetin e funksionimit të sistemit të 
integruar të mbrojtjes, me qëllim nxjerrjen e përfundimeve dhe për të mësuar nga mënyra 
e menaxhimit të situatës së pandemisë, si dhe për të marrë masat e duhura për t’iu 
përgjigjur dhe përshtatur situatave të emergjencave.  

Një përbërës shumë i rëndësishëm është komunikimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të 
CRIA-s gjithë palëve të përfshira të interesit, veçanërisht këtyre aktorëve shtetërorë që 
kishin rol në propozimin, marrjen, zbatimin dhe monitorimin e masave gjatë situatës së 
pandemisë. Qëllimi i këtij komunikimi lidhet me evidentimin e aspekteve të cilat kanë 
nevojë të përmirësohen në të ardhmen me qëllim përmbushjen e mandatit ligjor brenda 
fushës së përgjegjësisë shtetërore në një mënyrë që garanton ushtrimin me efektivitet dhe 
respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre të veçantë.  

2 Ligji nr.8454, date 04.02.1999 “Per Avokatin e Popullit”, i ndryshuar 
3 Ligji nr. 18/2017 “Per te drejtat dhe mbrojtjen e femijes” 
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Rasti i parë i COVID-19-s në Shqipëri u konfirmua në fillim të marsit të vitit 2020. COVID-
19-a është një virus që mund të transmetohet drejtpërsëdrejti nëpërmjet kontaktit 
njerëzor, ose tërthorazi nëpërmjet kontaminimit të sipërfaqeve apo objekteve. Kështu, me 
rekomandim të ISHP-së, bazuar në përvojën e vendeve të ndikuara më parë, si dhe 
bazuar në ligjin për parandalimin dhe luftën kundër infeksioneve dhe sëmundjeve 
infektive, Ministri i Shëndetësisë nxori një urdhër për mbylljen e institucioneve arsimore4 
së bashku me një sërë masash dhe aktesh të tjera për reduktimin e transmetimit të 
infeksionit.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ishte institucioni kyç i ngarkuar me 
propozimin ose miratimin e masave të marra gjatë periudhës së pandemisë, bazuar edhe 
mbi propozimet e Institutit të Shëndetit Publik. Gjithashtu, në këtë ministri u ngrit një ad 
hoc Komitet , i cili ishte përgjegjës për vëzhgimin nga afër të situatës dhe për 
rekomandimin e masave të përshtatshme për kontrollin dhe kufizimin e përhapjes së 
virusit. 

1.2. Fushat dhe objektivat e raportit 
Sa i përket Shqipërisë, studimi synon të vlerësojë ndikimin e masave të marra nga shteti 
shqiptar në kontekstin e situatës së pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijëve, duke u përqendruar tek e drejta për arsim, të drejtat e fëmijëve 
në konflikt me ligjin, dhe aspekte të mbrojtjes shoqërore lidhur me gatishmërinë e 
strukturave vendore të mbrojtjes së fëmijës për të reaguar në raste emergjence.  

Ky vlerësim do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucionit të Avokatit të 
Popullit për të vlerësuar ndikimin e masave legjislative ekzistuese ose masave që janë në 
proces hartimi tek të drejtat e fëmijëve. Gjetjet e vlerësimit do t’i mundësojnë institucionit 
të Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Fëmijëve të komunikojnë dhe dialogojnë me Parlamentin, Këshillin e Ministrave dhe 
institucione të tjera lidhur me gjetje konkrete nga vlerësimi me qëllim rritjen e 
përgjegjshmërisë së institucioneve publike ndaj fëmijëve dhe të rinjve për të garantuar në 
çdo kohë, edhe në situata të emergjencës, respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe 
zbatimin e parimit të interesit më të lartë të fëmijës përgjatë proceseve të vendimmarrjes.  

Ky raport vlerësimi do të përqendrohet vetëm në ndikimin që patën masat e miratuara 
nëpërmjet akteve normative në jetën e fëmijëve dhe të rinjve, gjatë periudhës së 
pandemisë të shkaktuar nga COVID-19.  Për sa është e  mundur do të përfshihen të gjitha 
llojet e masave të ndërmarra nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i 
Ministrave, ministrat e ministrive të linjës apo dhe drejtuesit e institucioneve në kuadër 

                                                           
4 Urdhri Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”; 

të parandalimit të përhapjes së virusit si edhe ndryshimet buxhetore që kanë shoqëruar 
këto masa. 

Për më tepër, ky raport do të analizojë situatën e të gjithë fëmijëve, duke u përqendruar 
veçanërisht te fëmijët në nevojë mbrojtjeje, sipas përkufizimit që ky term ka në 
legjislacionin shqiptar, përkatësisht atij në Ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve 
dhe Ligjin për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror5, si dhe fëmijët në konflikt me ligjin, sipas 
përkufizimit që ky term ka në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur6, dhe specifikisht 
fëmijët të cilëve u është hequr liria dhe janë vendosur në Institutin e të Miturve në Kavajë. 

Qëllimi i këtij raporti është të vlerësojë dhe evidentojë se si aktet normative të miratuara 
gjatë pandemisë të shkaktuar nga COVID-19, dhe masat kufizuese të zbatuara si pasojë e 
tyre, kanë ndikuar te fëmijët dhe të rinjtë, duke u përqendruar veçanërisht te tre (3) 
aspektet e mëposhtme:  

(I) e drejta dhe aksesi në arsim,  
(II) drejtësia për të miturit dhe të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin; dhe 
(III) aksesi te shërbimet e kujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë mbrojtjeje nga 

pikëpamja e përgatitjes së njësive të vetëqeverisjes vendore/njësive të 
mbrojtjes së fëmijës për të menaxhuar situatat e emergjencës.  

E drejta dhe aksesi në arsim u përzgjodh për të vlerësuar se si mbyllja e institucioneve 
arsimore dhe adaptimi i metodave alternative të mësimdhënies cënoi barazinë dhe 
aksesin tek e drejta për arsim e fëmijëve që mund të mos kenë pasur mjetet e nevojshme 
për  ndjekjen e metodave alternative të mësimit në distancë. Marrja e masave kufizuese 
dhe mbyllja e institucioneve arsimore ndikoi gjithashtu edhe në të drejtën e fëmijëve për 
veprimtari argëtimi, kulturore dhe sportive.  

Aspekti i të drejtave të fëmijëve në konflikt me ligjin u përzgjodh për të vlerësuar 
respektimin e të drejtave të fëmijëve të përfshirë në procedura penale dhe veçanërisht 
atyre që vuajnë dënimet në institucionet penitenciare gjatë pandemisë, si dhe ndikimin e 
masave kufizuese mbi këtë grup.  

Aksesi në kujdes dhe shërbime shoqërore për fëmijët në nevojë mbrojtjeje u përzgjodh 
për të vlerësuar ndikimin e masave të marra, mbi nivelin e mbrojtjes së tyre, duke 
analizuar edhe gatishmërinë e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) në njësitë e 
vetëqeverisjes vendore për të menaxhuar situatat e emergjencës. Situata e pandemisë në 
Shqipëri u parapri nga një situatë tjetër emergjence e shkaktuar nga tërmeti i nëntorit të 
vitit 2019, e cila ndikoi konsiderueshëm në disa zona në Shqipërinë qendrore. Kështu, 

5Ligji Nr. 121/2016, “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”; 
6Ligji Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”; 
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Rasti i parë i COVID-19-s në Shqipëri u konfirmua në fillim të marsit të vitit 2020. COVID-
19-a është një virus që mund të transmetohet drejtpërsëdrejti nëpërmjet kontaktit 
njerëzor, ose tërthorazi nëpërmjet kontaminimit të sipërfaqeve apo objekteve. Kështu, me 
rekomandim të ISHP-së, bazuar në përvojën e vendeve të ndikuara më parë, si dhe 
bazuar në ligjin për parandalimin dhe luftën kundër infeksioneve dhe sëmundjeve 
infektive, Ministri i Shëndetësisë nxori një urdhër për mbylljen e institucioneve arsimore4 
së bashku me një sërë masash dhe aktesh të tjera për reduktimin e transmetimit të 
infeksionit.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ishte institucioni kyç i ngarkuar me 
propozimin ose miratimin e masave të marra gjatë periudhës së pandemisë, bazuar edhe 
mbi propozimet e Institutit të Shëndetit Publik. Gjithashtu, në këtë ministri u ngrit një ad 
hoc Komitet , i cili ishte përgjegjës për vëzhgimin nga afër të situatës dhe për 
rekomandimin e masave të përshtatshme për kontrollin dhe kufizimin e përhapjes së 
virusit. 

1.2. Fushat dhe objektivat e raportit 
Sa i përket Shqipërisë, studimi synon të vlerësojë ndikimin e masave të marra nga shteti 
shqiptar në kontekstin e situatës së pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijëve, duke u përqendruar tek e drejta për arsim, të drejtat e fëmijëve 
në konflikt me ligjin, dhe aspekte të mbrojtjes shoqërore lidhur me gatishmërinë e 
strukturave vendore të mbrojtjes së fëmijës për të reaguar në raste emergjence.  

Ky vlerësim do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucionit të Avokatit të 
Popullit për të vlerësuar ndikimin e masave legjislative ekzistuese ose masave që janë në 
proces hartimi tek të drejtat e fëmijëve. Gjetjet e vlerësimit do t’i mundësojnë institucionit 
të Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Fëmijëve të komunikojnë dhe dialogojnë me Parlamentin, Këshillin e Ministrave dhe 
institucione të tjera lidhur me gjetje konkrete nga vlerësimi me qëllim rritjen e 
përgjegjshmërisë së institucioneve publike ndaj fëmijëve dhe të rinjve për të garantuar në 
çdo kohë, edhe në situata të emergjencës, respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe 
zbatimin e parimit të interesit më të lartë të fëmijës përgjatë proceseve të vendimmarrjes.  

Ky raport vlerësimi do të përqendrohet vetëm në ndikimin që patën masat e miratuara 
nëpërmjet akteve normative në jetën e fëmijëve dhe të rinjve, gjatë periudhës së 
pandemisë të shkaktuar nga COVID-19.  Për sa është e  mundur do të përfshihen të gjitha 
llojet e masave të ndërmarra nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i 
Ministrave, ministrat e ministrive të linjës apo dhe drejtuesit e institucioneve në kuadër 

                                                           
4 Urdhri Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”; 

të parandalimit të përhapjes së virusit si edhe ndryshimet buxhetore që kanë shoqëruar 
këto masa. 

Për më tepër, ky raport do të analizojë situatën e të gjithë fëmijëve, duke u përqendruar 
veçanërisht te fëmijët në nevojë mbrojtjeje, sipas përkufizimit që ky term ka në 
legjislacionin shqiptar, përkatësisht atij në Ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve 
dhe Ligjin për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror5, si dhe fëmijët në konflikt me ligjin, sipas 
përkufizimit që ky term ka në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur6, dhe specifikisht 
fëmijët të cilëve u është hequr liria dhe janë vendosur në Institutin e të Miturve në Kavajë. 

Qëllimi i këtij raporti është të vlerësojë dhe evidentojë se si aktet normative të miratuara 
gjatë pandemisë të shkaktuar nga COVID-19, dhe masat kufizuese të zbatuara si pasojë e 
tyre, kanë ndikuar te fëmijët dhe të rinjtë, duke u përqendruar veçanërisht te tre (3) 
aspektet e mëposhtme:  

(I) e drejta dhe aksesi në arsim,  
(II) drejtësia për të miturit dhe të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin; dhe 
(III) aksesi te shërbimet e kujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë mbrojtjeje nga 

pikëpamja e përgatitjes së njësive të vetëqeverisjes vendore/njësive të 
mbrojtjes së fëmijës për të menaxhuar situatat e emergjencës.  

E drejta dhe aksesi në arsim u përzgjodh për të vlerësuar se si mbyllja e institucioneve 
arsimore dhe adaptimi i metodave alternative të mësimdhënies cënoi barazinë dhe 
aksesin tek e drejta për arsim e fëmijëve që mund të mos kenë pasur mjetet e nevojshme 
për  ndjekjen e metodave alternative të mësimit në distancë. Marrja e masave kufizuese 
dhe mbyllja e institucioneve arsimore ndikoi gjithashtu edhe në të drejtën e fëmijëve për 
veprimtari argëtimi, kulturore dhe sportive.  

Aspekti i të drejtave të fëmijëve në konflikt me ligjin u përzgjodh për të vlerësuar 
respektimin e të drejtave të fëmijëve të përfshirë në procedura penale dhe veçanërisht 
atyre që vuajnë dënimet në institucionet penitenciare gjatë pandemisë, si dhe ndikimin e 
masave kufizuese mbi këtë grup.  

Aksesi në kujdes dhe shërbime shoqërore për fëmijët në nevojë mbrojtjeje u përzgjodh 
për të vlerësuar ndikimin e masave të marra, mbi nivelin e mbrojtjes së tyre, duke 
analizuar edhe gatishmërinë e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) në njësitë e 
vetëqeverisjes vendore për të menaxhuar situatat e emergjencës. Situata e pandemisë në 
Shqipëri u parapri nga një situatë tjetër emergjence e shkaktuar nga tërmeti i nëntorit të 
vitit 2019, e cila ndikoi konsiderueshëm në disa zona në Shqipërinë qendrore. Kështu, 

5Ligji Nr. 121/2016, “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”; 
6Ligji Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”; 
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rekomandimet që do të jepen mund të kenë përkatësi dhe të zbatohen edhe në raste të 
tjera emergjence. 

1.3. Qasja metodologjike 
CRIA do të vlerësojë ndikimin e masave të marra për shkak të situatës së pandemisë dhe 
do të bazohet te metodologjia e krijuar për këtë qëllim nga Rrjeti Evropian i 
Ombudsmanëve për Fëmijët (ENOC) dhe e përshtatur për kontekstin e vendit tonë.  

ENOC-i është një organizatë jo-fitimprurëse e përbërë nga institucionet e pavarura për të 
drejtat e fëmijëve dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve në përputhje me formulimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës (KDF), si dhe për përmirësimin e qëndrimit ndaj fëmijëve, duke 
promovuar parimin e interesit më të lartë të fëmijës.  

Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar me të drejta të plota i ENOC-it, dhe si i tillë 
kontribuon për përmbushjen e mandatit të organizatës, duke shkëmbyer informacione 
dhe praktikat më të mira me anëtarët e tjerë. 

Metodologjia ndoqi dhe zbatoi në mënyrë strikte standardet dhe udhëzimet etike që 
lidhen me përfshirjen e fëmijëve, mbledhjen e informacioneve prej tyre, përpunimin e të 
dhënave dhe hartimin e raportit të vlerësimit. 

Për më tepër, metodologjia dhe pyetësorët e përdorur për këtë raport janë vlerësuar 
nëpërmjet një shqyrtimi etik kërkimor nga Bordi i Shqyrtimit Institucional HML dhe 
protokollet e mbrojtjes lidhur me subjektet e përfshira në vlerësim u miratuan në kuadër 
të shqyrtimit etik7. Për më tepër, ekspertët e ENOC-it organizuan seminare me stafin e 
Institucionit të Avokatit të Popullit si dhe me stafin e UNICEF-it dhe ekspertin kombëtar, 
lidhur me instrumentin, metodologjinë dhe objektin e vlerësimit CRIA. Stafi i ENOC-it 
dhe UNICEF-it në Shqipëri dhanë kontribut me komente teknike për projekt-raportet e 
vlerësimit.    

1.4. Metoda e zbatimit të standardeve etike gjatë mbledhjes së të dhënave nga 
fëmijët dhe përpunimit të tyre  

Eksperti i angazhuar nga UNICEF-i për të mbështetur institucionin e Avokatit të Popullit, 
Seksionin për Promovimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve lidhur me mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave, dhe hartimin e raportit të vlerësimit ka kryer trajnimet 
përkatëse dhe është certifikuar nga UNICEF-i për “Etikën dhe Integritetin në UNICEF 

                                                           
7Shqyrtimi i HML IRB #394ALBA21; 

2020”, “Parandalimin e Shfrytëzimit dhe Abuzimit Seksual” dhe “Parandalimin e 
Ngacmimit Seksual dhe Shfrytëzimin e Autoritetit”.  

Në kuadër të lirisë së mendimit dhe shprehjes, si dhe të drejtës së fëmijëve për t’u dëgjuar, 
ky vlerësim ka marrë në konsideratë nga afër opinionin dhe perceptimet e fëmijëve të 
moshës 10-18 vjeç lidhur me masat kufizuese të marra për kufizimin e përhapjes së virusit 
të COVID-19. Për më tepër, gjatë viteve të fundit, kërkuesit socialë kanë pranuar 
rëndësinë e përfshirjes së drejtpërdrejtë të fëmijëve kundrejt të dhënave cilësore të 
përftuara nga të rriturit. Grupmosha është përzgjedhur duke marrë në konsideratë 
aftësinë e tyre për të pasur një opinion të pandikuar dhe për të përdorur formularin e 
pyetësorit online.  

Besimet dhe parimet që udhëhoqën punën për hartimin e raportit të vlerësimit janë si më 
poshtë: 
 Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta dhe çdokush duhet të luajë rolin e tij për

promovimin e mirëqenies dhe pjesëmarrjen e fëmijëve;
 Të gjitha veprimet bazohen mbi parimin e interesave më të larta të fëmijës;
 Ruajtja dhe zbatimi i standardeve të larta të etikës dhe sjelljes profesionale dhe

personale;
 Inkurajimi dhe respektimi i zërit dhe pikëpamjeve të fëmijëve;
 Parandalimi i ekspozimit të fëmijëve ndaj përmbajtjeve me materiale të

papërshtatshme online;
 Hartimi i pyetësorëve me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të qartë për fëmijët

pjesëmarrës.
 Përdorimi i kanaleve zyrtare të komunikimit për të kontaktuar fëmijët që kanë dëshirë

dhe vullnet të lirë për të plotësuar pyetësorin dhe për të dhënë opinionin e tyre lidhur
me pyetjet.

 Ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të mbledhura;

Instrumenti i përdorur për mbledhjen e opinioneve të fëmijëve ishte një pyetësor që nuk 
përmbante pyetje që lidheshin me të dhëna personale. Plotësimi i pyetësorit ishte 
vullnetar dhe u plotësua online nëpërmjet platformës “Google Forms”. Fëmijët u 
kontaktuan nëpërmjet zyrave vendore të arsimit dhe institucioneve arsimore në të gjithë 
Shqipërinë. Zyrat Vendore të Arsimit u udhëzuan nga institucioni i Avokatit të Popullit 
lidhur me natyrën vullnetare të plotësimit të pyetësorit dhe parimet që lidhen me 
angazhimin e fëmijëve për të marrë pjesë në veprimtari të kësaj natyre. Duke qenë se 
pyetësorët u plotësuan individualisht, bazuar në dëshirën dhe vullnetin e plotë e të lirë 
të fëmijëve dhe vetëm nëpërmjet mjeteve elektronike dhe pa praninë e ndonjë të rrituri 



9

Vlerësimi i Impaktit të të Drejtave të Fëmijëve (CRIA)

rekomandimet që do të jepen mund të kenë përkatësi dhe të zbatohen edhe në raste të 
tjera emergjence. 

1.3. Qasja metodologjike 
CRIA do të vlerësojë ndikimin e masave të marra për shkak të situatës së pandemisë dhe 
do të bazohet te metodologjia e krijuar për këtë qëllim nga Rrjeti Evropian i 
Ombudsmanëve për Fëmijët (ENOC) dhe e përshtatur për kontekstin e vendit tonë.  

ENOC-i është një organizatë jo-fitimprurëse e përbërë nga institucionet e pavarura për të 
drejtat e fëmijëve dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve në përputhje me formulimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës (KDF), si dhe për përmirësimin e qëndrimit ndaj fëmijëve, duke 
promovuar parimin e interesit më të lartë të fëmijës.  

Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar me të drejta të plota i ENOC-it, dhe si i tillë 
kontribuon për përmbushjen e mandatit të organizatës, duke shkëmbyer informacione 
dhe praktikat më të mira me anëtarët e tjerë. 

Metodologjia ndoqi dhe zbatoi në mënyrë strikte standardet dhe udhëzimet etike që 
lidhen me përfshirjen e fëmijëve, mbledhjen e informacioneve prej tyre, përpunimin e të 
dhënave dhe hartimin e raportit të vlerësimit. 

Për më tepër, metodologjia dhe pyetësorët e përdorur për këtë raport janë vlerësuar 
nëpërmjet një shqyrtimi etik kërkimor nga Bordi i Shqyrtimit Institucional HML dhe 
protokollet e mbrojtjes lidhur me subjektet e përfshira në vlerësim u miratuan në kuadër 
të shqyrtimit etik7. Për më tepër, ekspertët e ENOC-it organizuan seminare me stafin e 
Institucionit të Avokatit të Popullit si dhe me stafin e UNICEF-it dhe ekspertin kombëtar, 
lidhur me instrumentin, metodologjinë dhe objektin e vlerësimit CRIA. Stafi i ENOC-it 
dhe UNICEF-it në Shqipëri dhanë kontribut me komente teknike për projekt-raportet e 
vlerësimit.    

1.4. Metoda e zbatimit të standardeve etike gjatë mbledhjes së të dhënave nga 
fëmijët dhe përpunimit të tyre  

Eksperti i angazhuar nga UNICEF-i për të mbështetur institucionin e Avokatit të Popullit, 
Seksionin për Promovimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve lidhur me mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave, dhe hartimin e raportit të vlerësimit ka kryer trajnimet 
përkatëse dhe është certifikuar nga UNICEF-i për “Etikën dhe Integritetin në UNICEF 

                                                           
7Shqyrtimi i HML IRB #394ALBA21; 

2020”, “Parandalimin e Shfrytëzimit dhe Abuzimit Seksual” dhe “Parandalimin e 
Ngacmimit Seksual dhe Shfrytëzimin e Autoritetit”.  

Në kuadër të lirisë së mendimit dhe shprehjes, si dhe të drejtës së fëmijëve për t’u dëgjuar, 
ky vlerësim ka marrë në konsideratë nga afër opinionin dhe perceptimet e fëmijëve të 
moshës 10-18 vjeç lidhur me masat kufizuese të marra për kufizimin e përhapjes së virusit 
të COVID-19. Për më tepër, gjatë viteve të fundit, kërkuesit socialë kanë pranuar 
rëndësinë e përfshirjes së drejtpërdrejtë të fëmijëve kundrejt të dhënave cilësore të 
përftuara nga të rriturit. Grupmosha është përzgjedhur duke marrë në konsideratë 
aftësinë e tyre për të pasur një opinion të pandikuar dhe për të përdorur formularin e 
pyetësorit online.  

Besimet dhe parimet që udhëhoqën punën për hartimin e raportit të vlerësimit janë si më 
poshtë: 
 Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta dhe çdokush duhet të luajë rolin e tij për

promovimin e mirëqenies dhe pjesëmarrjen e fëmijëve;
 Të gjitha veprimet bazohen mbi parimin e interesave më të larta të fëmijës;
 Ruajtja dhe zbatimi i standardeve të larta të etikës dhe sjelljes profesionale dhe

personale;
 Inkurajimi dhe respektimi i zërit dhe pikëpamjeve të fëmijëve;
 Parandalimi i ekspozimit të fëmijëve ndaj përmbajtjeve me materiale të

papërshtatshme online;
 Hartimi i pyetësorëve me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të qartë për fëmijët

pjesëmarrës.
 Përdorimi i kanaleve zyrtare të komunikimit për të kontaktuar fëmijët që kanë dëshirë

dhe vullnet të lirë për të plotësuar pyetësorin dhe për të dhënë opinionin e tyre lidhur
me pyetjet.

 Ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të mbledhura;

Instrumenti i përdorur për mbledhjen e opinioneve të fëmijëve ishte një pyetësor që nuk 
përmbante pyetje që lidheshin me të dhëna personale. Plotësimi i pyetësorit ishte 
vullnetar dhe u plotësua online nëpërmjet platformës “Google Forms”. Fëmijët u 
kontaktuan nëpërmjet zyrave vendore të arsimit dhe institucioneve arsimore në të gjithë 
Shqipërinë. Zyrat Vendore të Arsimit u udhëzuan nga institucioni i Avokatit të Popullit 
lidhur me natyrën vullnetare të plotësimit të pyetësorit dhe parimet që lidhen me 
angazhimin e fëmijëve për të marrë pjesë në veprimtari të kësaj natyre. Duke qenë se 
pyetësorët u plotësuan individualisht, bazuar në dëshirën dhe vullnetin e plotë e të lirë 
të fëmijëve dhe vetëm nëpërmjet mjeteve elektronike dhe pa praninë e ndonjë të rrituri 
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apo intervistuesi, marrja e pëlqimit/dakordësisë të fëmijës/prindit/kujdestarit për të 
marrë pjesë në anketë nuk ishte i nevojshëm dhe as i mundur.  

Përpunimi i të dhënave të mbledhura nëpërmjet pyetësorëve online u krye në mënyrë 
automatike nëpërmjet sistemit mbështetës të Google Forms. Baza e të dhënave me 
përgjigjet e pjesëmarrësve në anketë nëpërmjet pyetësorëve do t’i dorëzohet UNICEF-it 
si pjesë e paketës që lidhet me hartimin e raportit të vlerësimit.  

Gjithashtu, raporti i vlerësimit përfshiu dhe shfrytëzoi të dhëna të mbledhura më parë 
nga fëmijët nëpërmjet fokus-grupeve, në kuadër të veprimtarive dhe proceseve të 
monitorimit të ndërmarra nga Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Fëmijëve pranë institucionit të Avokatit të Popullit, dhe në përputhje me planin e tyre të 
punës 

1.4.1. Pyetjet studimore 
Kjo metodologji është zhvilluar për t’i shërbyer objektivave të vlerësimit CRIA duke 
synuar mbledhjen dhe analizimin e informacioneve që lidhen me pyetjet studimore të 
mëposhtme: 

1. Si kanë ndikuar masat kufizuese në sigurimin e respektimit të të drejtave të 
fëmijëve? 

2. Cili ka qenë efekti negativ, neutral dhe pozitiv i këtyre masave? 
3. Në çfarë mase janë përfshirë fëmijët në vendimmarrjet që kanë ndikuar në të 

drejtat e tyre?  

Studimet e kombinuara, me të dhëna përftuar nga burime të ndryshme, përfshirë fëmijët, 
mësuesit dhe prindërit, politikëbërësit apo aktorë të tjerë, shërbejnë për një vlerësim më 
të drejtë dhe të paanshëm të situatës. Në funksion të kësaj qasjeje gjithëpërfshirëse, grupet 
e synuara (popullata) për realizimin e këtij vlerësimi/studimi ishin: 

 Fëmijë 10-18 vjeç; 
 Mësues të arsimit bazë, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë. 
 Prindër; 
 Përfaqësues të institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor; 

1.4.2. Instrumentet 
Për këtë studim u mblodhën të dhëna sasiore dhe cilësore, të cilat u mbështetën nga një 
analizë e akteve ligjore dhe nënligjore, akteve të organeve të drejtësisë të dala gjatë 
pandemisë, rekomandimeve të mëparshme të Avokatit të Popullit si dhe punës në terren. 
Gjithashtu, për qëllimet e këtij raporti u shqyrtuan edhe ankesat e paraqitura në 

institucionin e Avokatit të Popullit, raportet e hartuara nga organizatat jofitimprurëse, 
artikuj gazetash dhe burime të tjera të ngjashme. 

Instrumentet e përdorura për mbledhjen e të dhënave përfshijnë kryesisht pyetje 
vlerësuese të shkallës Likert8 dhe pyetje të mbyllura, të cilat u përdorën për anketimet 
online të drejtuara fëmijëve dhe mësuesve. Për të dhëna më të thelluara të përftuara nga 
grupet (popullatat) më të vogla, u përdorën pyetje gjysmë të strukturuara për të zhvilluar 
fokus grupe dhe intervista, respektivisht për të dhënat që u mblodhën nga prindërit, 
përfaqësuesit e institucioneve, në nivel qendror dhe vendor. 

Ky vlerësim udhëhiqet nga katër parimet themelore të KDF-së dhe dispozitat e Nenit 4 
të Konventës, sipas të cilit shteti ka përgjegjësinë e mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave 
të fëmijëve duke marrë të gjitha masat e mundshme në kuadër të burimeve të 
disponueshme. Siç u përmend më lart në objektivat e CRIA-s, e drejta dhe aksesi i 
fëmijëve në arsim do të analizohen veçanërisht në kuadër të rregullimeve të Neneve 28, 
29 dhe 30 të KDF-së dhe Nenit 18 të Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve. Të 
drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe veçanërisht të atyre të vendosur në 
institucione/qendra të caktuara nën mbikëqyrje dhe institucione penitenciare për të 
mitur janë vlerësuar sipas neneve 37 dhe 40 të KDF-së, si dhe Kodit Penal për të Miturit. 
Të drejtat e fëmijëve në nevojë mbrojtjeje janë analizuar sipas Neneve 19, 26, 34, 36 dhe 
39 të KDF-së, Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Ligjit për Shërbimet e 
Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë. 

Pyetësorët e përdorur u konsultuan paraprakisht me Seksionin për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në institucionin e Avokatit të Popullit dhe me 
Zyrën e UNICEF-it në Shqipëri. Për më tepër, u krye një studim pilot me 15 fëmijë 
pjesëmarrës për të vlerësuar kuptueshmërinë dhe efikasitetin e pyetësorit. Pas fazës së 
pilotimit, u bënë korrigjime rast pas rasti dhe pyetësori u shpërnda dhe u plotësua në 
shkallë kombëtare.  

Grupet e synuara për qëllimet e këtij vlerësimi u kontaktuan nëpërmjet instrumenteve të 
ndryshme të vlerësimit, si më poshtë:  

Kategoria A - Fëmijët: Hartimi i pyetësorit për fëmijët dhe procesi i mbledhjes së të 
dhënave u realizua në përputhje me përshkrimet e nënseksionit “Metodat e zbatimit të 
standardeve etike gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave nga fëmijët dhe përpunimit 
të tyre”, më poshtë. 

8https://www.geopoll.com/blog/likert-scale-examples-definition/ 
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apo intervistuesi, marrja e pëlqimit/dakordësisë të fëmijës/prindit/kujdestarit për të 
marrë pjesë në anketë nuk ishte i nevojshëm dhe as i mundur.  

Përpunimi i të dhënave të mbledhura nëpërmjet pyetësorëve online u krye në mënyrë 
automatike nëpërmjet sistemit mbështetës të Google Forms. Baza e të dhënave me 
përgjigjet e pjesëmarrësve në anketë nëpërmjet pyetësorëve do t’i dorëzohet UNICEF-it 
si pjesë e paketës që lidhet me hartimin e raportit të vlerësimit.  

Gjithashtu, raporti i vlerësimit përfshiu dhe shfrytëzoi të dhëna të mbledhura më parë 
nga fëmijët nëpërmjet fokus-grupeve, në kuadër të veprimtarive dhe proceseve të 
monitorimit të ndërmarra nga Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 
Fëmijëve pranë institucionit të Avokatit të Popullit, dhe në përputhje me planin e tyre të 
punës 

1.4.1. Pyetjet studimore 
Kjo metodologji është zhvilluar për t’i shërbyer objektivave të vlerësimit CRIA duke 
synuar mbledhjen dhe analizimin e informacioneve që lidhen me pyetjet studimore të 
mëposhtme: 

1. Si kanë ndikuar masat kufizuese në sigurimin e respektimit të të drejtave të 
fëmijëve? 

2. Cili ka qenë efekti negativ, neutral dhe pozitiv i këtyre masave? 
3. Në çfarë mase janë përfshirë fëmijët në vendimmarrjet që kanë ndikuar në të 

drejtat e tyre?  

Studimet e kombinuara, me të dhëna përftuar nga burime të ndryshme, përfshirë fëmijët, 
mësuesit dhe prindërit, politikëbërësit apo aktorë të tjerë, shërbejnë për një vlerësim më 
të drejtë dhe të paanshëm të situatës. Në funksion të kësaj qasjeje gjithëpërfshirëse, grupet 
e synuara (popullata) për realizimin e këtij vlerësimi/studimi ishin: 

 Fëmijë 10-18 vjeç; 
 Mësues të arsimit bazë, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë. 
 Prindër; 
 Përfaqësues të institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor; 

1.4.2. Instrumentet 
Për këtë studim u mblodhën të dhëna sasiore dhe cilësore, të cilat u mbështetën nga një 
analizë e akteve ligjore dhe nënligjore, akteve të organeve të drejtësisë të dala gjatë 
pandemisë, rekomandimeve të mëparshme të Avokatit të Popullit si dhe punës në terren. 
Gjithashtu, për qëllimet e këtij raporti u shqyrtuan edhe ankesat e paraqitura në 

institucionin e Avokatit të Popullit, raportet e hartuara nga organizatat jofitimprurëse, 
artikuj gazetash dhe burime të tjera të ngjashme. 

Instrumentet e përdorura për mbledhjen e të dhënave përfshijnë kryesisht pyetje 
vlerësuese të shkallës Likert8 dhe pyetje të mbyllura, të cilat u përdorën për anketimet 
online të drejtuara fëmijëve dhe mësuesve. Për të dhëna më të thelluara të përftuara nga 
grupet (popullatat) më të vogla, u përdorën pyetje gjysmë të strukturuara për të zhvilluar 
fokus grupe dhe intervista, respektivisht për të dhënat që u mblodhën nga prindërit, 
përfaqësuesit e institucioneve, në nivel qendror dhe vendor. 

Ky vlerësim udhëhiqet nga katër parimet themelore të KDF-së dhe dispozitat e Nenit 4 
të Konventës, sipas të cilit shteti ka përgjegjësinë e mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave 
të fëmijëve duke marrë të gjitha masat e mundshme në kuadër të burimeve të 
disponueshme. Siç u përmend më lart në objektivat e CRIA-s, e drejta dhe aksesi i 
fëmijëve në arsim do të analizohen veçanërisht në kuadër të rregullimeve të Neneve 28, 
29 dhe 30 të KDF-së dhe Nenit 18 të Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve. Të 
drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe veçanërisht të atyre të vendosur në 
institucione/qendra të caktuara nën mbikëqyrje dhe institucione penitenciare për të 
mitur janë vlerësuar sipas neneve 37 dhe 40 të KDF-së, si dhe Kodit Penal për të Miturit. 
Të drejtat e fëmijëve në nevojë mbrojtjeje janë analizuar sipas Neneve 19, 26, 34, 36 dhe 
39 të KDF-së, Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Ligjit për Shërbimet e 
Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë. 

Pyetësorët e përdorur u konsultuan paraprakisht me Seksionin për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në institucionin e Avokatit të Popullit dhe me 
Zyrën e UNICEF-it në Shqipëri. Për më tepër, u krye një studim pilot me 15 fëmijë 
pjesëmarrës për të vlerësuar kuptueshmërinë dhe efikasitetin e pyetësorit. Pas fazës së 
pilotimit, u bënë korrigjime rast pas rasti dhe pyetësori u shpërnda dhe u plotësua në 
shkallë kombëtare.  

Grupet e synuara për qëllimet e këtij vlerësimi u kontaktuan nëpërmjet instrumenteve të 
ndryshme të vlerësimit, si më poshtë:  

Kategoria A - Fëmijët: Hartimi i pyetësorit për fëmijët dhe procesi i mbledhjes së të 
dhënave u realizua në përputhje me përshkrimet e nënseksionit “Metodat e zbatimit të 
standardeve etike gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave nga fëmijët dhe përpunimit 
të tyre”, më poshtë. 

8https://www.geopoll.com/blog/likert-scale-examples-definition/ 
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Të dhënat e mbledhura dhe administruara nga zyra e Avokatit të Popullit përpara fillimit 
të këtij studimi u përdorën për kategori të caktuara, si fëmijët nga grupet vulnerable dhe 
fëmijët në konflikt me ligjin.  

Kategoria B - Mësuesit: Në mënyrë që studimi të ishte i plotë, u përfshi edhe 
këndvështrimi i mësuesve, lidhur me opinionet e tyre se si ndikuan masat kufizuese tek 
të drejtat e fëmijëve.  

Edhe pyetësori i mësuesve u administrua online nëpërmjet platformës Google Forms dhe 
përmbante pyetje të mbyllura dhe pyetje vlerësuese sipas shkallës Likert.  

Kategoria C - Prindërit: Një vlerë të shtuar në analizimin e situatës solli edhe përfshirja e 
prindërve, nëpërmjet fokus-grupeve me jo më shumë së 8 persona dhe intervistave 
individuale të zhvilluara. 

Fokus grupet u organizuan në terren kur ishte e mundur ose online, nëpërmjet platformës 
Zoom. Diskutimet në fokus-grupe u drejtuan nga pyetjeve gjysmë të strukturuara. 

Kategoria D - Përfaqësuesit e institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor: 
Vlerësimi përfshiu edhe qasjen e institucioneve publike të përfshira në hartimin dhe 
zbatimin e masave kufizuese të marra në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit.  

1.4.3. Objekti i Studimit dhe Përzgjedhja 
Studimi u zhvillua në shkallë kombëtare. Të anketuarit u përzgjodhën në mënyrë 
rastësore nëpërmjet ndërmjetësimit të zyrave arsimore vendore në të gjithë vendin dhe 
shkollave në varësi të tyre, duke siguruar që përmbushnin kriteret e përshkruara në këtë 
dokument.  

Anketimi ju referua periudhës mars 2020 deri në mars 2021. Mbledhja e të dhënave u 
realizua gjatë muajit qershor të vitit 2021, me përjashtim të të dhënave të mbledhura më 
parë nga zyra e Avokatit të Popullit në kuadër të proceseve të tjera rutinë të monitorimit. 

1.4.4. Metoda e përpunimit të të dhënave  
Duke marrë në konsideratë që pyetësorët për fëmijët dhe mësuesit u administruan online 
nëpërmjet anketimit me Google Forms Survey, të dhënat e mbledhura u përpunuan me 
anë të programit Excel, duke nxjerrë kështu rezultate të drejtpërdrejta nga pyetjet por dhe 
rezultate të kombinuara. Të gjitha të dhënat e mbledhura u përdorën vetëm për të nxjerrë 
rezultatet e nevojshme për plotësimin e studimit dhe u trajtuan me konfidencialitetin më 
të madh të mundshëm. Duhet theksuar se nëpërmjet pyetësorëve të hartuar nuk mund 
të merrej asnjë e dhënë e cila mund të cënonte privatësinë, moralin apo dinjitetin e 
fëmijës.   

II. Analiza
2.1. Sfondi i Analizës 

Më 30 janar 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) deklaroi virusin COVID-
19 si Emergjencë Ndërkombëtare e Shëndetit Publik (ENSHP), ndërsa pandemia botërore 
u shpall më 11 mars 2020, si pasojë e përhapjes masive të virusit COVID-19. Përhapja e 
gjerë e virusit pati një ndikim domethënës në situatën kombëtare dhe botërore, në 
sistemin shëndetësor, dhe si pasojë edhe në të drejtat e fëmijëve. Vende të ndryshme 
përcaktuan masa për frenimin e përhapjes së COVID-19, duke nisur nga distancimi social 
dhe ndryshimet në sjellje, si izolimi/karantina, mbyllja e shkollave dhe masat të tjera 
kufizuese.  

Rasti i parë i infektimit me virusin COVID-19 në Shqipëri u identifikua në mars të vitit 
2020. Menjëherë pas identifikimit të rastit, organet kompente kombëtare morën masa 
parandaluese për të frenuar përhapjen e mëtejshme të virusit. Mbyllja e institucioneve 
arsimore në të gjitha nivelet ishte një nga masat e para që u morën. Si rezultat, mësimi 
vijoi të zhvillohej online nëpërmjet metodave të ndryshme të zbatuara në të gjitha nivelet 
dhe viti akademik 2020 u mbyll në të njëjtën format. Gjatë vitit akademik 2020-2021, 
mësimi u zhvillua herë online, herë në klasë, në varësi të skenarëve të ndjekur për 
procesin e mësimdhënies në periudha dhe zona të ndryshme të vendit, në varësi të 
numrit të infektimeve.  

Pandemia e shkaktuar nga COVID-19 , në mënyrë të pashmangshme do të kishte ndikim 
tek të drejtat e fëmijëve në përgjithësi e në veçanti tek grupet më të rrezikuara të fëmijëve. 
Për këtë, ENOC-i hartoi një deklaratë 9  lidhur me sfidat me të cilat do të duhet të 
përballeshin institucionet e të drejtave të fëmijëve për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve në 
kontekstin e kufizimeve të vendosura si pasojë e situatës së paprecedentë, duke siguruar 
kështu ndarjen e informacionit kritik dhe praktikave të mira për garantimin e të drejtave 
të fëmijëve dhe sigurinë e tyre. ENOC-i u bëri thirrje qeverive të ndërmerrnin veprimet e 
duhura për të siguruar respektimin e të drejtave të gjithë fëmijëve gjatë pandemisë së 
shkaktuar nga COVID-19-a, në përputhje me KDF-në dhe Komentet e Përgjithshme të 
Komitetit për të Drejtat e Fëmijës10.  

ENOC-i dhe anëtarët e vet janë angazhuar për të monitoruar nga afër situatën e fëmijëve 
si dhe përgjigjet e autoriteteve qendrore dhe vendore gjatë pandemisë dhe pas heqjes së 

9Deklarata e ENOC për “Të drejtat e fëmijës në kontekstin e shpërthimit të COVID-19”,1 prill 2020; 
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/04/ENOC-Bureau-statement-on-CR-in-the-context-of-the-
COVID-19-outbreak-FV.pdf ; 
10https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/crcgencommen.pdf ; 
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9Deklarata e ENOC për “Të drejtat e fëmijës në kontekstin e shpërthimit të COVID-19”,1 prill 2020; 
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/04/ENOC-Bureau-statement-on-CR-in-the-context-of-the-
COVID-19-outbreak-FV.pdf ; 
10https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/crcgencommen.pdf ; 



14

Vlerësimi i Impaktit të të Drejtave të Fëmijëve (CRIA)

masave kufizuese. Në këtë kontekst, institucioni i Avokatit të Popullit, me mbështetjen e 
zyrës së UNICEF-it në Shqipëri, po kryen një studim të thelluar për vlerësimin e ndikimit 
të masave të marra nga institucionet e shtetit shqiptar në të gjitha nivelet e tij gjatë situatës 
së pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 tek të drejtat e fëmijëve.  

2.2. Situata aktuale 
Pandemia e shkaktuar nga COVID-19-a ka pasur një ndikim të konsiderueshëm në 
shumë aspekte të të drejtave të fëmijëve, dhe veçanërisht tek fëmijët më vulnerabël. Në 
prill të vitit 2020, Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës shprehu 
shqetësimin lidhur me situatën e fëmijëve në nivel botëror, si pasojë e efekteve të 
pandemisë të shkaktuar nga COVID-19. Shumë fëmijë janë ndikuar seriozisht nga 
pikëpamja fizike, emocionale dhe psikologjike, veçanërisht në vende që kanë deklaruar 
gjendje të jashtëzakonshme dhe mbyllje të detyruar. Komiteti u bëri thirrje të gjitha 
Shteteve Anëtare të respektojnë të drejtat e fëmijëve, ndërkohë që marrin masat e 
nevojshme për të adresuar riskun ndaj shëndetit publik që vinte si pasojë e pandemisë të 
shkaktuar nga COVID-1911. 

Gjithashtu, ENOC-i12 i bëri thirrje shteteve të marrin masa proaktive për të garantuar 
respektimin e të drejtave të fëmijëve në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve 
dhe instrumenteve e tjera përkatëse Evropiane dhe Ndërkombëtare për të Drejtat e 
Njeriut.  

Pranohet gjerësisht se shteti ka detyrën të mbrojë jetën njerëzore dhe shëndetin publik 
me përparësi, dhe për këtë qëllim ato zbatuan masa emergjence dhe kufizime të diktuara 
nga tiparet e pandemisë. E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut njeh dhe lejon 
gjithashtu ndërhyrje dhe kufizime të të drejtave të njeriut si përgjigje në rastet e 
emergjencave. Megjithatë, në këto raste, kërkohet një vlerësim shumë i kujdesshëm i 
situatës, dhe vendet duhet të sigurohen që masat e marra janë të justifikuara ngushtësisht 
dhe në mënyrë të pashmangshme nga situata dhe që merren duke pasur parasysh riskun 
e krijuar nga masat.  

Pavarësisht se virusi COVID-19 nuk kishte thuajse asnjë efekt të drejtpërdrejtë mbi 
shëndetin e fëmijëve, duke qenë se ata ishin grupi më pak i ndikuar, situata e shkaktuar 
nga virusi COVID-19 ka pasur një ndikim të konsiderueshëm aktual dhe të ardhshëm te 
fëmijët. Pasojat sociale dhe ekonomike të krizës dhe masat përkatëse të marra për të 

11https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/A
LB/CO/9095&Lang=En  
12 http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/06/ENOC-UNICEFF-COVID-19-survey-updated-
synthesis-report-FV.pdf  

kufizuar përhapjen e virusit patën një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e fëmijëve 
si dhe në aftësinë e tyre për të ushtruar dhe gëzuar të drejtat e tyre.  

Risqet më të mëdha erdhën nga pasojat ekonomike dhe sociale, si dhe nga situata e 
qëndrimit mbyllur në familje, e cila në disa raste u shoqërua me dhunë dhe abuzim të 
shtuar, ku fëmijët mund të ishin dëshmitarë por edhe viktima13. Rrezik të shtuar përbënte 
dhe qëndrimi më i zgjatur në internet për shkak të mësimit online, sepse mund të 
rezultonte në ekspozim ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme dhe abuzuesve virtualë14. 
Aksesi online u rrit si pasojë e izolimit dhe rrjedhimisht ekspozimi i fëmijëve ndaj 
përmbajtjeve të papërshtatshme u shtua për shkak të  mbikqyrjes më të ulët dhe 
ekspozimit më të gjatë online. Fatkeqësisht, dhe veprimtaritë që lidheshin me materialet 
abuzuese online ndaj fëmijëve u shtuan gjithashtu. Megjithatë, efektet e vërteta të kësaj 
situate nuk janë ende të qarta dhe të matshme, por ky vlerësim synon të analizojë efektet 
e vëzhguara deri tani nga këndvështrimi i fëmijëve, mësuesve, prindërve dhe strukturave 
shtetërore në nivel qendror dhe vendor.  

Me gjithë riskun e ulët për fëmijët nga ky virus, mbyllja e shkollave, distancimi nga shokët 
dhe ndryshimi i mënyrës së jetesës ndikuan negativisht në mirëqenien e tyre. Disa fëmijë 
ishin edhe më të rrezikuar për shkak të shtimit të faktorëve nxitës të abuzimit e dhunës 
në familje përfshirë situatën e vështirë të prindërve. Pabarazitë ekzistuese ndërmjet 
fëmijëve u thelluan më tej nga situata e krijuar nga virusi dhe masave të marra për këtë 
shkak, dhe veçanërisht për fëmijët në zona të thella dhe të varfëra.  

Garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve është përgjegjësi shtetërore në çdo 
moment dhe duhet të trajtohet si çështje me rëndësi parësore. Është veçanërisht e 
rëndësishme që në situata emergjence të mbrohen të drejtat e të gjithë fëmijëve, si në nivel 
të përgjithshëm ashtu edhe individual.  

Vlerësimi synoi të regjistrojë dhe analizojë jo vetëm efektet negative të shkaktuara nga 
masat kufizuese të ndërmarra si pasojë e pandemisë, por edhe efektet neutrale dhe 
pozitive, nëse ka të tillë, me qëllim ofrimin e një analize gjithëpërfshirëse dhe të 
ekuilibruar.  

Disa nga gjetjet e vlerësimit sugjerojnë se parimi i interesit më të lartë të fëmijës nuk ka 
qenë konsideratë parësore dhe nuk është zbatuar në mënyrë të shprehur dhe kuptimplotë 

13 Covid-19 dhe Fëmijët: Si po i ndryshon pandemia botërore jetët e fëmijëve në Shqipëri dhe Kosovë, 
World Vision, 2020, iu disponueshëm në https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-
11/Country%20report-WA%26K%2019.11.2020.pdf ; 
14 Shënim Teknik Botëror, Covid-19 dhe ndikimet e tij lidhur me mbrojtjen e fëmijëve në internet, i 
disponueshëm në https://www.unicef.org/albania/media/2811/file/ALBANIAN_COVID-
19_and_Its_Implications_for_Protecting_Children_Online_new.pdf ; 
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11https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/A
LB/CO/9095&Lang=En  
12 http://enoc.eu/wp-content/uploads/2020/06/ENOC-UNICEFF-COVID-19-survey-updated-
synthesis-report-FV.pdf  
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qëndrimit mbyllur në familje, e cila në disa raste u shoqërua me dhunë dhe abuzim të 
shtuar, ku fëmijët mund të ishin dëshmitarë por edhe viktima13. Rrezik të shtuar përbënte 
dhe qëndrimi më i zgjatur në internet për shkak të mësimit online, sepse mund të 
rezultonte në ekspozim ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme dhe abuzuesve virtualë14. 
Aksesi online u rrit si pasojë e izolimit dhe rrjedhimisht ekspozimi i fëmijëve ndaj 
përmbajtjeve të papërshtatshme u shtua për shkak të  mbikqyrjes më të ulët dhe 
ekspozimit më të gjatë online. Fatkeqësisht, dhe veprimtaritë që lidheshin me materialet 
abuzuese online ndaj fëmijëve u shtuan gjithashtu. Megjithatë, efektet e vërteta të kësaj 
situate nuk janë ende të qarta dhe të matshme, por ky vlerësim synon të analizojë efektet 
e vëzhguara deri tani nga këndvështrimi i fëmijëve, mësuesve, prindërve dhe strukturave 
shtetërore në nivel qendror dhe vendor.  

Me gjithë riskun e ulët për fëmijët nga ky virus, mbyllja e shkollave, distancimi nga shokët 
dhe ndryshimi i mënyrës së jetesës ndikuan negativisht në mirëqenien e tyre. Disa fëmijë 
ishin edhe më të rrezikuar për shkak të shtimit të faktorëve nxitës të abuzimit e dhunës 
në familje përfshirë situatën e vështirë të prindërve. Pabarazitë ekzistuese ndërmjet 
fëmijëve u thelluan më tej nga situata e krijuar nga virusi dhe masave të marra për këtë 
shkak, dhe veçanërisht për fëmijët në zona të thella dhe të varfëra.  

Garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve është përgjegjësi shtetërore në çdo 
moment dhe duhet të trajtohet si çështje me rëndësi parësore. Është veçanërisht e 
rëndësishme që në situata emergjence të mbrohen të drejtat e të gjithë fëmijëve, si në nivel 
të përgjithshëm ashtu edhe individual.  

Vlerësimi synoi të regjistrojë dhe analizojë jo vetëm efektet negative të shkaktuara nga 
masat kufizuese të ndërmarra si pasojë e pandemisë, por edhe efektet neutrale dhe 
pozitive, nëse ka të tillë, me qëllim ofrimin e një analize gjithëpërfshirëse dhe të 
ekuilibruar.  

Disa nga gjetjet e vlerësimit sugjerojnë se parimi i interesit më të lartë të fëmijës nuk ka 
qenë konsideratë parësore dhe nuk është zbatuar në mënyrë të shprehur dhe kuptimplotë 

13 Covid-19 dhe Fëmijët: Si po i ndryshon pandemia botërore jetët e fëmijëve në Shqipëri dhe Kosovë, 
World Vision, 2020, iu disponueshëm në https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-
11/Country%20report-WA%26K%2019.11.2020.pdf ; 
14 Shënim Teknik Botëror, Covid-19 dhe ndikimet e tij lidhur me mbrojtjen e fëmijëve në internet, i 
disponueshëm në https://www.unicef.org/albania/media/2811/file/ALBANIAN_COVID-
19_and_Its_Implications_for_Protecting_Children_Online_new.pdf ; 
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në aktet normative të miratuara në përgjigje të pandemisë, gjë që ndikon në zbatimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Një sërë masash të marra për shkak të situatës së 
pandemisë nuk adresojnë në mënyrë specifike të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, 
megjithëse janë kategori e ndikuar nga këto masa, sikurse rasti i masave të nxjerra për 
Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) ose qëndrimi i përkohshëm në 
shtëpi për personat e dënuar.  

Vlerësimi tregoi për një reagim të menjëhershëm të aktorëve shtetërorë lidhur me 
miratimin dhe zbatimin e masave në përgjigjje të situatës të pandemisë, si dhe të aktorëve 
të tjerë si organizatat jofitimrurëse.  

Megjithatë, zbatimi i përgjegjësive institucionale krijoi mbivendosje dhe boshllëqe, 
ndërkohë që burimet njerëzore, infrastrukturore dhe financiare nuk ishin të mjaftueshme 
për menaxhimin efektiv të situatës, që do të garantonte të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. 

Me gjithë pikat e forta dhe dobësitë e identifikuara gjatë analizës së masave të zbatuara 
në kuadër të situatës së COVID-19, menaxhimi i menjëhershëm i pandemisë nxorri në 
pah nevojën për të hartuar, konsultuar dhe miratuar plane emergjence të cilat vihen në 
zbatim në mënyrë automatike në situata të ngjashme, ndërkohë që respektohen të drejtat 
e fëmijëve. Këto plane duhet të përcaktojnë qartë rolet e institucioneve të përfshira dhe 
duhet të kenë buxhet të mjaftueshëm për të garantuar përgjigje adekuate ndaj situatës në 
interesin më të lartë të fëmijëve. 

2.3. E drejta dhe aksesi i fëmijëve në arsim 
Siç theksohet në raportin e UNICEF-it15, fëmijët në mbarë botën po përballeshin me një 
krizë botërore të të nxënit edhe përpara mbylljes së shkollave për shkak të pandemisë. 
Një përqindje e lartë e fëmijëve nuk kishte akses në internet dhe në pajisje digjitale, cka 
ka  ndikuar në qasjen ndaj të mësuarit në distancë.  

Pabarazitë ndërmjet fëmijëve ishin të dukshme jo vetëm në lidhje me pajisjet digjitale për 
të realizuar mësimin në distancë, por edhe sa i përket aftësive të tyre për të përdorur këto 
mjete në funksion të mësimit. Raporti u përqendrua gjithashtu edhe në aftësitë dhe 
përgatitjen e mësuesve për t’u përshtatur me mësimdhënien në distancë në kuadrin e 
mjeteve të disponueshme por dhe aftësive digjitale, si element kyç i cilësisë së arsimit.  

Kjo pjesë do të analizojë respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe aksesin në arsim gjatë 
situatës së pandemisë, duke analizuar aktet ligjore të nxjerra në lidhje me mbylljen e 

15Raporti Vjetor i UNICEF 2020, Përgjigja ndaj COVID-19; https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-
report-2020  

institucioneve arsimore, nivelin e ndjekjes së mësimit në distancë dhe vështirësitë e 
hasura nga fëmijët dhe familjet e tyre.  

2.3.1. Masat e marra për shkak të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe 
ndikimi i tyre mbi të drejtën për arsim. 

Garantimi i arsimit cilësor është përgjegjësi e Shtetit. Nevoja për t’u përshtatur me kushtet 
e reja të diktuara nga situata e COVID-19 i përballi vendimmarrësit me sfida të reja dhe 
të vështira. Mësimi në distancë u konsiderua si alternativa më e mundshme për vijimin e 
procesit të mësimit. Megjithatë, mësimi në distancë kërkonte mjete dhe njohuri shtesë. 
Me qëllim realizimin e këtij procesi, mësuesit dhe nxënësit ishin të varur në masë të 
madhe tek interneti dhe teknologjia. Fillimisht, masat kufizuese ishin në fuqi për një 
periudhë 2 javore, me shpresën që situata do të ishte e përkohshme dhe afatshkurtër, por 
gjithashtu edhe për t’u lejuar institucioneve kohë të mjaftueshme për të marrë vendimet 
më të përshtatshme. Më pas, masat u ripërtërinë periodikisht në bazë të vlerësimeve dhe 
rekomandimeve të Komitetit Teknik të ngritur në MSHMS. Mbyllja e institucioneve 
arsimore u urdhërua me Urdhrin Nr. 135 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e Institucioneve Arsimore për Parandalimin e 
Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar16, ndërsa Urdhëri vijues Nr. 91 “Për Ndërprerjen e 
Procesit Mësimor në të gjitha Institucionet Publike dhe Jo Publike Arsimore” lëshuar nga 
Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë17, i po të njëjtës datë, urdhëroi ndërprerjen e procesit 
mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike.  

Me qëllim rregullimin dhe uinifikimin e punës së drejtuesve dhe mësuesve të shkollave, 
MASR-ja miratoi një Udhëzues “Për  mësimin nga shtëpia për shkak të situatës së 
shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19”, që u shoqërua me një udhëzues teknik18 të 
hartuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar për zhvillimin e 
programit lëndor dhe vlerësimin e nxënësve ndërkohë që mësonin nga shtëpia. Dy aktet 
e lartpërmendura nuk përcaktuan rregulla të veçanta për kategori të veçanta fëmijësh.  

Referuar periudhës fillestare dy-javore të mbylljes, udhëzimi synonte t’i mbante nxënësit 
të angazhuar dhe të zhvillonte procesin të nxënit pa ndërprerje nëpërmjet përforcimit të 
dijeve dhe përmirësimit të përmbajtjes së lëndës me të cilin ishin njohur deri në fund të 
mbylljes. Udhëzimi kishte karakter të brendshëm institucional dhe përmbante udhëzime 

16 Urdhër Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar; 
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-135-Per-Mbylljen-e-Instit-
Arsimore.pdf; 
17 Urdhër Nr. 91, i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e procesit 
mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike”; 
18 https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2021/08/AF-2.pdf; 
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në aktet normative të miratuara në përgjigje të pandemisë, gjë që ndikon në zbatimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Një sërë masash të marra për shkak të situatës së 
pandemisë nuk adresojnë në mënyrë specifike të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, 
megjithëse janë kategori e ndikuar nga këto masa, sikurse rasti i masave të nxjerra për 
Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) ose qëndrimi i përkohshëm në 
shtëpi për personat e dënuar.  

Vlerësimi tregoi për një reagim të menjëhershëm të aktorëve shtetërorë lidhur me 
miratimin dhe zbatimin e masave në përgjigjje të situatës të pandemisë, si dhe të aktorëve 
të tjerë si organizatat jofitimrurëse.  

Megjithatë, zbatimi i përgjegjësive institucionale krijoi mbivendosje dhe boshllëqe, 
ndërkohë që burimet njerëzore, infrastrukturore dhe financiare nuk ishin të mjaftueshme 
për menaxhimin efektiv të situatës, që do të garantonte të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. 

Me gjithë pikat e forta dhe dobësitë e identifikuara gjatë analizës së masave të zbatuara 
në kuadër të situatës së COVID-19, menaxhimi i menjëhershëm i pandemisë nxorri në 
pah nevojën për të hartuar, konsultuar dhe miratuar plane emergjence të cilat vihen në 
zbatim në mënyrë automatike në situata të ngjashme, ndërkohë që respektohen të drejtat 
e fëmijëve. Këto plane duhet të përcaktojnë qartë rolet e institucioneve të përfshira dhe 
duhet të kenë buxhet të mjaftueshëm për të garantuar përgjigje adekuate ndaj situatës në 
interesin më të lartë të fëmijëve. 

2.3. E drejta dhe aksesi i fëmijëve në arsim 
Siç theksohet në raportin e UNICEF-it15, fëmijët në mbarë botën po përballeshin me një 
krizë botërore të të nxënit edhe përpara mbylljes së shkollave për shkak të pandemisë. 
Një përqindje e lartë e fëmijëve nuk kishte akses në internet dhe në pajisje digjitale, cka 
ka  ndikuar në qasjen ndaj të mësuarit në distancë.  

Pabarazitë ndërmjet fëmijëve ishin të dukshme jo vetëm në lidhje me pajisjet digjitale për 
të realizuar mësimin në distancë, por edhe sa i përket aftësive të tyre për të përdorur këto 
mjete në funksion të mësimit. Raporti u përqendrua gjithashtu edhe në aftësitë dhe 
përgatitjen e mësuesve për t’u përshtatur me mësimdhënien në distancë në kuadrin e 
mjeteve të disponueshme por dhe aftësive digjitale, si element kyç i cilësisë së arsimit.  

Kjo pjesë do të analizojë respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe aksesin në arsim gjatë 
situatës së pandemisë, duke analizuar aktet ligjore të nxjerra në lidhje me mbylljen e 

15Raporti Vjetor i UNICEF 2020, Përgjigja ndaj COVID-19; https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-
report-2020  

institucioneve arsimore, nivelin e ndjekjes së mësimit në distancë dhe vështirësitë e 
hasura nga fëmijët dhe familjet e tyre.  

2.3.1. Masat e marra për shkak të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe 
ndikimi i tyre mbi të drejtën për arsim. 

Garantimi i arsimit cilësor është përgjegjësi e Shtetit. Nevoja për t’u përshtatur me kushtet 
e reja të diktuara nga situata e COVID-19 i përballi vendimmarrësit me sfida të reja dhe 
të vështira. Mësimi në distancë u konsiderua si alternativa më e mundshme për vijimin e 
procesit të mësimit. Megjithatë, mësimi në distancë kërkonte mjete dhe njohuri shtesë. 
Me qëllim realizimin e këtij procesi, mësuesit dhe nxënësit ishin të varur në masë të 
madhe tek interneti dhe teknologjia. Fillimisht, masat kufizuese ishin në fuqi për një 
periudhë 2 javore, me shpresën që situata do të ishte e përkohshme dhe afatshkurtër, por 
gjithashtu edhe për t’u lejuar institucioneve kohë të mjaftueshme për të marrë vendimet 
më të përshtatshme. Më pas, masat u ripërtërinë periodikisht në bazë të vlerësimeve dhe 
rekomandimeve të Komitetit Teknik të ngritur në MSHMS. Mbyllja e institucioneve 
arsimore u urdhërua me Urdhrin Nr. 135 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e Institucioneve Arsimore për Parandalimin e 
Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar16, ndërsa Urdhëri vijues Nr. 91 “Për Ndërprerjen e 
Procesit Mësimor në të gjitha Institucionet Publike dhe Jo Publike Arsimore” lëshuar nga 
Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë17, i po të njëjtës datë, urdhëroi ndërprerjen e procesit 
mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike.  

Me qëllim rregullimin dhe uinifikimin e punës së drejtuesve dhe mësuesve të shkollave, 
MASR-ja miratoi një Udhëzues “Për  mësimin nga shtëpia për shkak të situatës së 
shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19”, që u shoqërua me një udhëzues teknik18 të 
hartuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar për zhvillimin e 
programit lëndor dhe vlerësimin e nxënësve ndërkohë që mësonin nga shtëpia. Dy aktet 
e lartpërmendura nuk përcaktuan rregulla të veçanta për kategori të veçanta fëmijësh.  

Referuar periudhës fillestare dy-javore të mbylljes, udhëzimi synonte t’i mbante nxënësit 
të angazhuar dhe të zhvillonte procesin të nxënit pa ndërprerje nëpërmjet përforcimit të 
dijeve dhe përmirësimit të përmbajtjes së lëndës me të cilin ishin njohur deri në fund të 
mbylljes. Udhëzimi kishte karakter të brendshëm institucional dhe përmbante udhëzime 

16 Urdhër Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar; 
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-135-Per-Mbylljen-e-Instit-
Arsimore.pdf; 
17 Urdhër Nr. 91, i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e procesit 
mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jo publike”; 
18 https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2021/08/AF-2.pdf; 
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të veçanta për institucionet arsimore rajonale dhe institucionet vendore vartëse, përfshirë 
drejtorët e shkollave, mësuesit, si dhe prindërit dhe nxënësit.  

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, drejtoritë rajonale dhe zyrat vendore 
u udhëzuan të shpërndanin vazhdimisht në të gjitha shkollat çdo akt të nxjerrë nga 
MASR, me qëllim udhëzimin e drejtorëve lidhur me metodat më të përshtatshme të 
mësimdhënies nga shtëpia në varësi të veçorive të çdo zone. Metodat e mësimdhënies 
përfshinë video ose komunikim nëpërmjet platformave elektronike dhe rrjeteve sociale 
si WhatsApp, Facebook, Skype, e-mail, etj. Këto struktura ishin gjithashtu përgjegjëse për 
monitorimin e situatës dhe informimin e vazhdueshëm të MASR lidhur me ecurinë ose 
problematikat. 

Drejtoritë e shkollave u udhëzuan të konsultonin burimet zyrtare të informacionit për 
COVID-19 dhe të informonin më tej mësuesit, duke konsideruar që nga të gjithë pritej një 
reagim i matur kundrejt panikut, pasigurisë por edhe keqinformimeve që shoqëronin 
situatën e virusit. Drejtoritë duhej të vlerësonin metodat më të përshtatshme të 
komunikimit dhe të konsolidonin metodën e komunikimit në grup me mësuesit, nxënësit 
dhe prindërit. Drejtorët e shkollave duhej të hartonin planet e punës lidhur me 
përmbajtjen mësimore dhe oraret e komunikimit të mësuesve me nxënësit dhe prindërit. 
Mësuesve ju kërkua të regjistronin mësimet sipas temave, të cilat më pas do të 
publikoheshin në faqen e internetit të shkollës.  

Mësuesit u udhëzuan të mbanin kontakt të rregullt me nxënësit dhe prindërit dhe të 
zbatonin planin e përshtatur të punës të hartuar nga drejtoria. Komunikimi do të kryhej 
nëpërmjet platformave më të përshtatshme duke dërguar video shpjeguese, detyrat e 
shtëpisë dhe kërkesat për lexime plotësuese. Megjithatë, mësuesve iu kërkua që fillimisht 
të mos mbingarkonin nxënësit me tema të reja apo detyra shtëpie shtesë, por të 
përqendroheshin në dijet e fituara më parë dhe në koncepte kyçe të mësimit në lëndë të 
ndryshme. Udhëzimi përmbante udhëzime edhe për prindërit dhe nxënësit, si dhe 
udhëzime të detajuara të veçanta për nxënësit e Maturës19.  

Pas dy javëve të para, situata tregoi që mbyllja e institucioneve arsimore do të vazhdonte 
për një periudhë të pacaktuar. MASR-ja rishikoi udhëzimin me qëllim përshtatjen me 
realitetin e ri. Për këtë qëllim, udhëzimi u plotësua më tej me të dhëna për platformat e 
të nxënit online, si kanali i YouTube i MASR-së, “Akademi.al”, “kursori.org”, “Google 
Classroom”, “Zoom”, “Edmondo” dhe shpjegues praktikë për mësuesit për krijimin e 
klasave virtuale në këto platforma. Me gjithë burimet e shumta të disponueshme për 
vijimin e mësimit nga shtëpia, drejtoritë e shkollave dhe mësuesit u udhëzuan të 

                                                           
19 Nxënësit në vitin e fundit të shkollës së mesme, 

dakordësonin dhe konsolidonin platformën dhe metodën e komunikimit dhe të 
orientonin nxënësit lidhur me përmbajtjen mësimore dhe aksesin te këto mësime si për 
shembull nëpërmjet RTSh20 Shkolla.  

RTSh Shkolla është një kanal televiziv që mund të aksesohet në adresën 
https://tv.rtsh.al/kanalet/rtsh-shkolle, dhe që i kushtohet vetëm arsimit, i cili nisi transmetimet 
në kushtet e reja të mësimdhënien në distancë të diktuara nga COVID-19. Kanali do të 
vijojë të jetë i disponueshëm pas pandemisë, duke shënuar kështu një epokë të re të 
mësimdhënies në vend, në kuadrin e arritjes së objektivit për digjitalizimin e arsimit 
shqiptar. RTSh Shkolla transmeton materiale të kurrikulës së arsimit parauniversitar për 
klasat 1 deri 12, të zhvilluara nga mësuesit më të mirë të përzgjedhur në rang vendi.  

Orientimet e dhëna në udhëzimet fillestare u detajuan më tej duke siguruar informacione 
të hollësishme për të gjithë aktorët e përfshirë si edhe materiale e platforma mësimore. 
Për studentët maturantë u dhanë udhëzime të veçanta nëpërmjet materialeve udhëzuese 
dhe testeve orientuese për t’i lejuar të përgatiten për provimet e detyrueshme dhe ato me 
zgjedhje.  

Institucionet e varësisë u udhëzuan dhe drejtuan të bëjnë vlerësime të vazhdueshme të 
nivelit të mësimit në distancë të ofruar, me qëllim mbledhjen e opinioneve të nxënësve 
dhe prindërve, përpunimin e të dhënave dhe identifikimin e mangësive apo çështjeve që 
kishin nevojë për përmirësim. Për këtë qëllim, u administruan pyetësorë të shpeshtë 
nëpërmjet platformave të komunikimit me prindërit dhe nxënësit lidhur me nivelin e 
mësimdhënies dhe të nxënit si dhe vështirësitë e hasura. 

Udhëzimi i rishikuar i kushtoi vëmendje dhe shërbimit psiko-social për nxënësit dhe 
mësuesit, duke i organizuar dhe ofruar këto shërbime online. Për çdo drejtori rajonale 
arsimi u krijua këndi i psikologut, që mund të aksesohej online nëpërmjet adresave të 
dedikuara, me qëllim mbledhjen e të dhënave dhe informacionit mbi mënyrën se si 
fëmijët po përballonin situatën e izolimit dhe të distancimit social.  

MASR-ja nxori një urdhër të veçantë21 që rregullonte funksionimin e shërbimit psiko-
social në institucionet e arsimit parauniversitar gjatë pandemisë, me qëllim ofrimin e 
mbështetjes së vazhdueshme me psikologë dhe punonjës socialë për trajtimin e 
problematikave të hasura nga fëmijët me nevoja të veçanta psiko-sociale ose nxënësit me 

20 Radio Televizioni Shqiptar, operatori audiovizual i administruar nga shteti; 
21Urdhri Nr. 111 i Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, datë 26.03.2020 “Për Funksionimin 
e Shërbimit Psiko-social në Kontekstin e Fatkeqësisë Kombëtare”; 
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të veçanta për institucionet arsimore rajonale dhe institucionet vendore vartëse, përfshirë 
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përfshinë video ose komunikim nëpërmjet platformave elektronike dhe rrjeteve sociale 
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20 Radio Televizioni Shqiptar, operatori audiovizual i administruar nga shteti; 
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vështirë në mësimnxënie. Një urdhër vijues 22  rregulloi në mënyrë më të detajuar  
organizimin dhe funksionimin e shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit 
parauniversitar, si dhe kriteret për numrin e psikologëve/punonjësve socialë në raport 
me numrin e nxënësve dhe numrin e nxënësve me aftësi të kufizuara. 

2.3.2. Opinioni dhe përvoja e fëmijëve në lidhje me zhvillimin e mësimit në distancë 

Opinionet dhe përvoja e fëmijëve në lidhje me zhvillimin e mësimit në distancë u 
mblodhën nëpërmjet pyetësorëve që përmbanin pyetje që synonin të vlerësonin ndikimin 
që kishin kufizimeve e vendosura për shkak të virusit COVID-19 në aksesin e fëmijëve 
në arsim. MASR-ja ofroi mbështetjen e saj për zhvillimin e anketimit në shkolla. Norma 
e pjesëmarrjes së nxënësve dhe mësuesve në anketim ishte e lartë, çka tregon një interes 
të lartë për çështjet e trajtuara në pyetësor.  

Pyetësori përmbante pyetje për grupmoshën, gjininë, shkollën dhe vendbanimin për të 
kuptuar nëse kishte faktorë që i diferenconin mundësitë mes kategorive të ndryshme. 
Megjithatë, pyetjet kryesore të pyetësorit synonin mbledhjen e informacionit lidhur me 

22Urdhri Nr. 313 i Ministrit të ASR, datë 20.10.2020 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Psiko-
Social në Institucionet e Arsimit Parauniversitar dhe Procedurat e Emërimit, Pezullimit dhe Largimit nga 
Puna në Shërbimin Psiko-Social”; 

67.8%

32.2%

12 - 15 vjeç 16 - 18 vjeç

Nxënësit e përfshirë në anketim të ndarë sipas grup-moshës

mundësinë e fëmijëve për të marrë pjesë në mësimin online, mjetet në dispozicionin e 
tyre, burimet e informacionit, mbështetjen e ofruar nga shkolla, familja dhe shokët, si dhe 
nëse ata ishin ndjerë të dhunuar dhe si ishte adresuar kjo.  

Megjithëse plotësimi i pyetësorit ishte vullnetar dhe administrimi i tij u krye në prag të 
përfundimit të vitit akademik 2020-2021, në anketim morën pjesë 1497 nxënës. 
Pjesëmarrja nga zonat rurale dhe urbane ishte thuajse e barabartë, ndërsa në lidhje me 
gjininë, pjesëmarrja e femrave ishte më e lartë me përkatësisht 63%, krahasuar me 37% 
që ishte pjesëmarrja e meshkujve. Sa i përket nivelit të arsimit, 67% e pjesëmarrësve ishin 
nga shkollat 9 vjeçare krahasuar me 33% nga gjimnazet; ndërsa 67.8% e pjesëmarrësve 
ishin nga group-mosha 12-15 vjeç dhe 32.2% e tyre ishin nga grup-mosha 16-18 vjeç.  
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Përgjigjet e pyetjeve vijuese tregojnë se nëse 
nxënësit do të ishin konsultuar lidhur me vendimin 
për të mbyllur institucionet arsimore, shumica e 
tyre, përkatësisht 51.4% do të kishin votuar kundër 
vendimit, krahasuar me 48.6% që do të kishin 
votuar pro mbylljes së shkollës dhe vijimin e 
mësimit online. Megjithatë, 63.9% mendojnë se 
mbyllja e shkollës gjatë periudhës së kufizimeve 
ishte e nevojshme, ndërsa 36.1% nuk janë dakordi 
(Ju lutemi referojuni Shtojcës A të këtij raporti për 
një detajim të përgjigjeve).  

Gjatë situatës së pandemisë dhe pas fazës së parë, u zbatuan një sërë skenarësh në mbarë 
vendin, që lidheshin me vijimin e procesit mësimor. Këta skenarë parashikonin vijimin e 
mësimit në mjediset e shkollës, mësim të kombinuar në shkollë dhe online, ose vetëm 
mësim online, në varësi të situatës në nivel vendor apo dhe nivel institucioni arsimor.  

Gjithsesi, në çdo rast ishte MASR-ja në konsultim të vazhdueshëm me institucionet 
arsimore në varësi të saj që vendoste për zbatimin e skenarëve të ndryshëm në zona të 
ndryshme të vendit, bazuar në informacionin e marrë nga MSHMS-ja dhe protokollet e 
miratuara prej saj. Shkollat ishin të detyruara të përshtatnin metodat e mësimdhënies 
sipas skenarit përkatës që po zbatohej dhe të ofronin fleksibilitet në organizimin e 
mësimit me turne, në varësi të kushteve të specifike të institucionit përkatës, lidhur me 
numrin e nxënësve, kapacitetin fizik dhe kushtet infrastrukturore.  

Kur nxënësit u pyetën nëse vendimin për të hapur shkollat vetëm në disa zona të vendit 
e perceptonin si diskriminues, 50.7% e tyre deklaruan se e konsideronin diskriminues 
faktin që vetëm disa shkolla ishin hapur, ndërkohë që të tjerat duhet të vazhdonin 
mësimin online, ndërsa 49.3% nuk e konsideronin këtë fakt si diskriminues. Një përqindje 
e lartë e pjesëmarrësve (70.6%) deklaruan se ishin të informuar për mënyrën e zhvillimit 
të mësimit në zona të tjera të vendit, ose jashtë venditii (Ju lutemi referojuni Shtojcës B të 
këtij raporti për një detajim të përgjigjeve).  
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Një përqindje e lartë (71%) u shprehën se ishin konsultuar lidhur me vendimin për 
mbylljen e shkollës dhe masat e tjera kufizuese të zbatuara për shkak të pandemisë, dhe 
përgjigjet janë të ngjashme për sa i përket ndarjes në zona rurale dhe urbane për këtë 
pjesë të pyetësorit dhe në vijim. Informacioni i mbledhur nga kjo pyetje është në një farë 
mënyre kontradiktor, sepse vendimi për mbylljen e institucioneve arsimore u mor shumë 
shpejt dhe zyrtarët e MASR-së dhe MSHMS-së kanë konfirmuar se konsultimet me 
nxënësit në këtë kuadër kanë qenë të pamundura duke qenë se vendimi u mor në kushtet 
e emergjencës dhe në një kohë shumë të shkurtër nga konfirmimi i rastit të parë me 
COVID-19.  

Situata në vend ishte e ngjashme me situatën në të gjithë botën, ku shtetet u detyruan të 
shpallnin gjendjen e gjendjen e emergjencës dhe kufizuan lëvizjen e qytetarëve në 
momentin që COVID-19 u bë shkaku i shpalljes së pandemisë botërore. Zbatimi i 
menjëhershëm i kufizimeve në të gjithë botën solli mbylljen e institucioneve dhe 
kompanive private, përfshirë institucionet arsimore të të gjitha niveleve. Ky ishte një 
vendim i menjëhershëm i marrë në nivel kombëtar në kuadër të parandalimit të përhapjes 
së virusit, duke mos lejuar kështu këshillimin me qytetarët. 
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për të mbyllur institucionet arsimore, shumica e 
tyre, përkatësisht 51.4% do të kishin votuar kundër 
vendimit, krahasuar me 48.6% që do të kishin 
votuar pro mbylljes së shkollës dhe vijimin e 
mësimit online. Megjithatë, 63.9% mendojnë se 
mbyllja e shkollës gjatë periudhës së kufizimeve 
ishte e nevojshme, ndërsa 36.1% nuk janë dakordi 
(Ju lutemi referojuni Shtojcës A të këtij raporti për 
një detajim të përgjigjeve).  
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Sa i përket efektit të pandemisë, 48.6% e të anketuarve mendojnë se masat për mbylljen e 
shkollës patën një efekt negativ tek ata, sepse mbyllja ndikoi në cilësinë e procesit 
mësimor dhe krijoi kufizime në ndërveprimin me shokët e klasës, krahasuar me 34.9% të 
cilët mendojnë se mbyllja pati efekt pozitiv, duke qenë se ndihmoi në parandalimin e 
përhapjes së virusit. 16.5% e të gjithë nxënësve të përfshirë në studim shprehën se mësimi  
online zëvendësoi gjerësisht mësimin në klasë. Është interesante të theksohet se shifrat e 
përgjigjeve lidhur me efektet e situatës ishin shumë të ngjashme në kategorizimin qytet 
(urban) me fshat (rural).  

 

 

Kur nxënësit u pyetën se sa të kënaqur ishin me zhvillimin e mësimit online, 30.4% e tyre 
u shprehën se ishin të kënaqur, ndërsa 14.4% se ishin shumë të kënaqur. Këto të dhëna 
tregojnë pavarësisht vështirësive dhe distancimit social, nxënësit kanë arritur të 
zhvillojnë mësimin në nivele të kënaqshme. 11.8% janë shprehur se ishin të pakënaqur 
dhe 12.8% aspak të pakënaqur, ndërsa 30.7% e tyre ishin neutralë duke u shprehur  se 
nuk ishin as të kënaqur dhe as të pakënaqur. Nga të dhënat e mbledhura, nuk ka 
ndryshim të madh midis përvojave pozitive dhe negative të situatës, apo nivelit të 
kënaqësisë kur i referohemi krahasimit midis moshave të synuara apo vendbanimit të 
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Çfarë ndikimi pati masa e mbylljes së shkollës për ty?

Total Urban Rural

tyre, duke qenë se dallimi në përqindje është shumë i ulëtiii (Ju lutemi shihni Shtojcën C 
të këtij raporti për një detajim të përgjigjeve).  

Një faktor tjetër i rëndësishëm që na ndihmon të kuptojmë nivelin e pjesëmarrjes së 
nxënësve në mësimin online, janë modalitetet e përdorura. Nxënësve iu vu në dispozicion 
një listë e mënyrave dhe platformave të përdorura për zhvillimin e mësimit online, nga 
të cilat mund të zgjidhnin alternativat e ndryshme, madje edhe të kombinuara, për të 
përshkruar kanalet e komunikimit për zhvillimin e mësimit nga shtëpia.  

Në Shqipëri prej disa kohësh janë ndërmarrë nisma dhe plane për digjitalizimin e 
materialeve mësimore dhe prezantimin e platformave të të nxënit elektronik (e-learning) 
për nxënësit, por deri në fillim të pandemisë nuk kishte ende nisma të strukturuara apo 
të zbatuara në nivel kombëtar. Me shpalljen e gjendjes së emergjencës dhe filluan 
hulumtimet për mënyrat me efektive për zhvillimin e mësimit në kushtet e distancimit 
social, MASR udhëzoi në mënyrë verbale23 që komunikimi i mësuesve me nxënësit dhe 
prindërit të kryhej nëpërmjet WhatsApp-it, si një mënyrë e shpejtë komunikimi dhe 
gjerësisht e përdorshme nga grupet e synuara. Ky ishte një sugjerim me karakter të 
përkohshëm, për dy javët e para, ndërkohë që vlerësoheshin platformat alternative të 
përshtatshme për zhvillimin e mësimit nga shtëpia. 

Me zgjatjen e periudhës së mbylljes të institucioneve arsimore, u paraqitën një sërë 
platformash mësimore digjitale në gjuhën shqipe. Përzgjedhja e platformës kryesore të 
komunikimit u bë në nivelin e institucioneve arsimore.  

23http://arsimi.gov.al/fjala-e-plote-e-ministres-shahini-per-pezullimin-e-mesimit-per-2-jave-ne-te-gjitha-
institucionet-arsimore-me-qellim-frenimin-e-perhapjes-se-virusit-COVID-19/ 
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Megjithatë, me gjithë disponueshmërinë e mënyrave të ndryshme, përgjigjet tregojnë se 
komunikimi nëpërmjet WhatsApp-it vijoi të ishte mënyra më e përhapur e zhvillimit të 
mësimit dhe komunikimit me nxënësit, duke qenë se është një nga alternativat e 
përzgjedhura më shpesh nga të anketuarit, e zgjedhur 1184 herë gjithsej në të gjithë 
pyetësorët së bashku.  

Alternativa e dytë më e përzgjedhur ishte zhvillimi i mësimit nëpërmjet platformës 
Akademi.al. Kjo alternativë u përzgjodh 718 herë, e kombinuar me alternativa të tjera. 
Alternativa e tretë e përzgjedhur për nga shpeshtësia, e cila u përzgjodh 540 herë, 
përfshin zhvillimin e mësimit dhe komunikimin nëpërmjet platformave të tilla si Zoom 
dhe Skype. Kombinimet e këtyre platformave të komunikimit janë zgjedhur nga shumica 
e nxënësve, gjë që mbështet edhe të dhënat pozitive lidhur me nivelin e kënaqësisë nga 
mësimi në distancë, të shprehura nga pjesëmarrësit në këtë pyetësor.  

Sa i përket përqindjes së nxënësve që janë shprehur “të pakënaqur” ose “aspak të 
kënaqur” me përvojën e mësimit në distancë, pas vlerësimit të masave të marra nga 
MASR-ja dhe institucionet e varësisë për ofrimin e metodave të shumëllojshme për të 
arritur tek të gjithë nxënësit, gjykohet se niveli i pakënaqësisë është ndikuar nga 
ekzistenca e një sërë faktorësh të tjerë, si përjetimet emocionale me një situatë të panjohur 
siç ishte pandemia, distancimi nga shokët, marrëdhëniet me mësuesit dhe brenda 
familjes, vështirësitë e të mësuarit online, por edhe aksesi në mjetet e nevojshme për 
realizimin e mësimit online.  

Kjo anketë përfshin një sërë pyetjesh nëpërmjet të cilave synohet të kuptohet se sa akses 
kishin nxënësit në infrastrukturën fizike, si laptop, kompjuter, telefon inteligjentë, dhe sa 
u mbështetën nga shkollat nxënësit që hasën vështirësi. 62.6% e nxënësve shprehën se 
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Rural Urban

patën mjetet e nevojshme për të zhvilluar mësimin online, krahasuar me 11.9% që duhej 
të përdornin pajisjet e prindërve të tyre. 6% e të anketuarve u shprehën se prindërve të 
tyre iu desh t’i blinin pajisjet në mënyrë që ata të ndiqnin mësimin online dhe 0.7% u 
shprehën se shkolla u mundësoi përkohësisht mjetet e nevojshme për të ndjekur mësimin 
online. 

Të dhënat tregojnë se 17.8% e të anketuarve nuk mund të ndiqnin mësimin online, nga të 
cilët 13.4% nuk kishin mjetet e nevojshme ose bënin pjesë në familje të mëdha dhe jo të 
gjithë kishin mundësinë të ndiqnin mësimin online. Ndërkohë, 4.1% nuk kishin shërbim 
interneti, nuk kishin shërbim të mjaftueshëm, ose kishin shërbim interneti me ndërprerje. 
Kjo situatë nxorri dhe një herë në pah pabarazinë ekzistuese mes fëmijëve sa i përket 
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Megjithatë, me gjithë disponueshmërinë e mënyrave të ndryshme, përgjigjet tregojnë se 
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u mbështetën nga shkollat nxënësit që hasën vështirësi. 62.6% e nxënësve shprehën se 
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aksesit në teknologji dhe pajisje digjitaleiv (Ju lutemi, shihni Shtojcën D të këtij raporti për 
një detajim të përgjigjeve).  

Përveç aksesit në teknologji dhe pajisje digjitale, nxënësit janë përballur edhe me 
vështirësi të tjera të ndryshme gjatë mësimit online. Siç u përmend më lart, distancimi 
social dhe të qenit larg shokëve dhe shoqeve ka qenë një faktor i rëndësishëm i 
pakënaqësisë së nxënësve gjatë mësimit online, ku 31.7% e nxënësve e kanë konsideruar 
ndërveprimin me shokët si vështirësinë kryesore që kanë hasur gjatë kësaj periudhe. Për 
më tepër, ndryshimi i rutinës dhe përshtatja me mënyrën e re të zhvillimit të mësimit 
është identifikuar si vështirësi nga 29.8% e të anketuarve, ndjekur nga 20.7% e tyre që   
shprehën se kanë pasur vështirësi dëgjimi gjatë mësimit online, për shkak të mosnjohjes 
dhe mosrespektimit të rregullave të komunikimit gjatë mësimit online dhe/ose për shkak 
të ndërprerjeve të lidhjes së internetit. 17% kanë shprehur se gjatë zhvillimit të procesit 
mësimor online përvetësimi i lëndëve mësimore të shkencave ekzakte ishte më i vështirë 
sesa i shkencave shoqërore, edhe pse  9.2% janë shprehur se gjatë mësimit online fokusi i 
procesit mësimor u vendos tek lëndët shkencore si matematika, gjuha, fizika, etj. 
Gjithashtu, 9.2% e të anketuarve u shprehën se gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
lëndët shoqërore, si historia, gjeografia, edukimi shoqëror, gjuhët e huaja nuk morën 
vëmendjen e duhur. 

Në përgjithësi, 13% e nxënësve kanë hasur vështirësi në përvetësimin e njohurive të reja 
të prezantuara gjatë mësimit online dhe 16.2% e tyre nuk e ndiqnin dot lehtësisht procesin 
mësimor, të dhëna këto që mbështeten dhe nga mendimi i 16.6% të të anketuarve që u 
shprehën se ata nuk mund të ndiqnin mësimin rregullisht. Gjithsesi, është me vend të 
përmendet se edhe në rastet kur aksesi në infrastrukturë dhe internet ka qenë i mundur, 
një pjesë e nxënësve kanë hasur vështirësi me përdorimin e platformave të prezantuara 
nga institucionet arsimore, dhe 11.4% e tyre shprehen se ndihma e prindërve për të 
komunikuar me mësuesin dhe/ose për të realizuar lidhjen me platformën online ka qenë 
domosdoshme.  

Shumica e të anketuarve (67.3%) u shprehën se informacioni për vijueshmërinë e mësimit 
është komunikuar nga mësuesit kujdestarë, krahasuar me 22.8% të cilët u informuan 
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nëpërmjet rrjeteve sociale dhe aplikacioneve online. Kanali i YouTube i MASR-së, 
informacioni nga prindërit dhe komunikimi me e-mail janë kanalet e komunikimit më 
pak të përdorura nga popullata e përfshirë në anketim. 

Megjithëse fokusi i pyetësorit ishte ushtrimi i të drejtës dhe  aksesi në arsim të nxënësve, 
ai përfshiu edhe pyetje që lidheshin me mirëqenien e përgjithshme të fëmijëve gjatë 
pandemisë. Pyetjet synonin të mblidhnin të dhëna në lidhje me ndryshimet emocionale 
të përjetuara gjatë periudhës së kufizimit të lëvizjes, distancimit social dhe zhvillimit të 
mësimin online. 54.1% e të anketuarve u shprehën se kanë vënë re ndryshime emocionale 
për shkak të situatës të krijuar nga virusi, krahasuar me 45.9% të cilët u shprehën se 

situata nuk i ka ndikuar nga këndvështrimi emocional. Është me rëndësi të përmendet 
diferenca e dukshme në përgjigje ndërmjet femrave dhe meshkujve; 35.4% e të gjithë të 
anketuarve që shprehen së kanë përjetuar ndryshime emocionale janë femra, krahasuar 
me 18.7% që janë meshkuj.  

Nëse analizojmë dallimet ndërmjet të anketuarve që banojnë në zona rurale dhe urbane, 
nuk vihen re dallime të konsiderueshme. Nga numri total i të anketuarve, të cilët 
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shprehen se janë ndikuar emocionalisht, 26.1% janë nga zonat rurale dhe 27.4% janë nga 
zonat urbane. Për më tepër, kur u pyetën se si ndiheshin emocionalisht gjatë mbylljes së 
shkollës dhe vijimit të procesit mësimor online, 45.7% u shprehën se u ndjenë më keq, 
11.2% se u ndjenë më mirë dhe 43.1% se kishin ndjenja neutrale dhe nuk ishin të ndikuar 
emocionalisht.  

Duke qenë se deri tani kemi analizuar problemet dhe vështirësitë e hasura gjatë 
periudhës së pandemisë, duke u përqendruar kryesisht tek zhvillimi i mësimit online dhe 
përvojat e nxënësve lidhur me këtë vendim, një çështje interesante lidhet me situatën e 
marrëdhënies së nxënësve me shokët/shoqet, prindërit, mësuesit, si dhe me institucionet. 
Nxënësit u pyetën gjithashtu edhe për mënyrën se si i kanë adresuar vështirësitë apo 
problemet e ndryshme me të cilat janë përballur si nxënës apo si fëmijë, dhe se ku janë 
drejtuar për të adresuar këto çështje.  

Përgjigjet e mbledhura nga tregojnë se pavarësisht grupmoshës, kryesisht fëmijët 
drejtohen kryesisht tek prindërit/kujdestarët e tyre kur kanë hasur probleme, ashtu siç 
shprehen edhe 64.1% e të anketuarve. Mbështetja tek prindërit/kujdestarët është 
alternativa më e përzgjedhur, e cilat është zgjedhur veçmas ose në kombinim me 
alternativa të tjera.  

Nëse analizojmë alternativat e tjera të zgjedhura më shpesh, ato përfshijnë mësuesit dhe 
shokët/shoqet. Përgjigjet tregojnë se me gjithë rëndësinë që i është kushtuar forcimit të 
rolit të psikologut në institucionet arsimore, apo dhe punës së kryer nga institucioni i AP 
për rritjen e aktivizimit dhe pjesëmarrjes së fëmijëve, shumica e fëmijëve ende zgjedhin 
mënyra të tjera për t’u këshilluar kur përballen me vështirësi ose problematika. 4.8% e të 
anketuarve përzgjodhën alternativën e mbështetjes te psikologu/punonjësi social i 
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shkollës dhe 0.9% e tyre përzgjodhën alternativën e përfshirjes së institucionit të AP-së 
për adresimin e ankesave të tyre.  

Kur u pyetën nëse prindërit i kanë ndihmuar me detyrat e shtëpisë apo vështirësi të tjera 
që mund të kenë hasur gjatë procesit të mësimit online, 64% e të anketuarve konfirmuan 
se ishin ndihmuar nga prindërit e tyre, kundrejt 36% që u shprehën se nuk ishin 
ndihmuar nga prindërit.  

Mund të hamendësohet se vëmendja dhe ndihma e prindërve ka qenë një faktor pozitiv 
në rezultatet mësimore të nxënësve, duke qenë se 37.5% e nxënësve shprehen se rezultatet 
e tyre nuk kanë ndryshuar pavarësisht mësimit online, ndërsa 17.8% shprehen se 
rezultatet e tyre janë përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme, ndërkohë që 17.9% kanë 
vënë re rënie në rezultatet e tyre.  

Bazuar në të dhënat e mbledhura, vihet re një koherencë në përgjigjet e popullatës të 
përfshirë në studim, gjë që tregon se pavarësisht situatës problematike, prindërit janë 
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shprehen se janë ndikuar emocionalisht, 26.1% janë nga zonat rurale dhe 27.4% janë nga 
zonat urbane. Për më tepër, kur u pyetën se si ndiheshin emocionalisht gjatë mbylljes së 
shkollës dhe vijimit të procesit mësimor online, 45.7% u shprehën se u ndjenë më keq, 
11.2% se u ndjenë më mirë dhe 43.1% se kishin ndjenja neutrale dhe nuk ishin të ndikuar 
emocionalisht.  

Duke qenë se deri tani kemi analizuar problemet dhe vështirësitë e hasura gjatë 
periudhës së pandemisë, duke u përqendruar kryesisht tek zhvillimi i mësimit online dhe 
përvojat e nxënësve lidhur me këtë vendim, një çështje interesante lidhet me situatën e 
marrëdhënies së nxënësve me shokët/shoqet, prindërit, mësuesit, si dhe me institucionet. 
Nxënësit u pyetën gjithashtu edhe për mënyrën se si i kanë adresuar vështirësitë apo 
problemet e ndryshme me të cilat janë përballur si nxënës apo si fëmijë, dhe se ku janë 
drejtuar për të adresuar këto çështje.  

Përgjigjet e mbledhura nga tregojnë se pavarësisht grupmoshës, kryesisht fëmijët 
drejtohen kryesisht tek prindërit/kujdestarët e tyre kur kanë hasur probleme, ashtu siç 
shprehen edhe 64.1% e të anketuarve. Mbështetja tek prindërit/kujdestarët është 
alternativa më e përzgjedhur, e cilat është zgjedhur veçmas ose në kombinim me 
alternativa të tjera.  

Nëse analizojmë alternativat e tjera të zgjedhura më shpesh, ato përfshijnë mësuesit dhe 
shokët/shoqet. Përgjigjet tregojnë se me gjithë rëndësinë që i është kushtuar forcimit të 
rolit të psikologut në institucionet arsimore, apo dhe punës së kryer nga institucioni i AP 
për rritjen e aktivizimit dhe pjesëmarrjes së fëmijëve, shumica e fëmijëve ende zgjedhin 
mënyra të tjera për t’u këshilluar kur përballen me vështirësi ose problematika. 4.8% e të 
anketuarve përzgjodhën alternativën e mbështetjes te psikologu/punonjësi social i 
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shkollës dhe 0.9% e tyre përzgjodhën alternativën e përfshirjes së institucionit të AP-së 
për adresimin e ankesave të tyre.  

Kur u pyetën nëse prindërit i kanë ndihmuar me detyrat e shtëpisë apo vështirësi të tjera 
që mund të kenë hasur gjatë procesit të mësimit online, 64% e të anketuarve konfirmuan 
se ishin ndihmuar nga prindërit e tyre, kundrejt 36% që u shprehën se nuk ishin 
ndihmuar nga prindërit.  

Mund të hamendësohet se vëmendja dhe ndihma e prindërve ka qenë një faktor pozitiv 
në rezultatet mësimore të nxënësve, duke qenë se 37.5% e nxënësve shprehen se rezultatet 
e tyre nuk kanë ndryshuar pavarësisht mësimit online, ndërsa 17.8% shprehen se 
rezultatet e tyre janë përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme, ndërkohë që 17.9% kanë 
vënë re rënie në rezultatet e tyre.  

Bazuar në të dhënat e mbledhura, vihet re një koherencë në përgjigjet e popullatës të 
përfshirë në studim, gjë që tregon se pavarësisht situatës problematike, prindërit janë 
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përpjekur të jenë më të vëmendshëm dhe të mbështesin fëmijët e tyre me vështirësitë që 
kanë hasur gjatë situatës së pasigurisë të shkaktuar nga pandemia.  

Gjatë periudhës së pandemisë, distancimi fizik nuk i lejoi fëmijët të kenë kontakt me 
persona të tjerë përveç pjesëtarëve të familjes së tyre dhe komunikimit online me 
shokët/shoqet e tyre ose në kuadër të zhvillimit të mësimit. Një çështje e rëndësishme 
për t’u analizuar dhe diskutuar është veçanërisht trajta që kanë marrë marrëdhëniet e 
fëmijëve me personat që kanë qenë në kontakt apo kanë ndërvepruar. Në 89.1% të 
rasteve, të anketuarit u shprehën se pandemia nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket 
përmirësimit apo përkeqësimit të marrëdhënies së tyre me të tjerët.  

Një përqindje e lartë e të anketuarve (67.3%) u shprehën se sjellja e mësuesve të tyre nuk 
ndryshoi gjatë pandemisë, krahasuar me 5.1% të cilët u shprehën se sjellja e mësuesve të 
tyre u përkeqësua. 

Marrëdhëniet konfliktuale ose rastet kur fëmijët janë ndjerë se të drejtat e tyre nuk janë 
respektuar rezultonë të jenë të rralla, dhe vetëm 5.9% e të anketuarve u shprehën se 
mendonin se të drejtat e tyre nuk ishin respektuar nga prindërit/kujdestarët e tyre, 4.8% 
nga mësuesit dhe 4.5% nga shokët/shoqet e klasës. Pavarësisht shifrave të ulëta, dhuna 
ndaj fëmijëve është një çështje me rëndësi dhe duhet të trajtohet me vëmendjen e duhur.  

Nga përgjigjet e dhëna në pyetësor, kemi vënë re se në raste konflikti me mësuesin, në 
42.2% të rasteve të anketuarit i janë drejtuar prindërve si zgjedhje e tyre e parë, ndjekur 
nga 31.5% e rasteve që janë mbështetur te shokët/shoqet. 20.4% janë detyruar ta zgjidhnin 
vetë konfliktin duke qenë se nuk kanë gjetur mbështetje, 13.9% i janë drejtuar drejtorisë 
së shkollës, 11.3% u shprehën se kanë kërkuar mbështetjen e psikologut apo punonjësit 
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social të shkollës për të adresuar situatën. Një përqindje e ulët prej 3.9% e të anketuarve 
u shpreh se kanë kërkuar ndihmën e NjMF-ve/PMF-ve dhe 2.3% iu drejtuan institucionit 
të AP-së.  

Situata mbetet e ngjashme edhe për rastet kur fëmijët janë ndjerë se të drejtat e tyre nuk 
janë respektuar nga prindërit/kujdestarët e tyre. Në 38.5% të rasteve, ata janë drejtuar 
fillimisht tek shokët/shoqet e tyre dhe në 35.3% të rasteve ata nuk kanë gjetur mbështetje 
nga askush dhe janë detyruar që këto çështje apo problematika ti zgjidhin vetë. Shifrat 
bien në mënyrë të konsiderueshme për alternativat e tjera të adresimit të dhunës nga 
prindërit/kujdestarët. 15.2% e pjesëmarrësve në anketim u shprehën se i janë drejtuar 
psikologut të shkollës, 12.4% i janë drejtuar mësuesve, 4.5% tek drejtoria e shkollës dhe 
10.2% tek NjMF-së/PMF-së. Ky rezultat theksoi faktin se fëmijët janë të prirur të gjejnë 
zgjidhjen e çështjeve të tyre duke përdorur një mënyrë më të lehtë ose metoda më të 
thjeshta përpara se të kalojnë në një nivel tjetër. 

Përveç rasteve kur fëmijët mund të jenë ndjerë të dhunuar nga prindërit, mësuesit apo 
persona të tjerë të njohur, mund të ketë pasur raste kur ata janë ndjerë të diskriminuar 
nga vendimet që të tjerë kanë marrë për ta. Në rastet kur gjatë izolimit u vendosën fasha 
oraresh të caktuara të cilat ishin të rezervuara për kategori të ndryshme qytetarësh me 
qëllim që ata të dilnin (sipas grupmoshës), ndërkohë që grupmosha e tyre nuk ishte e 
përfshirë, 45.6% e tyre u shprehën se u ndjenë të diskriminuar, ndërsa 54.4% nuk u ndjenë 
të diskriminuar.  

Megjithëse gjatë periudhës së pandemisë jemi përqendruar kryesisht te të rriturit dhe të 
moshuarit, duke qenë se këto ishin kategoritë më të cenueshme, 84.7% e të anketuarve u 
shprehën se ata nuk u ndjenë të diskriminuar apo të neglizhuar për shkak të këtij fakti, 
ndërsa 15.3% u shprehën se u ndjenë të neglizhuar. 
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përpjekur të jenë më të vëmendshëm dhe të mbështesin fëmijët e tyre me vështirësitë që 
kanë hasur gjatë situatës së pasigurisë të shkaktuar nga pandemia.  

Gjatë periudhës së pandemisë, distancimi fizik nuk i lejoi fëmijët të kenë kontakt me 
persona të tjerë përveç pjesëtarëve të familjes së tyre dhe komunikimit online me 
shokët/shoqet e tyre ose në kuadër të zhvillimit të mësimit. Një çështje e rëndësishme 
për t’u analizuar dhe diskutuar është veçanërisht trajta që kanë marrë marrëdhëniet e 
fëmijëve me personat që kanë qenë në kontakt apo kanë ndërvepruar. Në 89.1% të 
rasteve, të anketuarit u shprehën se pandemia nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket 
përmirësimit apo përkeqësimit të marrëdhënies së tyre me të tjerët.  

Një përqindje e lartë e të anketuarve (67.3%) u shprehën se sjellja e mësuesve të tyre nuk 
ndryshoi gjatë pandemisë, krahasuar me 5.1% të cilët u shprehën se sjellja e mësuesve të 
tyre u përkeqësua. 

Marrëdhëniet konfliktuale ose rastet kur fëmijët janë ndjerë se të drejtat e tyre nuk janë 
respektuar rezultonë të jenë të rralla, dhe vetëm 5.9% e të anketuarve u shprehën se 
mendonin se të drejtat e tyre nuk ishin respektuar nga prindërit/kujdestarët e tyre, 4.8% 
nga mësuesit dhe 4.5% nga shokët/shoqet e klasës. Pavarësisht shifrave të ulëta, dhuna 
ndaj fëmijëve është një çështje me rëndësi dhe duhet të trajtohet me vëmendjen e duhur.  

Nga përgjigjet e dhëna në pyetësor, kemi vënë re se në raste konflikti me mësuesin, në 
42.2% të rasteve të anketuarit i janë drejtuar prindërve si zgjedhje e tyre e parë, ndjekur 
nga 31.5% e rasteve që janë mbështetur te shokët/shoqet. 20.4% janë detyruar ta zgjidhnin 
vetë konfliktin duke qenë se nuk kanë gjetur mbështetje, 13.9% i janë drejtuar drejtorisë 
së shkollës, 11.3% u shprehën se kanë kërkuar mbështetjen e psikologut apo punonjësit 
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social të shkollës për të adresuar situatën. Një përqindje e ulët prej 3.9% e të anketuarve 
u shpreh se kanë kërkuar ndihmën e NjMF-ve/PMF-ve dhe 2.3% iu drejtuan institucionit 
të AP-së.  

Situata mbetet e ngjashme edhe për rastet kur fëmijët janë ndjerë se të drejtat e tyre nuk 
janë respektuar nga prindërit/kujdestarët e tyre. Në 38.5% të rasteve, ata janë drejtuar 
fillimisht tek shokët/shoqet e tyre dhe në 35.3% të rasteve ata nuk kanë gjetur mbështetje 
nga askush dhe janë detyruar që këto çështje apo problematika ti zgjidhin vetë. Shifrat 
bien në mënyrë të konsiderueshme për alternativat e tjera të adresimit të dhunës nga 
prindërit/kujdestarët. 15.2% e pjesëmarrësve në anketim u shprehën se i janë drejtuar 
psikologut të shkollës, 12.4% i janë drejtuar mësuesve, 4.5% tek drejtoria e shkollës dhe 
10.2% tek NjMF-së/PMF-së. Ky rezultat theksoi faktin se fëmijët janë të prirur të gjejnë 
zgjidhjen e çështjeve të tyre duke përdorur një mënyrë më të lehtë ose metoda më të 
thjeshta përpara se të kalojnë në një nivel tjetër. 

Përveç rasteve kur fëmijët mund të jenë ndjerë të dhunuar nga prindërit, mësuesit apo 
persona të tjerë të njohur, mund të ketë pasur raste kur ata janë ndjerë të diskriminuar 
nga vendimet që të tjerë kanë marrë për ta. Në rastet kur gjatë izolimit u vendosën fasha 
oraresh të caktuara të cilat ishin të rezervuara për kategori të ndryshme qytetarësh me 
qëllim që ata të dilnin (sipas grupmoshës), ndërkohë që grupmosha e tyre nuk ishte e 
përfshirë, 45.6% e tyre u shprehën se u ndjenë të diskriminuar, ndërsa 54.4% nuk u ndjenë 
të diskriminuar.  

Megjithëse gjatë periudhës së pandemisë jemi përqendruar kryesisht te të rriturit dhe të 
moshuarit, duke qenë se këto ishin kategoritë më të cenueshme, 84.7% e të anketuarve u 
shprehën se ata nuk u ndjenë të diskriminuar apo të neglizhuar për shkak të këtij fakti, 
ndërsa 15.3% u shprehën se u ndjenë të neglizhuar. 
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2.3.3. Roli i prindërve 

Prindërit ishin një grup i konsultuar për të sjellë shkurtimisht perspektivën e tyre në këtë 
raport përsa i përket vështirësive që kanë hasur në menaxhimin e situatës së re të krijuar 
nga COVID-19. Përveç vështirësive të hasura si pasojë e shkaqeve ekonomike dhe sociale 
të shkaktuara nga pasiguria dhe ndërprerja e punës, mësimi në distancë i fëmijëve i shtoi 
përgjegjësitë e prindërve. Jo vetëm që prindërit duhet të ishin të pranishëm dhe të 
mundësonin aksesin në platformat online për fëmijët, duke siguruar edhe mjetet e 
nevojshme, por duhej të kryenin edhe detyra që zakonisht janë pjesë e profesionit të 
mësuesit.  

Në shumë raste, prindërit duhej të ndihmonin fëmijët e tyre që patën vështirësi me të 
kuptuarin e materialeve mësimore të paraqitura online ose në lëndë të tjera apo detyra 
që nuk ishin trajtuar gjatë mësimit online.  

Sfidat e diskutuara nga prindërit kishin të bënin kryesisht me vështirësitë e hasura nga 
nxënësit gjatë mësimin online, veçanërisht nga nxënësit në arsimin fillor, dhe lidhur me 
aftësinë e tyre për të aksesuar teknologjinë e nevojshme për platformën e re të zhvillimit 
të mësimit.  

Familjet me më shumë se një fëmijë në moshë shkolle u përballën me vështirësi shtesë 
lidhur me sigurimin e hapësirës së nevojshme për zhvillimin e mësimit për fëmijët e tyre, 
si dhe për të siguruar mjetet e nevojshme për të punuar nga shtëpia dhe për të kryer 
detyrat e tyre profesionale.   

Pavarësisht sfidave të hasura, situata e pandemisë u dha prindërve mundësinë të jenë më 
të përfshirë dhe të mbështesin fëmijët e tyre si psikologjikisht, ashtu edhe nga pikëpamja 
akademike. Prindërit u shprehën se ju nevojitej të ishin kreativë për të gjetur mënyra të 
ndryshme që fëmijët të ishin aktivë dhe të përfshirë në kushtet e qëndrimit në shtëpi. Ata 
gjithashtu duhej edhe të shkëmbenin përvoja me miqtë dhe të afërmit për të eksploruar 
alternativa të tjera për të angazhuar dhe argëtuar fëmijët. Kjo situatë nxiti dhe shtimin e 
komunikimit ndërmjet prindërve dhe mësuesve lidhur me materialet mësimore dhe 
detyrat, si dhe ndërmjet vetë prindërve.  

Një element i rëndësishëm që u trajtua nga pyetësori me nxënësit përfshinte edhe 
mbledhjen e perceptimeve të fëmijëve lidhur me sjelljen e prindërve ndaj tyre gjatë 
pandemisë. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë ka punuar nga shtëpia për shkak të 
mbylljes së shumicës së kompanive dhe institucioneve. 47.9% e nxënësve të përfshirë në 
anketim u shprehën se prindërit kanë punuar nga shtëpia krahasuar me 52.1% të cilët u 
shprehën se prindërit e tyre vijuan punën normalisht.  

Gjetjet paraqitet e njëjtë nëse i referohemi vendbanimit të të anketuarve, ku pavarësisht 
ndarjes sipas zonave urbane dhe rurale, përqindja e prindërve që kanë punuar nga 
shtëpia mbetet më e ulët krahasuar me prindërit që kanë vijuar të shkojnë në punë.   

Pavarësisht modalitetit të punës së prindërve, nxënësit pjesëmarrës në pyetësor shprehen 
se prindërit u kanë kushtuar më shumë vëmendje gjatë periudhës së  pandemisë. Nga të 
dhënat e mbledhura kemi arritur në përfundimin se alternativa e përzgjedhur më shpesh 
(63.1% e rasteve) është pozitive dhe konfirmon se prindërit kanë qenë më të angazhuar 
dhe më të vëmendshëm ndaj fëmijëve gjatë pandemisë dhe procesit mësimor online, 
krahasuar me 3.3% të rasteve, kur të anketuarit u shprehën se prindërit e tyre u kushtuan 
më pak vëmendje gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, 35.9% e të anketuarve u shprehën se 
prindërit e tyre kanë qenë më të përfshirë dhe i kanë ndihmuar për realizimin e detyrave 

të caktuara nga mësuesit nëpërmjet zhvillimit të procesit mësimor online. Pjesa tjetër 
(14.3% e rasteve) u shprehën se prindërit ishin më të stresuar dhe nervozuar se zakonisht, 
8.1% mendojnë se prindërit nuk ishin të aftë të kuptonin situatën e tyre dhe 6.2% u 
shprehën se prindërit nuk arrinin ti ndihmonin për realizimin e procesit mësimor online. 
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2.3.3. Roli i prindërve 
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2.3.4. Opinionet e mësuesve lidhur me masat e marra dhe ndikimin e tyre mbi të 
drejtën dhe aksesin në arsim të fëmijëve. 

Në mënyrë që analiza të ishte e plotë dhe gjithëpërfshirëse, një element i rëndësishëm 
ishte këndvështrimi i mësuesve lidhur me perceptimin e tyre për ndikimin e pandemisë 
së shkaktuar nga COVID-19 dhe masat e marra nga Shteti në këtë kuadër tek të drejtat e 
fëmijëve. 485 mësues morën pjesë në anketim, 69.1% e tyre nga zonat urbane dhe 30.9% 
nga zonat rurale. Gjithashtu pjesëmarrja e femrave ka qenë më e lartë me 82.5% femra 
përkundrejt 17.5% meshkuj. Sa i përket ndarjes sipas nivelit arsimor në të cilin japin 
mësim, 31.7% e tyre janë pjesë e Arsimit të Mesëm të Ulët (AMU), 31.5% pjesë e Arsimit 
Fillor, 25.3% pjesë e Arsimit të Mesëm të Lartë (AML), 8.5% AMU+AML dhe 2.9% mësues 
nga shkolla me klasa kolektive. Sa i përket përvojës, 54.2% e të anketuarve kanë më 
shumë se 15 vjet eksperiencë në mësimdhënie, 16.1% kanë 10-15 vjet eksperiencë, 14% 
kanë 5-10 vjet eksperiencë dhe 15.7% kanë 0-5 vjet eksperiencë.  
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A ka ndryshuar sjellja e prindërve kundrejt jush gjatë periudhës së 
karantinës dhe në vijim?

Kur u pyetën nëse, sipas mendimit të tyre, mbyllja e institucioneve arsimore në kuadër 
të masave kufizuese ndaj COVID-19 ishte e drejtë, një përqindje shumë e lartë prej rreth 
82.1% ishin pro këtij qëndrimi, krahasuar me 17.9% të cilët mendojnë se vendimi nuk 
ishte i drejtë. Këto të dhëna mbështeten nga rreth 53.4% e të anketuarve të cilët shprehen 
se mbyllja e institucioneve arsimore pati një ndikim të drejtpërdrejtë në parandalimin e 
përhapjes së virusit.  

Për 20% të të anketuarve mbyllja e institucioneve arsimore nuk pati asnjë ndikim, sepse 
në mendimin e tyre, mësimi në distancë zëvendësoi në një masë të madhe mësimin në 
klasë, ndërsa 26.6% mendojnë se vendimi për të mbyllur institucionet arsimore pati një 
ndikim negativ, sepse ndikoi në cilësinë e procesit mësimor dhe krijoi kufizime të 
ndërveprimit me nxënësit, duke dëmtuar dhe nivelin e cilësisë së mësimdhënies dhe 
mësimnxënies.  

 Pavarësisht se periudha e mbylljes supozohej të zgjaste vetëm 2 javë, dhe më vonë u shty 
deri në përfundim të vitit akademik, 67% e mësuesve që u përfshinë në anketim 
mendojnë se ishte e nevojshme që institucionet arsimore të qëndronin të mbyllura për të 
gjithë periudhën e përcaktuar, ndërsa 33% u shprehën se ishin kundër këtij vendimi.  
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Megjithatë, pas përfundimit të fazës së parë të pandemisë, MASR-ja zbatoi një sërë 
skenarësh në varësi të situatës epidemiologjike në zona të ndryshme, duke konsideruar 
një hapje graduale të aktiviteteve. Në këtë kuadër, disa institucione arsimore në disa zona 
të vendit u rikthyen në shkollë fizikisht. Vendimi për të hapur institucionet arsimore ose 
për të vijuar me mësimin online u vendos duke marrë në konsideratë numrin e 
infektimeve me COVID-19 në çdo qytet/zonë. 25% e mësuesve mendojnë se ky ishte një 
vendim diskriminues, duke qenë se disa institucione iu kthyen mësimit fizikisht në 
auditor, ndërsa të tjerët duhet të vijonin me mësimin në distancë. Megjithatë, shumica e 
të anketuarve (rreth 75%) nuk e konsideruan vendimin diskriminues por vendim të 
justifikuar nga rrethanat. 

 

Me zbatimin e vendimit për mbylljen e institucioneve arsimore të të gjitha niveleve dhe 
fillimin e mësimit online, mësuesit duhet të kishin në dispozicion mjetet dhe njohuritë e 
nevojshme për të vijuar punën në këtë realitet të ri. 63.7% e mësuesve pjesëmarrës u 
shprehën se kanë patur mjetet e nevojshme për të zhvilluar normalisht mësimin dhe kanë 
përdorur telefonat/kompjuterat/tabletat personale për t’u përgatitur dhe për të zhvilluar 
mësimin. 14.6% duhej të blinin enkas pajisjet vetëm për qëllimet e zhvillimit të rregullt të 
mësimit, dhe vetëm 1.2% u mbështetën nga shkolla, e cila u siguroi atyre përkohësisht 
mjetet e nevojshme për zhvillimin e mësimit online. 18.9% e mësuesve të anketuar u 
shprehën se nuk kanë patur mundësi të zhvillonin rregullisht mësimin, dhe nga këta, 
4.9% nuk e kishin këtë mundësi për shkak të mungesës së shërbimit të internetit ose 
shërbimit të pamjaftueshëm, ndërsa 14% nuk kishin mjetet e duhura.  
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Megjithatë, mungesa e infrastrukturës së duhur nuk ka qenë i vetmi problem me të cilin 
janë përballur mësuesit. 55.7% e mësuesve u shprehën se u mungonte auditori dhe 
ndërveprimi i drejtpërdrejtë me nxënësit, 27.2% kanë hasur vështirësi dëgjimi dhe 
komunikimi me nxënësit për shkak të mungesës së njohurive dhe mosrespektimit të 
rregullave të komunikimit gjatë mësimit online dhe/ose për shkak të ndërprerjes së 
lidhjes së internetit. Nga ana tjetër, 27.2% nuk kanë pasur mundësi të vlerësojnë nivelin 
e përvetësimit të njohurive të reja të trajtuara gjatë mësimit online, 21.4% nuk kishin 
mjetet e nevojshme për zhvillimin e rregullt të mësimit, 17.3% kanë hasur vështirësi në 
përmbushjen e objektivave të programit mësimor dhe 11.5% kanë pohuar se nuk kishin 
njohuritë e nevojshme për të përdorur platformat e mësimit online.  
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më shumë se një alternativë)?
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Megjithatë, pas përfundimit të fazës së parë të pandemisë, MASR-ja zbatoi një sërë 
skenarësh në varësi të situatës epidemiologjike në zona të ndryshme, duke konsideruar 
një hapje graduale të aktiviteteve. Në këtë kuadër, disa institucione arsimore në disa zona 
të vendit u rikthyen në shkollë fizikisht. Vendimi për të hapur institucionet arsimore ose 
për të vijuar me mësimin online u vendos duke marrë në konsideratë numrin e 
infektimeve me COVID-19 në çdo qytet/zonë. 25% e mësuesve mendojnë se ky ishte një 
vendim diskriminues, duke qenë se disa institucione iu kthyen mësimit fizikisht në 
auditor, ndërsa të tjerët duhet të vijonin me mësimin në distancë. Megjithatë, shumica e 
të anketuarve (rreth 75%) nuk e konsideruan vendimin diskriminues por vendim të 
justifikuar nga rrethanat. 

 

Me zbatimin e vendimit për mbylljen e institucioneve arsimore të të gjitha niveleve dhe 
fillimin e mësimit online, mësuesit duhet të kishin në dispozicion mjetet dhe njohuritë e 
nevojshme për të vijuar punën në këtë realitet të ri. 63.7% e mësuesve pjesëmarrës u 
shprehën se kanë patur mjetet e nevojshme për të zhvilluar normalisht mësimin dhe kanë 
përdorur telefonat/kompjuterat/tabletat personale për t’u përgatitur dhe për të zhvilluar 
mësimin. 14.6% duhej të blinin enkas pajisjet vetëm për qëllimet e zhvillimit të rregullt të 
mësimit, dhe vetëm 1.2% u mbështetën nga shkolla, e cila u siguroi atyre përkohësisht 
mjetet e nevojshme për zhvillimin e mësimit online. 18.9% e mësuesve të anketuar u 
shprehën se nuk kanë patur mundësi të zhvillonin rregullisht mësimin, dhe nga këta, 
4.9% nuk e kishin këtë mundësi për shkak të mungesës së shërbimit të internetit ose 
shërbimit të pamjaftueshëm, ndërsa 14% nuk kishin mjetet e duhura.  
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njohuritë e nevojshme për të përdorur platformat e mësimit online.  
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Duke marrë në konsideratë pasiguritë, pengesat e reja dhe përgjegjësitë e shkaktuara në 
sajë të situatës së virusit dhe kalimit në një mënyrë të re të mësimit online, si dhe duke 
marrë në konsideratë si të gjithë këta faktorë ndikuan në ndërveprimin njerëzor ndërmjet 
mësuesve dhe nxënësve, prindërve e institucioneve, një numër i konsiderueshëm 
mësuesish (85.5%) u shprehën se pandemia nuk ndryshoi asgjë sa i përket marrëdhënies 
së tyre me kolegët, prindërit apo nxënësit. Megjithatë, 7.6% u shprehën se marrëdhënia 
me prindërit e nxënësve ishte e tensionuar dhe 6.6% u shprehën se u ndjenë nën trysni 
nga drejtoria e shkollës. 

2.4. Drejtësia për të mitur dhe të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin 

Analiza në këtë pjesë synon të vlerësojë masat e marra nëpërmjet akteve normative gjatë 
pandemisë, kufizimet e përcaktuara nga këto masa dhe ndikimin e tyre mbi të drejtat e 
fëmijëve në konflikt me ligjin, si dhe përputhshmërinë e këtyre akteve normative në 
kuadrin e legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar24. Për më tepër, analiza synon të 

24 Konventa e Kombeve të Bashkuara "Për të Drejtat e Fëmijës", ratifikuar me ligjin Nr. 7531, datë 11.12.1991, 
Ligji Nr. 37/2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur", Ligji Nr. 18/2017 "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e 
Fëmijëve” dhe aktet nënligjore të nxjerra për zbatimin e tyre, akti normativ Nr. 3, datë 15.3.2020, i Këshillit 
të Ministrave “Për marrjen e Masave të Posaçme Administrative gjatë Periudhës së Infeksionit të shkaktuar 
nga COVID-19” , Shënimi Teknik i UNICEF-it: Covid-19 dhe fëmijët e privuar nga liria, udhëzimet e OBSH-
së dhe akte të tjera normative dhe urdhra të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të 
Drejtësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Deklarata e Parimeve e miratuar kohët fundit nga 
CPT lidhur me trajtimin e personave të privuar nga liria në kontekstin e pandemisë së shkaktuar nga 
Koronavirusi (COVID-19)
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A keni ndier presion gjatë periudhës së pandemisë në marrëdhënie me:

Drejtori/Drejtoria e Shkollës

Jo, pandemia nuk ndryshoi asgjë sa i përket marrëdhënieve me
personat e përmendur

Prindërit e nxënësve

vlerësojë nëse kufizimet ishin proporcionale me qëllimin e shprehur dhe nëse ishin të 
nevojshme, të zbatuara përkohësisht, pa diskriminim dhe të shoqëruara me alternativa të 
mjaftueshme kompensuese.  
Në veçanti, analiza i referohet Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, dhe 
veçanërisht neneve 37 dhe 40. Këto dispozita përcaktojnë se burgimi duhet të jetë 
gjithmonë alternativa e fundit dhe të zbatohet vetëm për periudhën më të shkurtër 
kohore, dhe se duhet të bëhen përpjekje të konsiderueshme dhe të identifikohen zgjidhje 
që i ndihmojnë fëmijët e akuzuar për shkelje të ligjit të bëhen pjesëtarë të mirë të 
komuniteteve të tyre. Sipas këtyre dispozitave, fëmijët e privuar nga liria duhet të 
përftojnë ndihmë juridike, trajtim të drejtë dhe të kenë mundësi të qëndrojnë në kontakt 
me familjen e tyre.  
Kriza e pandemisë së COVID-19 i vuri institucionet penitenciare në BE25 dhe në vende të 
tjera nën një trysni të lartë, të cilat ka raste që edhe në kushte normale janë të 
mbipopulluara dhe nuk ofrojnë akses të mjaftueshme te shërbimet shëndetësore dhe 
mbështetja psiko-sociale për çdo person që vuan dënimin në sistem. Po kështu, kriza e 
COVID-19 i vuri IEVP-të në Shqipëri në një situatë të vështirë. Gjatë pandemisë së 
COVID-19, sistemi penitenciar shqiptar u përball me sfida të mëdha të cilat kërkonin 
përgjigje të menjëhershme nga institucionet përkatëse. Identifikimi i mënyrave efikase 
për menaxhimin e kësaj situatë në një ambient të mbyllur dhe në të cilin mundësitë e 
përhapjes së pandemisë janë të larta, u kthye në çështje kritike dhe sfiduese. Situatat e 
emergjencës i ekspozojnë personat e privuar nga liria ndaj risqeve dhe pasigurive, të cilat 
duhet të menaxhohen në mënyrën e duhur me qëllim pakësimin dhe mundësisht 
shmangien e pasojave negative të menjëhershme dhe vijuese. Por, grupet e veçanta si të 
miturit në konflikt me ligjin, viktima dhe/ose dëshmitarë kanë nevojë për menaxhim më 
të kujdesshëm dhe më të përshtatshëm. 

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur përcakton parimin e proporcionalitetit për këto 
kategori, si një nga parimet themelore për administrimin e drejtësisë për të miturit. Në 
këtë rast, çdo masë e marrë kundër një të mituri në konflikt me ligjin “...duhet të jetë në 
përputhje me nevojat që lidhen me moshën, arsimin, kushtet personale dhe familjare, 
sociale dhe mjedisore, si dhe nevojat zhvillimore...”26.  

MD-ja mori masa të menjëhershme27 që synonin parandalimin e infektimit, përfshirë 
pezullimin e dhënies së lejeve të veçanta për të gjithë paraburgosurit dhe të burgosurit, 

25 Raportimi i Parlamentit Evropian, Koronavirusi dhe burgjet në BE, i disponueshëm në 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651976 ; 
26 Neni 13 i Ligjit Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”, i disponueshëm në 
https://drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2017/11/03_Ligj_37_2017_30.03.2017_Kodi_i_Drejtesise_Penale_per_te_Miturit.pdf 
27 Urdhri i Ministrit të Drejtësisë Nr. 91, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në Institucionet e 
Ekzekutimit të Vendimeve Penale për parandalimin e përhapjes së COVID-19” Urdhri Nr. 92, datë 
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Duke marrë në konsideratë pasiguritë, pengesat e reja dhe përgjegjësitë e shkaktuara në 
sajë të situatës së virusit dhe kalimit në një mënyrë të re të mësimit online, si dhe duke 
marrë në konsideratë si të gjithë këta faktorë ndikuan në ndërveprimin njerëzor ndërmjet 
mësuesve dhe nxënësve, prindërve e institucioneve, një numër i konsiderueshëm 
mësuesish (85.5%) u shprehën se pandemia nuk ndryshoi asgjë sa i përket marrëdhënies 
së tyre me kolegët, prindërit apo nxënësit. Megjithatë, 7.6% u shprehën se marrëdhënia 
me prindërit e nxënësve ishte e tensionuar dhe 6.6% u shprehën se u ndjenë nën trysni 
nga drejtoria e shkollës. 

2.4. Drejtësia për të mitur dhe të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin 

Analiza në këtë pjesë synon të vlerësojë masat e marra nëpërmjet akteve normative gjatë 
pandemisë, kufizimet e përcaktuara nga këto masa dhe ndikimin e tyre mbi të drejtat e 
fëmijëve në konflikt me ligjin, si dhe përputhshmërinë e këtyre akteve normative në 
kuadrin e legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar24. Për më tepër, analiza synon të 

24 Konventa e Kombeve të Bashkuara "Për të Drejtat e Fëmijës", ratifikuar me ligjin Nr. 7531, datë 11.12.1991, 
Ligji Nr. 37/2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur", Ligji Nr. 18/2017 "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e 
Fëmijëve” dhe aktet nënligjore të nxjerra për zbatimin e tyre, akti normativ Nr. 3, datë 15.3.2020, i Këshillit 
të Ministrave “Për marrjen e Masave të Posaçme Administrative gjatë Periudhës së Infeksionit të shkaktuar 
nga COVID-19” , Shënimi Teknik i UNICEF-it: Covid-19 dhe fëmijët e privuar nga liria, udhëzimet e OBSH-
së dhe akte të tjera normative dhe urdhra të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të 
Drejtësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Deklarata e Parimeve e miratuar kohët fundit nga 
CPT lidhur me trajtimin e personave të privuar nga liria në kontekstin e pandemisë së shkaktuar nga 
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nevojshme, të zbatuara përkohësisht, pa diskriminim dhe të shoqëruara me alternativa të 
mjaftueshme kompensuese.  
Në veçanti, analiza i referohet Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, dhe 
veçanërisht neneve 37 dhe 40. Këto dispozita përcaktojnë se burgimi duhet të jetë 
gjithmonë alternativa e fundit dhe të zbatohet vetëm për periudhën më të shkurtër 
kohore, dhe se duhet të bëhen përpjekje të konsiderueshme dhe të identifikohen zgjidhje 
që i ndihmojnë fëmijët e akuzuar për shkelje të ligjit të bëhen pjesëtarë të mirë të 
komuniteteve të tyre. Sipas këtyre dispozitave, fëmijët e privuar nga liria duhet të 
përftojnë ndihmë juridike, trajtim të drejtë dhe të kenë mundësi të qëndrojnë në kontakt 
me familjen e tyre.  
Kriza e pandemisë së COVID-19 i vuri institucionet penitenciare në BE25 dhe në vende të 
tjera nën një trysni të lartë, të cilat ka raste që edhe në kushte normale janë të 
mbipopulluara dhe nuk ofrojnë akses të mjaftueshme te shërbimet shëndetësore dhe 
mbështetja psiko-sociale për çdo person që vuan dënimin në sistem. Po kështu, kriza e 
COVID-19 i vuri IEVP-të në Shqipëri në një situatë të vështirë. Gjatë pandemisë së 
COVID-19, sistemi penitenciar shqiptar u përball me sfida të mëdha të cilat kërkonin 
përgjigje të menjëhershme nga institucionet përkatëse. Identifikimi i mënyrave efikase 
për menaxhimin e kësaj situatë në një ambient të mbyllur dhe në të cilin mundësitë e 
përhapjes së pandemisë janë të larta, u kthye në çështje kritike dhe sfiduese. Situatat e 
emergjencës i ekspozojnë personat e privuar nga liria ndaj risqeve dhe pasigurive, të cilat 
duhet të menaxhohen në mënyrën e duhur me qëllim pakësimin dhe mundësisht 
shmangien e pasojave negative të menjëhershme dhe vijuese. Por, grupet e veçanta si të 
miturit në konflikt me ligjin, viktima dhe/ose dëshmitarë kanë nevojë për menaxhim më 
të kujdesshëm dhe më të përshtatshëm. 

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur përcakton parimin e proporcionalitetit për këto 
kategori, si një nga parimet themelore për administrimin e drejtësisë për të miturit. Në 
këtë rast, çdo masë e marrë kundër një të mituri në konflikt me ligjin “...duhet të jetë në 
përputhje me nevojat që lidhen me moshën, arsimin, kushtet personale dhe familjare, 
sociale dhe mjedisore, si dhe nevojat zhvillimore...”26.  

MD-ja mori masa të menjëhershme27 që synonin parandalimin e infektimit, përfshirë 
pezullimin e dhënies së lejeve të veçanta për të gjithë paraburgosurit dhe të burgosurit, 

25 Raportimi i Parlamentit Evropian, Koronavirusi dhe burgjet në BE, i disponueshëm në 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651976 ; 
26 Neni 13 i Ligjit Nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”, i disponueshëm në 
https://drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2017/11/03_Ligj_37_2017_30.03.2017_Kodi_i_Drejtesise_Penale_per_te_Miturit.pdf 
27 Urdhri i Ministrit të Drejtësisë Nr. 91, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në Institucionet e 
Ekzekutimit të Vendimeve Penale për parandalimin e përhapjes së COVID-19” Urdhri Nr. 92, datë 
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përfshirë të miturit, duke ndaluar vizitat dhe duke pezulluar veprimtaritë argëtuese në 
grup. Pezullimi i vizitave familjare dhe aktiviteteve të përditshme në kuadrin e 
distancimit social, ishin disa prej masave të para parandaluese që duhej të merreshin në 
një kontekst ligjor dhe mjekësor, i cili iu përgjigj në mënyrë të përshtatshme rëndësisë së 
situatës dhe sfidës për të garantuar të drejtat dhe shëndetin e të miturve në paraburgim 
ose të burgosur në IEVP. 
Zbatimi i masave kufizuese më sipër ndikoi në mënyrë të konsiderueshme funksionimin 
e institucioneve penitenciare, duke krijuar kështu sfida të reja lidhur me respektimin dhe 
zbatimin e të drejtave të të burgosurve, ndërkohë që ndërveprimi i të burgosurve me 
botën e jashtme u reduktua. Ndërsa mbrojtja e shëndetit dhe parandalimi i përhapjes së 
virusit morën përparësi, zbatimi i masave kufizuese për këtë qëllim shkeli të drejta të 
tjera të rëndësishme të të miturve në paraburgim dhe burgim në Institutin e të Miturve 
në Kavajë. Privimi nga vizitat familjare dhe ndalimi i aktiviteteve argëtuese dhe  
socializuese cënuan  pa dyshim të drejtat e tyre, pavarësisht shtimit të kontaktit të 
përditshëm online me familjen dhe aksesit të shtuar të televizionit të ofruar. 

Ndërkohë që Urdhrat e MD-së përcaktuan një përjashtim lidhur me ndalimin e vizitave, 
që lejonte takimet me pjesëtarët e familjes të zhvilloheshin në ambiente të caktuara 
brenda IEVP-së, të cilat siguronin kushtet për shmangien e plotë të kontaktit fizik, ky 
përjashtim nuk u zbatua asnjëherë në rastin e Institutit për të Mitur në Kavajë. Edhe kur 
kufizimet në kuadër të COVID-19 u lehtësuan për pjesën tjetër të popullatës (pra shkollat 
u rihapën, kufizimi i lëvizjes u përcaktua vetëm për orët e natës, etj.) ndalimi i vizitave 
në këtë IEVP vijoi të mbetet në fuqi. Ndërkohë, gjatë pandemisë procesi i mësimdhënies 
vijoi të zhvillohet në auditor për fëmijët në këtë institut, pas një ndërprerje të shkurtër në 
fazat e para të pandemisë. Për vitin e ri shkollor 2020-2021, procesi mësimor për arsimin 
e përgjithshëm vijoi në auditor, ndërsa u pezulluan vetëm kurset e formimit profesional. 

Fëmijët e privuar nga liria shpesh kanë probleme të konsiderueshme dhe të ndërlikuara 
që lidhen me shëndetin e tyre fizik dhe mendor28. Kufizimet shtesë të krijuara për shkak 
të pandemisë ka shumë gjasa të kenë përkeqësuar situatën. Intervistat e kryera nga 
SMPDF me fëmijët që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve në Kavajë dhe personelin 
e tij, kanë konfirmuar se ndalimi i vizitave ka ndikuar në gjendjen emocionale dhe sjelljen 
e të miturve, edhe pse atyre u lejohesh kontakti i shpeshtë me familjet nëpërmjet telefonit 
dhe komunikimit me video online.  

09.03.2020 “Për marrjen e masave në DPB dhe institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për 
parandalimin e transmetimit të COVID-19”;  
28 Studimi Botëror i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët e Privuar nga Liria, 2020, i disponueshëm në 
https://childrendeprivedofliberty.info/wp-content/uploads/2020/09/Executive-Summary-GSCDL.pdf; 

Është e rëndësishme të theksohet se e drejta për të pasur kontakt me botën e jashtme në 
intervale të rregullta, është një nga të drejtat themelore të personave të privuar nga liria29. 
Në këtë kuadër, masat kufizuese të marra nga institucionet duhet të jenë të përkohshme 
dhe të shoqërohen me alternativa të mjaftueshme kompensuese. Mundësia për kontakte 
të përditshme online me familjen dhe të afërmit, si dhe aksesi i shtuar i TV, paraqesin 
alternativa që siguruan një farë ekuilibrimi ndaj ndalimit të vizitave në Institutin për të 
Miturit në Kavajë.  

Megjithëse sigurimi i masave alternative që të paraburgosurit dhe të burgosurit të 
qëndrojnë në kontakt me familjet dhe të afërmit e tyre, si dhe me botën e jashtme 
nëpërmjet komunikimit elektronik (telefon, telefonata me video), konsiderohen si 
pozitive dhe të nevojshme, zgjatja e kufizimit të vizitave për një periudhë më të gjatë se 
15 muaj, edhe pasi masat e Covid-it ishin lehtësuar për pjesën tjetër të popullsisë, 
konfirmon se kjo çështje nuk u trajtua me vëmendjen e duhur. 

Në këtë pikëpamje, Institucioni i Avokatit të Popullit nxori një rekomandim drejtuar 
Ministrisë së Drejtësisë në prill të vitit 2021, që kërkonte marrjen e masave të 
menjëhershme për lejimin e vizitave me pjesëtarët e familjes në Institutin e Kavajës. 
Mungesa e vizitave për një periudhë 15 mujore, nga marsi 2020 deri në maj të vitit 2021, 
konsiderohet si një shkelje serioze e të drejtave të fëmijëve të privuar nga liria, dhe me 
pasoja për mirëqenien e tyre. Si rezultat i rekomandimit të Avokatit të Popullit 
përmendur më lart, ndalimi i vizitave u shfuqizua për të miturit që vuanin dënimet në 
Institutin e Kavajës që nga maji i vitit 2021 e në vazhdim. 

Pezullimi dhe shtyrja e proceseve gjyqësore në Shqipëri, një masë e përcaktuar me Aktin 
Normativ me fuqinë e ligjit Nr. 9, datë 25.03.2020, “Për miratimin e masave të posaçme 
në fushën e proceseve gjyqësore gjatë periudhës së situatës së pandemisë të shkaktuar 
nga COVID-19”, ishte një kufizim tjetër që ndikoi negativisht garancitë ligjore dhe 
procedurale për fëmijët, si dhe të drejtat e tyre për gjykim të drejtë, veçanërisht për fëmijët 
në paraburgim. Megjithëse sipas aktit normativ, gjykimet që përfshinin fëmijët duhej të 
kishin përparësi gjatë pandemisë, mungesa e mjeteve për zbatimin e masave alternative, 
si video konferencat, penguan vijueshmërinë e proceseve.  

2.4.1. Masat e marra në kuadër të pandemisë 
Kjo pjesë do të analizojë aktet normative të miratuara gjatë pandemisë kundrejt 
standardeve, parimeve dhe kërkesave të kuadrit ligjor dhe të politikave ndërkombëtare 
dhe kombëtare, për të vlerësuar më tej nëse masat e marra ishin në përputhje me 

29 Rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 17 dhjetor 2015, Rregullat Minimale Standarde të 
Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve (Rregullat Nelson Mandela, Rregulli 58), i 
disponueshëm në https://undocs.org/A/RES/70/175; 
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përfshirë të miturit, duke ndaluar vizitat dhe duke pezulluar veprimtaritë argëtuese në 
grup. Pezullimi i vizitave familjare dhe aktiviteteve të përditshme në kuadrin e 
distancimit social, ishin disa prej masave të para parandaluese që duhej të merreshin në 
një kontekst ligjor dhe mjekësor, i cili iu përgjigj në mënyrë të përshtatshme rëndësisë së 
situatës dhe sfidës për të garantuar të drejtat dhe shëndetin e të miturve në paraburgim 
ose të burgosur në IEVP. 
Zbatimi i masave kufizuese më sipër ndikoi në mënyrë të konsiderueshme funksionimin 
e institucioneve penitenciare, duke krijuar kështu sfida të reja lidhur me respektimin dhe 
zbatimin e të drejtave të të burgosurve, ndërkohë që ndërveprimi i të burgosurve me 
botën e jashtme u reduktua. Ndërsa mbrojtja e shëndetit dhe parandalimi i përhapjes së 
virusit morën përparësi, zbatimi i masave kufizuese për këtë qëllim shkeli të drejta të 
tjera të rëndësishme të të miturve në paraburgim dhe burgim në Institutin e të Miturve 
në Kavajë. Privimi nga vizitat familjare dhe ndalimi i aktiviteteve argëtuese dhe  
socializuese cënuan  pa dyshim të drejtat e tyre, pavarësisht shtimit të kontaktit të 
përditshëm online me familjen dhe aksesit të shtuar të televizionit të ofruar. 

Ndërkohë që Urdhrat e MD-së përcaktuan një përjashtim lidhur me ndalimin e vizitave, 
që lejonte takimet me pjesëtarët e familjes të zhvilloheshin në ambiente të caktuara 
brenda IEVP-së, të cilat siguronin kushtet për shmangien e plotë të kontaktit fizik, ky 
përjashtim nuk u zbatua asnjëherë në rastin e Institutit për të Mitur në Kavajë. Edhe kur 
kufizimet në kuadër të COVID-19 u lehtësuan për pjesën tjetër të popullatës (pra shkollat 
u rihapën, kufizimi i lëvizjes u përcaktua vetëm për orët e natës, etj.) ndalimi i vizitave 
në këtë IEVP vijoi të mbetet në fuqi. Ndërkohë, gjatë pandemisë procesi i mësimdhënies 
vijoi të zhvillohet në auditor për fëmijët në këtë institut, pas një ndërprerje të shkurtër në 
fazat e para të pandemisë. Për vitin e ri shkollor 2020-2021, procesi mësimor për arsimin 
e përgjithshëm vijoi në auditor, ndërsa u pezulluan vetëm kurset e formimit profesional. 

Fëmijët e privuar nga liria shpesh kanë probleme të konsiderueshme dhe të ndërlikuara 
që lidhen me shëndetin e tyre fizik dhe mendor28. Kufizimet shtesë të krijuara për shkak 
të pandemisë ka shumë gjasa të kenë përkeqësuar situatën. Intervistat e kryera nga 
SMPDF me fëmijët që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve në Kavajë dhe personelin 
e tij, kanë konfirmuar se ndalimi i vizitave ka ndikuar në gjendjen emocionale dhe sjelljen 
e të miturve, edhe pse atyre u lejohesh kontakti i shpeshtë me familjet nëpërmjet telefonit 
dhe komunikimit me video online.  

09.03.2020 “Për marrjen e masave në DPB dhe institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për 
parandalimin e transmetimit të COVID-19”;  
28 Studimi Botëror i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët e Privuar nga Liria, 2020, i disponueshëm në 
https://childrendeprivedofliberty.info/wp-content/uploads/2020/09/Executive-Summary-GSCDL.pdf; 

Është e rëndësishme të theksohet se e drejta për të pasur kontakt me botën e jashtme në 
intervale të rregullta, është një nga të drejtat themelore të personave të privuar nga liria29. 
Në këtë kuadër, masat kufizuese të marra nga institucionet duhet të jenë të përkohshme 
dhe të shoqërohen me alternativa të mjaftueshme kompensuese. Mundësia për kontakte 
të përditshme online me familjen dhe të afërmit, si dhe aksesi i shtuar i TV, paraqesin 
alternativa që siguruan një farë ekuilibrimi ndaj ndalimit të vizitave në Institutin për të 
Miturit në Kavajë.  

Megjithëse sigurimi i masave alternative që të paraburgosurit dhe të burgosurit të 
qëndrojnë në kontakt me familjet dhe të afërmit e tyre, si dhe me botën e jashtme 
nëpërmjet komunikimit elektronik (telefon, telefonata me video), konsiderohen si 
pozitive dhe të nevojshme, zgjatja e kufizimit të vizitave për një periudhë më të gjatë se 
15 muaj, edhe pasi masat e Covid-it ishin lehtësuar për pjesën tjetër të popullsisë, 
konfirmon se kjo çështje nuk u trajtua me vëmendjen e duhur. 

Në këtë pikëpamje, Institucioni i Avokatit të Popullit nxori një rekomandim drejtuar 
Ministrisë së Drejtësisë në prill të vitit 2021, që kërkonte marrjen e masave të 
menjëhershme për lejimin e vizitave me pjesëtarët e familjes në Institutin e Kavajës. 
Mungesa e vizitave për një periudhë 15 mujore, nga marsi 2020 deri në maj të vitit 2021, 
konsiderohet si një shkelje serioze e të drejtave të fëmijëve të privuar nga liria, dhe me 
pasoja për mirëqenien e tyre. Si rezultat i rekomandimit të Avokatit të Popullit 
përmendur më lart, ndalimi i vizitave u shfuqizua për të miturit që vuanin dënimet në 
Institutin e Kavajës që nga maji i vitit 2021 e në vazhdim. 

Pezullimi dhe shtyrja e proceseve gjyqësore në Shqipëri, një masë e përcaktuar me Aktin 
Normativ me fuqinë e ligjit Nr. 9, datë 25.03.2020, “Për miratimin e masave të posaçme 
në fushën e proceseve gjyqësore gjatë periudhës së situatës së pandemisë të shkaktuar 
nga COVID-19”, ishte një kufizim tjetër që ndikoi negativisht garancitë ligjore dhe 
procedurale për fëmijët, si dhe të drejtat e tyre për gjykim të drejtë, veçanërisht për fëmijët 
në paraburgim. Megjithëse sipas aktit normativ, gjykimet që përfshinin fëmijët duhej të 
kishin përparësi gjatë pandemisë, mungesa e mjeteve për zbatimin e masave alternative, 
si video konferencat, penguan vijueshmërinë e proceseve.  

2.4.1. Masat e marra në kuadër të pandemisë 
Kjo pjesë do të analizojë aktet normative të miratuara gjatë pandemisë kundrejt 
standardeve, parimeve dhe kërkesave të kuadrit ligjor dhe të politikave ndërkombëtare 
dhe kombëtare, për të vlerësuar më tej nëse masat e marra ishin në përputhje me 

29 Rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 17 dhjetor 2015, Rregullat Minimale Standarde të 
Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve (Rregullat Nelson Mandela, Rregulli 58), i 
disponueshëm në https://undocs.org/A/RES/70/175; 
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rezultatet e dëshiruara apo të pritshme lidhur me garantimin e të drejtave themelore të 
sigurisë dhe aksesit të fëmijëve në drejtësi.  

Fëmijët në sistemin e drejtësisë penale njihen nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) 
si grup që kërkon mbrojtje të veçantë. Rrethanat e tyre kërkojnë trajtim të përshtatshëm 
për moshën dhe një sistem drejtësie të përshtatur, i cili mbron të drejtat dhe interesat e 
tyre, në përputhje me Nenin 40 të KDF-së.  

Në këtë kuadër, rekomandimet e drejtuara shteteve anëtare nga UNICEF-i, për të 
garantuar të drejtat e fëmijëve të privuar nga liria gjatë pandemisë30, theksojnë se masat 
e marra nga shteti duhet të jenë të përshtatshme, proporcionale dhe të kufizuara në kohë. 

Masat urgjente të marra për parandalimin e përhapjes së virusit nuk duhet të sillnin 
burgimin e fëmijëve që kishin plotësuar kushtet për lirim, ose rritjen e numrit të miturve 
në IEVP. Sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, dhe në kuadër të parimit të KDF-së për 
zbatimin e burgimit vetëm si masë të fundit, autoritetet kompetente mund të përdorin 
dhe duhet t’i shmangin për sa është e mundur masat me burgim. Rekomandimet e 
organizatave ndërkombëtare, por edhe deklaratat e institucionit të Avokatit të Popullit 
sugjerojnë përmbushjen e standardeve të drejtësisë për të mitur në çdo moment, dhe 
veçanërisht gjatë rrethanave ekstreme si pandemia, sidomos sa i përket ndërmarrjes së 
veprimeve në mënyrë që fëmijët të jenë në kontakt të vazhdueshëm me familjen e tyre 
nëpërmjet korrespondencës dhe vizitave. 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) gjen zbatim për të gjithë fëmijët në çdo kontekst, 
përfshirë edhe situatat emergjente. Sipas Nenit 24 të KDF-së, fëmijët kanë të drejtën të 
kenë standardin më të lartë të mundshëm të shëndetit. OBSH-ja nxori udhëzime të 
posaçme për burgjet, të cilat theksonin rëndësinë e ofrimit të kujdesit të përshtatshëm 
shëndetësor, përveç sigurimit të informacionit 31 . Në një deklaratë të bërë në mars, 
Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës theksoi se çdo masë kufizuese 
duhet të jetë plotësisht e domosdoshme, proporcionale dhe në respekt të dinjitetit 
njerëzor, si dhe të kenë kohëzgjatje të kufizuar 32 . Për më tepër, për shkak të 
mbipopullimit, u rekomandua zbatimi i alternativave të tjera përveç burgimit. 

30 Shënime teknike: COVID-19 dhe fëmijët e privuar nga liria. 
31Korona Virusi i ri 2019 (2019-nCOV): Plani Strategjik i Gatishmërisë dhe Përgjigjes. Gjenevë: Organizata 
Botërore e Shëndetësisë; 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-
04022020.pdf?sfvrsn=7ff55ec0_4&download=true ; Lista e Kontrollit e Burgjeve për gatishmërinë dhe 
përgjigjen në vendet e ekzekutimit të vendimeve penale, aksesuar për herë të fundit, qershor 2020. Lista e 
Kontrollit e Burgjeve për gatishmërinë dhe përgjigjen në vendet e ekzekutimit të vendimeve penale. 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/prison_checklist_04_02_20_COVID-
19_preparedness_and_response_in_places_of_detention_unitar.pdf 
32 https://rm.coe.int/16809cfa4b; 

Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut theksoi gjithashtu 
nevojën e pakësimit të numrit të të burgosurve duke sugjeruar lirimin e atyre që ishin 
veçanërisht vulnerabël ndaj riskut të virusit për shkak të moshës ose kushteve të tjera 
shëndetësore, si dhe autorëve për vepra me rrezikshmëri të ulët për shoqërinë, në 
përputhje me rregullat dhe parimet e amnistisë 33 . Agjencia e BE-së për të Drejtat 
Themelore (FRA) theksoi sfidat e aksesit në drejtësi gjatë pandemisë kur gjykatat 
reduktuan ndjeshëm veprimtarinë e tyre34.  

Sipas të drejtës ndërkombëtare dhe deklaratave, të gjitha vendimet dhe veprimet që 
lidhen me fëmijët duhet të udhëhiqen nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës, nga e 
drejta e fëmijës për jetën, mbijetesën dhe zhvillimin, si dhe e drejta e tij/saj për t’u 
dëgjuar. Në këtë kontekst, të gjitha institucionet gjatë ndërmarrjes së masave në përgjigje 
të pandemisë, duhet të sigurojnë që të drejtat e çdo fëmije që është i privuar nga liria të 
respektohen, mbrohen dhe përmbushen plotësisht.  
Me gjithë standardet dhe rekomandimet e lartpërmendura, analiza ka identifikuar 
mangësi në adresimin e nevojave të fëmijëve si grup i veçantë, për faktin se masat 
kufizuese nuk parashikojnë një qasje të diferencuar në menaxhimin e situatës së të 
miturve. Në këtë kontekst, në përputhje dhe me deklaratat e organizatave 
ndërkombëtare35, vlerësohet se institucionet përkatëse nuk kanë trajtuar në mënyrë të 
përshtatshme nevojat e kategorisë së fëmijëve në konflikt me ligjin dhe nuk kanë 
respektuar interesin më të lartë të fëmijës dhe mbrojtjen e tyre gjatë procesit të hartimit 
dhe zbatimit të akteve dhe planeve në përgjigje të pandemisë.  

Më specifikisht, Akti Normativ i Këshillit të Ministrave me fuqinë e ligjit Nr. 7, datë 
23.3.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve” i përforcuar më tej me 
miratimin e Ligjit Nr. 28/202036, u miratua me synimin e reduktimit të mbipopullimit në 
burgje, duke lejuar që të dënuarit të qëndronin përkohësisht në shtëpitë e tyre. Ky akt 
normativ synoi të përcaktonte kushtet dhe kriteret për qëndrimin e përkohshëm të të 
dënuarve në shtëpi, si një leje të veçantë për kohëzgjatjen e pandemisë së COVID-19. Ky 
akt nuk përfshiu dispozita të veçanta për fëmijët e privuar nga liria dhe nuk mori në 
konsideratë moshën e tyre në përcaktimin e kritereve për përfitimin e lejeve të veçanta. 
Kështu, ky akt nuk siguroi qasjen e përshtatshme për këtë grup, që kërkon mbrojtje të 
veçantë nga shteti. Si pasojë, fëmijët e privuar nga liria në Shqipëri nuk përfituan nga akti 

33https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf; 
34 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-
bulletin_en.pdf; 
35 Rekomandimet e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Ndëshkimit 
Çnjerëzor (CPT) dhe UNCEF-it për sigurimin e masave të tjera alternative si lirimi apo kthimi në familjet 
e tyre; 
36 Ligji Nr. 28/2020 për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit Nr. 7, datë 23.3.2020, i Këshillit të Ministrave 
“Për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve në shtëpi”; 
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rezultatet e dëshiruara apo të pritshme lidhur me garantimin e të drejtave themelore të 
sigurisë dhe aksesit të fëmijëve në drejtësi.  

Fëmijët në sistemin e drejtësisë penale njihen nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) 
si grup që kërkon mbrojtje të veçantë. Rrethanat e tyre kërkojnë trajtim të përshtatshëm 
për moshën dhe një sistem drejtësie të përshtatur, i cili mbron të drejtat dhe interesat e 
tyre, në përputhje me Nenin 40 të KDF-së.  

Në këtë kuadër, rekomandimet e drejtuara shteteve anëtare nga UNICEF-i, për të 
garantuar të drejtat e fëmijëve të privuar nga liria gjatë pandemisë30, theksojnë se masat 
e marra nga shteti duhet të jenë të përshtatshme, proporcionale dhe të kufizuara në kohë. 

Masat urgjente të marra për parandalimin e përhapjes së virusit nuk duhet të sillnin 
burgimin e fëmijëve që kishin plotësuar kushtet për lirim, ose rritjen e numrit të miturve 
në IEVP. Sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, dhe në kuadër të parimit të KDF-së për 
zbatimin e burgimit vetëm si masë të fundit, autoritetet kompetente mund të përdorin 
dhe duhet t’i shmangin për sa është e mundur masat me burgim. Rekomandimet e 
organizatave ndërkombëtare, por edhe deklaratat e institucionit të Avokatit të Popullit 
sugjerojnë përmbushjen e standardeve të drejtësisë për të mitur në çdo moment, dhe 
veçanërisht gjatë rrethanave ekstreme si pandemia, sidomos sa i përket ndërmarrjes së 
veprimeve në mënyrë që fëmijët të jenë në kontakt të vazhdueshëm me familjen e tyre 
nëpërmjet korrespondencës dhe vizitave. 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) gjen zbatim për të gjithë fëmijët në çdo kontekst, 
përfshirë edhe situatat emergjente. Sipas Nenit 24 të KDF-së, fëmijët kanë të drejtën të 
kenë standardin më të lartë të mundshëm të shëndetit. OBSH-ja nxori udhëzime të 
posaçme për burgjet, të cilat theksonin rëndësinë e ofrimit të kujdesit të përshtatshëm 
shëndetësor, përveç sigurimit të informacionit 31 . Në një deklaratë të bërë në mars, 
Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës theksoi se çdo masë kufizuese 
duhet të jetë plotësisht e domosdoshme, proporcionale dhe në respekt të dinjitetit 
njerëzor, si dhe të kenë kohëzgjatje të kufizuar 32 . Për më tepër, për shkak të 
mbipopullimit, u rekomandua zbatimi i alternativave të tjera përveç burgimit. 

30 Shënime teknike: COVID-19 dhe fëmijët e privuar nga liria. 
31Korona Virusi i ri 2019 (2019-nCOV): Plani Strategjik i Gatishmërisë dhe Përgjigjes. Gjenevë: Organizata 
Botërore e Shëndetësisë; 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-
04022020.pdf?sfvrsn=7ff55ec0_4&download=true ; Lista e Kontrollit e Burgjeve për gatishmërinë dhe 
përgjigjen në vendet e ekzekutimit të vendimeve penale, aksesuar për herë të fundit, qershor 2020. Lista e 
Kontrollit e Burgjeve për gatishmërinë dhe përgjigjen në vendet e ekzekutimit të vendimeve penale. 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/prison_checklist_04_02_20_COVID-
19_preparedness_and_response_in_places_of_detention_unitar.pdf 
32 https://rm.coe.int/16809cfa4b; 

Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut theksoi gjithashtu 
nevojën e pakësimit të numrit të të burgosurve duke sugjeruar lirimin e atyre që ishin 
veçanërisht vulnerabël ndaj riskut të virusit për shkak të moshës ose kushteve të tjera 
shëndetësore, si dhe autorëve për vepra me rrezikshmëri të ulët për shoqërinë, në 
përputhje me rregullat dhe parimet e amnistisë 33 . Agjencia e BE-së për të Drejtat 
Themelore (FRA) theksoi sfidat e aksesit në drejtësi gjatë pandemisë kur gjykatat 
reduktuan ndjeshëm veprimtarinë e tyre34.  

Sipas të drejtës ndërkombëtare dhe deklaratave, të gjitha vendimet dhe veprimet që 
lidhen me fëmijët duhet të udhëhiqen nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës, nga e 
drejta e fëmijës për jetën, mbijetesën dhe zhvillimin, si dhe e drejta e tij/saj për t’u 
dëgjuar. Në këtë kontekst, të gjitha institucionet gjatë ndërmarrjes së masave në përgjigje 
të pandemisë, duhet të sigurojnë që të drejtat e çdo fëmije që është i privuar nga liria të 
respektohen, mbrohen dhe përmbushen plotësisht.  
Me gjithë standardet dhe rekomandimet e lartpërmendura, analiza ka identifikuar 
mangësi në adresimin e nevojave të fëmijëve si grup i veçantë, për faktin se masat 
kufizuese nuk parashikojnë një qasje të diferencuar në menaxhimin e situatës së të 
miturve. Në këtë kontekst, në përputhje dhe me deklaratat e organizatave 
ndërkombëtare35, vlerësohet se institucionet përkatëse nuk kanë trajtuar në mënyrë të 
përshtatshme nevojat e kategorisë së fëmijëve në konflikt me ligjin dhe nuk kanë 
respektuar interesin më të lartë të fëmijës dhe mbrojtjen e tyre gjatë procesit të hartimit 
dhe zbatimit të akteve dhe planeve në përgjigje të pandemisë.  

Më specifikisht, Akti Normativ i Këshillit të Ministrave me fuqinë e ligjit Nr. 7, datë 
23.3.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve” i përforcuar më tej me 
miratimin e Ligjit Nr. 28/202036, u miratua me synimin e reduktimit të mbipopullimit në 
burgje, duke lejuar që të dënuarit të qëndronin përkohësisht në shtëpitë e tyre. Ky akt 
normativ synoi të përcaktonte kushtet dhe kriteret për qëndrimin e përkohshëm të të 
dënuarve në shtëpi, si një leje të veçantë për kohëzgjatjen e pandemisë së COVID-19. Ky 
akt nuk përfshiu dispozita të veçanta për fëmijët e privuar nga liria dhe nuk mori në 
konsideratë moshën e tyre në përcaktimin e kritereve për përfitimin e lejeve të veçanta. 
Kështu, ky akt nuk siguroi qasjen e përshtatshme për këtë grup, që kërkon mbrojtje të 
veçantë nga shteti. Si pasojë, fëmijët e privuar nga liria në Shqipëri nuk përfituan nga akti 

33https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf; 
34 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-
bulletin_en.pdf; 
35 Rekomandimet e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Ndëshkimit 
Çnjerëzor (CPT) dhe UNCEF-it për sigurimin e masave të tjera alternative si lirimi apo kthimi në familjet 
e tyre; 
36 Ligji Nr. 28/2020 për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit Nr. 7, datë 23.3.2020, i Këshillit të Ministrave 
“Për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve në shtëpi”; 
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i lartpërmendur, pavarësisht parimit të KDF-së dhe Kodit për burgimin si alternativë të 
fundit. 
Gjatë vizitës së zhvilluar në maj të vitit 2021 në Institutin për të Miturit në Kavajë, që 
shërben si IEVP për të miturit në varësi të DPB-së, rezultoi se 23 djem ishin të akomoduar 
në institut, nga të cilët 21 në paraburgim dhe 2 të dënuar, ndërsa kapaciteti i Institutit për 
të Miturit në Kavajë është 40 persona, përkatësisht për 21 të paraburgosur dhe 19 të 
dënuar. 

Shqipëria nuk veproi në përputhje me parimin e përdorimit të paraburgimit vetëm si 
masë e fundit, dhe as me shënimin teknik të nxjerrë nga UNICEF-i për COVID-19 dhe 
fëmijët e privuar nga liria 37 , që synonte t’u ofronte institucioneve përgjegjëse 
rekomandime për lirimin e të gjithë fëmijëve që mund të liroheshin në mënyrë të sigurt 
dhe përcaktimin e një moratoriumi për fëmijët e tjerë që hynin rishtas në institucionet e 
paraburgimit. Luhatjet në numrin dhe statusin e fëmijëve të akomoduar në Institutin për 
të Miturit në Kavajë, siç tregohet edhe në tabelën e mëposhtme bazuar nga të dhënat e  
publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve38, mbështet një gjetje të tillë.  

37 Shënime Teknike: COVID-19 dhe Fëmijët e Privuar nga Liria, UNICEF, Aleanca për Mbrojtjen e 
Fëmijëve në Aksionet Humanitare, i disponueshëm në: https://www.unicef.org/albania/reports/covid-
19-and-children-deprived-their-liberty; 
38 https://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=72; 

Një tjetër Akt Normativ me fuqinë e ligjit Nr. 9, datë 25.03.2020, “Për marrjen e masave 
të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë 
të shkaktuar nga Covid-19”, përcaktoi masa të posaçme në fushën e veprimtarisë 
gjyqësore gjatë pandemisë. Sipas këtij akti, seancat gjyqësore për çështjet administrative, 
civile dhe penale të planifikuara në të gjitha gjykatat shtyheshin përkohësisht për një 
periudhë të pacaktuar. Gjithashtu edhe afatet për ngritjen e padive, ankesave dhe të gjitha 
veprimet e tjera procedurale në çështjet administrative, civile dhe penale pezulloheshin.  

Ky akt normativ përcaktoi përjashtime për këto shtyrje dhe pezullime për çështje të 
veçanta të përmendura specifikisht në aktin normativ, që lidheshin kryesisht me natyrën 
e çështjeve. Në kontrast me aktin normativ për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve 
në shtëpi, ky akt normativ përcaktoi rregullore të veçanta për fëmijët. Përkatësisht, 
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i lartpërmendur, pavarësisht parimit të KDF-së dhe Kodit për burgimin si alternativë të 
fundit. 
Gjatë vizitës së zhvilluar në maj të vitit 2021 në Institutin për të Miturit në Kavajë, që 
shërben si IEVP për të miturit në varësi të DPB-së, rezultoi se 23 djem ishin të akomoduar 
në institut, nga të cilët 21 në paraburgim dhe 2 të dënuar, ndërsa kapaciteti i Institutit për 
të Miturit në Kavajë është 40 persona, përkatësisht për 21 të paraburgosur dhe 19 të 
dënuar. 

Shqipëria nuk veproi në përputhje me parimin e përdorimit të paraburgimit vetëm si 
masë e fundit, dhe as me shënimin teknik të nxjerrë nga UNICEF-i për COVID-19 dhe 
fëmijët e privuar nga liria 37 , që synonte t’u ofronte institucioneve përgjegjëse 
rekomandime për lirimin e të gjithë fëmijëve që mund të liroheshin në mënyrë të sigurt 
dhe përcaktimin e një moratoriumi për fëmijët e tjerë që hynin rishtas në institucionet e 
paraburgimit. Luhatjet në numrin dhe statusin e fëmijëve të akomoduar në Institutin për 
të Miturit në Kavajë, siç tregohet edhe në tabelën e mëposhtme bazuar nga të dhënat e  
publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve38, mbështet një gjetje të tillë.  

37 Shënime Teknike: COVID-19 dhe Fëmijët e Privuar nga Liria, UNICEF, Aleanca për Mbrojtjen e 
Fëmijëve në Aksionet Humanitare, i disponueshëm në: https://www.unicef.org/albania/reports/covid-
19-and-children-deprived-their-liberty; 
38 https://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=72; 

Një tjetër Akt Normativ me fuqinë e ligjit Nr. 9, datë 25.03.2020, “Për marrjen e masave 
të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë 
të shkaktuar nga Covid-19”, përcaktoi masa të posaçme në fushën e veprimtarisë 
gjyqësore gjatë pandemisë. Sipas këtij akti, seancat gjyqësore për çështjet administrative, 
civile dhe penale të planifikuara në të gjitha gjykatat shtyheshin përkohësisht për një 
periudhë të pacaktuar. Gjithashtu edhe afatet për ngritjen e padive, ankesave dhe të gjitha 
veprimet e tjera procedurale në çështjet administrative, civile dhe penale pezulloheshin.  

Ky akt normativ përcaktoi përjashtime për këto shtyrje dhe pezullime për çështje të 
veçanta të përmendura specifikisht në aktin normativ, që lidheshin kryesisht me natyrën 
e çështjeve. Në kontrast me aktin normativ për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve 
në shtëpi, ky akt normativ përcaktoi rregullore të veçanta për fëmijët. Përkatësisht, 
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çështjet penale kundër fëmijëve në konflikt me ligjin për të cilat ishte zbatuar masë arresti 
ose paraburgimi, u përjashtuan nga pezullimi. 
 
Stafi i Avokatit të Popullit, gjatë vizitës në Institutin e të Miturve në Kavajë, në maj të vitit 
2021, konstatoi se periudha më e shkurtër e dënimit ishte 1 muaj, ndërsa më e gjata 36 
muaj. Kjo periudhë konsiderohet tepër e gjatë krahasuar me statistikat e vendeve të tjera 
të rajonit. Pezullimi dhe shtyrja e veprimtarisë gjyqësore në çështjet penale, ka të ngjarë 
të ketë ndikuar më shumë në zgjatjen e paraburgimit për disa të mitur të mbajtur në 
institut gjatë situatës së pandemisë. 

Fëmijët e privuar nga liria ishin të rrezikuar të infektoheshin me Covid-19, veçanërisht 
për shkak të mjediseve të mbyllura ku ata jetojnë, si personat e tjerë në IEVP. Heqja e 
lirisë e bën më të vështirë vetë-izolimin dhe masat e distancimit social, ku kërkesat e 
sigurisë si dhe kushtet e infrastrukturës e bëjnë më të vështirë përmbushjen e kërkesave 
të rekomanduara për higjienën. 

Sistemi i vuajtjes së dënimit në Shqipëri, në përgjigje të pandemisë së COVID-19, mori 
masa shtesë duke zbatuar disa akte normative, urdhra, udhëzime dhe plane veprimi që 
synonin mbrojtjen e shëndetit të personave në IEVP dhe prioritizimin e masave të izolimit 
për parandalimin e transmetimit të virusit. Si fillim, në nivel DPB-je u ngrit task-forca për 
menaxhimin e situatës.  

Urdhri Nr. 91, datë 09.3.2020, “Për marrjen e masave në institucionet e ekzekutimit të 
vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të COVID-19”, miratuar nga Ministri 
i Drejtësisë39, përcaktonte se, të paraburgosurit apo dënuarit, përfshirë edhe të miturit, 
ishin të privuar nga e drejta për vizita afatshkurtra me anëtarët e familjes së tyre gjatë 
pandemisë. Përjashtim nga ky kufizim ishin rastet kur takimet mund të realizoheshin në 
mjedise të veçanta, të përshtatura për mbajtjen e distancës së kërkuar dhe shmangien e 
kontaktit fizik me familjarët dhe avokatët. Në Institucionin e Kavajës, përshtatja e zonave 
të posaçme nuk u realizua për shkak të mungesës së buxhetit.  

Urdhri vijues me 40 Nr. 92, datë 09.03.2020, “Për marrjen e masave nga DPB-ja dhe 
institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të 
COVID-19”, parashikoi masa shtesë për parandalimin e përhapjes së virusit në IEVP, 
përfshirë edhe kërkesat për rregullat e pranimit në IEVP të të paraburgosurve ose të 
dënuarve të rinj, angazhimin e mëtejshëm të stafit mjekësor në marrjen e masave shtesë 

                                                           
39Urdhri i Ministrit të Drejtësisë Nr. 91, datë 09.3.2020 “Për marrjen e masave në institucionet e 
ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të COVID-19”; 
40Urdhri Nr. 92, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale 
për parandalimin e transmetimit të COVID-19”; 

të sigurisë, si dhe rolin e task-forcës në rritjen e numrit të inspektimeve dhe raportimeve 
tek DPB-së. Urdhri ka si pjesë përbërëse të tij edhe një protokoll shëndetësor, i cili edhe 
pse është hartuar nga ekspertë të shëndetësisë, sërish është miratuar nga Ministri i 
Drejtësisë. As ky urdhër nuk trajtonte në mënyrë specifike kategorinë e fëmijëve që po 
vuanin dënimin në IEVP-në e Kavajës.  

Sipas informacionit të dhënë nga stafi i Institutit të të Miturve, janë marrë të gjitha masat 
parandaluese lidhur me mbrojtjen dhe shëndetin e të miturve, në përputhje me urdhrat 
dhe udhëzimet, si matja e temperaturës dy herë në ditë, kufizimi i aktiviteteve ditore, 
zhvillimi i takimeve me familjarët online, apo shtimi i masave higjieno-sanitare. Krahas 
këtyre, u përshtatën dhoma të posaçme për karantimin e të miturve të infektuar me 
COVID-19, ku izoloheshin nëse shihej e nevojshme. Ky institucion nuk ka raportuar raste 
infektimi gjatë periudhës së vlerësimit. 
Për më tepër, dy urdhrat e lartpërmendur të MD-së kanë qenë në fuqi deri më 3 prill të 
2020-s. Pas tejkalimit të këtij afati, nuk u lëshua më asnjë urdhër për shtyrjen ose 
ndryshimin e këtij afati. Megjithatë, urdhrat vijuan të zbatoheshin në sistemin penitenciar 
në Shqipëri. 
Zbatimi i masave të veçanta në përgjigje të situatës së emergjencës lidhet edhe me 
buxhetimin e nevojshëm për këtë qëllim. Konkretisht, krijimi i ambjenteve të veçanta (pa 
kontakt fizik) për takime me familjarët, përcaktimi dhe përgatitja e hapësirave alternative 
për vuajtjen e dënimit, shtimi i stafit mjekësor, veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të 
përshtatshme, shtimi i mjeteve të komunikimit elektronik për të kompensuar reduktimin 
e vizitave me familjarët ishin disa prej shpenzimeve që duhet të mbuloheshin nga buxheti 
i shtetit. Por, plotësimi i këtyre kushteve dhe standardeve nuk u përmbush në mënyrën 
e duhur për shkak të alokimeve të pamjaftueshme të buxhetit për mbulimin e tyre. 

Ndonëse fëmijët e privuar nga liria në institucione të mbyllura janë më të rrezikuar nga 
infektimi ose përhapja e sëmundjes, masat e miratuara për mbajtjen në kontroll të 
përhapjes së virusit, si ndërprerja e përkohshme e procesit mësimor, ndërprerja për 
periudha më të gjata e kurseve të formimit profesional, ndalimi i takimeve me familjarët 
dhe të afërmit, proceset gjyqësore etj. e kanë kufizuar ndjeshëm mundësinë e të miturve 
për të ushtruar të drejtat e tyre dhe kanë ndikuar negativisht në mirëqenien dhe 
shëndetin e tyre. Këto kufizime ka gjasa të ndikojnë negativisht edhe në shëndetin  
mendor të të miturve dhe nuk janë në përputhje me qëllimin e dënimit të një të mituri, që 
është risocializimi, riintegrimi, rehabilitimi, parandalimi i përsëritjes së veprës penale, si 
dhe detyrimi për t’i ofruar kësaj kategorie programe edukimi dhe riintegrimi, sipas 
standardeve arsimore kombëtare. 
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çështjet penale kundër fëmijëve në konflikt me ligjin për të cilat ishte zbatuar masë arresti 
ose paraburgimi, u përjashtuan nga pezullimi. 
 
Stafi i Avokatit të Popullit, gjatë vizitës në Institutin e të Miturve në Kavajë, në maj të vitit 
2021, konstatoi se periudha më e shkurtër e dënimit ishte 1 muaj, ndërsa më e gjata 36 
muaj. Kjo periudhë konsiderohet tepër e gjatë krahasuar me statistikat e vendeve të tjera 
të rajonit. Pezullimi dhe shtyrja e veprimtarisë gjyqësore në çështjet penale, ka të ngjarë 
të ketë ndikuar më shumë në zgjatjen e paraburgimit për disa të mitur të mbajtur në 
institut gjatë situatës së pandemisë. 

Fëmijët e privuar nga liria ishin të rrezikuar të infektoheshin me Covid-19, veçanërisht 
për shkak të mjediseve të mbyllura ku ata jetojnë, si personat e tjerë në IEVP. Heqja e 
lirisë e bën më të vështirë vetë-izolimin dhe masat e distancimit social, ku kërkesat e 
sigurisë si dhe kushtet e infrastrukturës e bëjnë më të vështirë përmbushjen e kërkesave 
të rekomanduara për higjienën. 

Sistemi i vuajtjes së dënimit në Shqipëri, në përgjigje të pandemisë së COVID-19, mori 
masa shtesë duke zbatuar disa akte normative, urdhra, udhëzime dhe plane veprimi që 
synonin mbrojtjen e shëndetit të personave në IEVP dhe prioritizimin e masave të izolimit 
për parandalimin e transmetimit të virusit. Si fillim, në nivel DPB-je u ngrit task-forca për 
menaxhimin e situatës.  

Urdhri Nr. 91, datë 09.3.2020, “Për marrjen e masave në institucionet e ekzekutimit të 
vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të COVID-19”, miratuar nga Ministri 
i Drejtësisë39, përcaktonte se, të paraburgosurit apo dënuarit, përfshirë edhe të miturit, 
ishin të privuar nga e drejta për vizita afatshkurtra me anëtarët e familjes së tyre gjatë 
pandemisë. Përjashtim nga ky kufizim ishin rastet kur takimet mund të realizoheshin në 
mjedise të veçanta, të përshtatura për mbajtjen e distancës së kërkuar dhe shmangien e 
kontaktit fizik me familjarët dhe avokatët. Në Institucionin e Kavajës, përshtatja e zonave 
të posaçme nuk u realizua për shkak të mungesës së buxhetit.  

Urdhri vijues me 40 Nr. 92, datë 09.03.2020, “Për marrjen e masave nga DPB-ja dhe 
institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të 
COVID-19”, parashikoi masa shtesë për parandalimin e përhapjes së virusit në IEVP, 
përfshirë edhe kërkesat për rregullat e pranimit në IEVP të të paraburgosurve ose të 
dënuarve të rinj, angazhimin e mëtejshëm të stafit mjekësor në marrjen e masave shtesë 

                                                           
39Urdhri i Ministrit të Drejtësisë Nr. 91, datë 09.3.2020 “Për marrjen e masave në institucionet e 
ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e transmetimit të COVID-19”; 
40Urdhri Nr. 92, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale 
për parandalimin e transmetimit të COVID-19”; 

të sigurisë, si dhe rolin e task-forcës në rritjen e numrit të inspektimeve dhe raportimeve 
tek DPB-së. Urdhri ka si pjesë përbërëse të tij edhe një protokoll shëndetësor, i cili edhe 
pse është hartuar nga ekspertë të shëndetësisë, sërish është miratuar nga Ministri i 
Drejtësisë. As ky urdhër nuk trajtonte në mënyrë specifike kategorinë e fëmijëve që po 
vuanin dënimin në IEVP-në e Kavajës.  

Sipas informacionit të dhënë nga stafi i Institutit të të Miturve, janë marrë të gjitha masat 
parandaluese lidhur me mbrojtjen dhe shëndetin e të miturve, në përputhje me urdhrat 
dhe udhëzimet, si matja e temperaturës dy herë në ditë, kufizimi i aktiviteteve ditore, 
zhvillimi i takimeve me familjarët online, apo shtimi i masave higjieno-sanitare. Krahas 
këtyre, u përshtatën dhoma të posaçme për karantimin e të miturve të infektuar me 
COVID-19, ku izoloheshin nëse shihej e nevojshme. Ky institucion nuk ka raportuar raste 
infektimi gjatë periudhës së vlerësimit. 
Për më tepër, dy urdhrat e lartpërmendur të MD-së kanë qenë në fuqi deri më 3 prill të 
2020-s. Pas tejkalimit të këtij afati, nuk u lëshua më asnjë urdhër për shtyrjen ose 
ndryshimin e këtij afati. Megjithatë, urdhrat vijuan të zbatoheshin në sistemin penitenciar 
në Shqipëri. 
Zbatimi i masave të veçanta në përgjigje të situatës së emergjencës lidhet edhe me 
buxhetimin e nevojshëm për këtë qëllim. Konkretisht, krijimi i ambjenteve të veçanta (pa 
kontakt fizik) për takime me familjarët, përcaktimi dhe përgatitja e hapësirave alternative 
për vuajtjen e dënimit, shtimi i stafit mjekësor, veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të 
përshtatshme, shtimi i mjeteve të komunikimit elektronik për të kompensuar reduktimin 
e vizitave me familjarët ishin disa prej shpenzimeve që duhet të mbuloheshin nga buxheti 
i shtetit. Por, plotësimi i këtyre kushteve dhe standardeve nuk u përmbush në mënyrën 
e duhur për shkak të alokimeve të pamjaftueshme të buxhetit për mbulimin e tyre. 

Ndonëse fëmijët e privuar nga liria në institucione të mbyllura janë më të rrezikuar nga 
infektimi ose përhapja e sëmundjes, masat e miratuara për mbajtjen në kontroll të 
përhapjes së virusit, si ndërprerja e përkohshme e procesit mësimor, ndërprerja për 
periudha më të gjata e kurseve të formimit profesional, ndalimi i takimeve me familjarët 
dhe të afërmit, proceset gjyqësore etj. e kanë kufizuar ndjeshëm mundësinë e të miturve 
për të ushtruar të drejtat e tyre dhe kanë ndikuar negativisht në mirëqenien dhe 
shëndetin e tyre. Këto kufizime ka gjasa të ndikojnë negativisht edhe në shëndetin  
mendor të të miturve dhe nuk janë në përputhje me qëllimin e dënimit të një të mituri, që 
është risocializimi, riintegrimi, rehabilitimi, parandalimi i përsëritjes së veprës penale, si 
dhe detyrimi për t’i ofruar kësaj kategorie programe edukimi dhe riintegrimi, sipas 
standardeve arsimore kombëtare. 
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Fokus-grupi i ngritur me fëmijët e Institutit të të Miturve në Kavajë tregoi se situata e 
pandemisë ka ndikuar negativisht në gjendjen e tyre emocionale, duke shkaktuar stres 
dhe dëshpërim, pikërisht nga mungesa e takimeve me familjarët. Ndonëse takimet janë 
zëvëndësuar me telefonata dhe video-telefonata nëpërmjet Skype-it, ata u shprehën se 
kjo zgjidhje alternative nuk i ka ndihmuar në përmirësimin e gjendjes psikosociale apo 
reduktimin e stresit. Për të zbutur efektin negativ të izolimit në mjedise të mbyllura, 
punonjësit e këtij institucionit përshtatën një qasje të re pune, fokusuar në mbështetje të 
vazhdueshme psikologjike dhe kujdes shëndetësor, si dhe në një fazë të mëvonshme, tek 
organizimi i aktiviteteve sportive për qëllime argëtimi si futboll, basketboll, volejboll, 
video-lojëra etj. 
Për sa i përket vendeve të tjera të heqjes të lirisë, si rajonet e policisë/komisariatet, 
Institucioni i Avokatit të Popullit i ka kushtuar vëmendje të veçantë monitorimit të 
masave administrative të marra gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-
19. Vizitat monitoruese janë fokusuar kryesisht tek zbatimi i legjislacionit kombëtar në
fuqi dhe standardet ndërkombëtare për garantimin e të drejtave të të fëmijëve në konflikt 
me ligjin, si: e drejta për informim, e drejta për ushqim, apo e drejta e jetës dhe shëndetit 
në kushtet e pandemisë.  
Për të monitoruar dhe vlerësuar kushtet dhe trajtimin e fëmijëve të privuar nga liria, duke 
marrë në konsideratë të veçantë masat për sigurimin dhe zbatimin e të drejtave të 
fëmijëve gjatë pandemisë së COVID-19, janë kryer 7 vizita monitoruese në komisariatet 
e policisë Tropojë, Shkodër, Korçë, Durrës, Elbasan, Sarandë dhe Përmet. Rezultoi se në 
ambjentet e sigurisë dhe të paraburgimit në këto komisariate mungonin materialet me 
karakter informuese mbi rregullat e parandalimit të përhapjes së COVID-19-s.  
Pjesa më e madhe  e komisariateve të policisë nuk ishin pajisur me sasi të mjaftueshme të 
mjeteve parandaluese dhe mbrojtëse, si dezinfektues apo termometra për matjen e 
temperaturës pa kontakt me trupin. Midis të tjerash, kushtet infrastrukturore nuk 
garantonin kërkesat dhe standardet minimale për garantimin e dinjitetit të të miturve që 
shoqëroheshin, ndaloheshin ose arrestoheshin, sidomos në komisariatet e policisë së 
Elbasanit, Korçës dhe Sarandës. Për më tepër, në organigramën e komisariateve të 
policisë mungon pozicioni i mjekut, sipas dispozitave të Kodit të Drejtësisë Penale për të 
Mitur. Të miturit e shoqëruar/ndaluar dërgohen në spitalin rajonal të qytetit, në varësi 
të nevojave dhe gjendjes të tyre. 
Bazuar në inspektimet e ndërmarra, Institucioni i Avokatit të Popullit ka adresuar një 
sërë gjetjesh dhe rekomandimesh institucioneve përgjegjëse lidhur me situatën e të 
miturve në konflikt me ligjin. 

Menaxhimi i situatës së pandemisë nxorri në pah nevojën për parashikime më të 
zhvilluara të masave që duhet të merren në situata emergjente, rolin e institucioneve dhe 
mekanizmave të veçantë, si dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse. Padyshim u vu re që ka 
pasur mungesë planesh për trajtimin e emergjencave, të cilat do të kishin lehtësuar 
menaxhimin e situatës. Mbetet ende domosdoshmëri nevoja për plane afatgjata 
emergjence, kostimi i tyre, trajnimi i stafit të institucioneve dhe mbi të gjitha, vlerësimi i 
vazhdueshëm i ndërhyrjeve ekzistuese. 
Institucioni përgjegjës, ndonëse veproi menjëherë nëpërmjet akteve normative për 
adresimin e situatës dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, nuk iu referuan si duhet 
parimit të interesit më të lartë të fëmijëve të privuar gjatë periudhës së marrjes së këtyre 
masave, dhe i zbatuan ato në mënyrë të barabartë për të gjithë personat në paraburgim 
apo të dënuar, pa marrë parasysh nëse ishin fëmijë apo të rritur. Masat kufizuese nuk 
parashikonin një qasje të diferencuar për të adresuar situatë e fëmijëve të kësaj kategorie. 
Fëmijët e privuar nga liria nuk u përfshinë për të përfituar nga aktet normative që 
përcaktonin kriteret për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi gjatë periudhës së pandemisë 
së Covid-19-s, duke shkelur sërish të drejtat e tyre.  

Një tjetër masë kufizuese që cenoi në mënyrë të pashmangshme të drejtat e tyre ishte 
privimi i vizitave familjare, edhe pasi masat u lehtësuan. Për më tepër, ndalimi i 
aktiviteteve sociale ka ndikuar negativisht në mirëqenien e fëmijëve të privuar nga liria. 

Nga ana tjetër, për sa i përket të drejtës kushtetuese për të patur një proces gjyqësor të 
drejtë, edhe pse proceset gjyqësore përgjithësisht u pezulluan ose u shtynë, gjyqet e të 
miturve gjatë pandemisë u trajtuan me prioritet. 

2.5 Aksesi në shërbimet e kujdesit shoqëror i fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje 

Analiza e këtij seksioni synon të vlerësojë aksesin në shërbimet e kujdesit shoqëror të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje edhe nga këndvështrimi e gatishmërisë së strukturave 
për mbrojtjen e fëmijës lidhur me menaxhimin e situatave emergjente. Pandemia e 
COVID-19 në Shqipëri u parapri nga një tjetër fatkeqësi natyrore e shkaktuar nga tërmetet 
të cilat shkaktuan dëme të mëdha, sidomos në disa zona të vendit. 

Pandemia vuri përballë vështirësive edhe vende më të zhvilluara, me struktura dhe 
shërbime të konsoliduara. Për më tepër, ende nuk dihet nëse situata e shkaktuar nga 
pandemia e COVID-19 ka përfunduar, apo mund të rikthehet me një valë të re ose në 
forma të tjera të virusit të cilat mund të diktojnë sërish shpalljen e gjendjes së 
jashtëzakonshme.  

Prandaj, është thelbësore të vlerësohet niveli i gatishmërisë së strukturave përkatëse në 
nivel vendor për mbrojtjen e fëmijës dhe të vëmë në dispozicion mësimet e nxjerra dhe 
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Fokus-grupi i ngritur me fëmijët e Institutit të të Miturve në Kavajë tregoi se situata e 
pandemisë ka ndikuar negativisht në gjendjen e tyre emocionale, duke shkaktuar stres 
dhe dëshpërim, pikërisht nga mungesa e takimeve me familjarët. Ndonëse takimet janë 
zëvëndësuar me telefonata dhe video-telefonata nëpërmjet Skype-it, ata u shprehën se 
kjo zgjidhje alternative nuk i ka ndihmuar në përmirësimin e gjendjes psikosociale apo 
reduktimin e stresit. Për të zbutur efektin negativ të izolimit në mjedise të mbyllura, 
punonjësit e këtij institucionit përshtatën një qasje të re pune, fokusuar në mbështetje të 
vazhdueshme psikologjike dhe kujdes shëndetësor, si dhe në një fazë të mëvonshme, tek 
organizimi i aktiviteteve sportive për qëllime argëtimi si futboll, basketboll, volejboll, 
video-lojëra etj. 
Për sa i përket vendeve të tjera të heqjes të lirisë, si rajonet e policisë/komisariatet, 
Institucioni i Avokatit të Popullit i ka kushtuar vëmendje të veçantë monitorimit të 
masave administrative të marra gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-
19. Vizitat monitoruese janë fokusuar kryesisht tek zbatimi i legjislacionit kombëtar në
fuqi dhe standardet ndërkombëtare për garantimin e të drejtave të të fëmijëve në konflikt 
me ligjin, si: e drejta për informim, e drejta për ushqim, apo e drejta e jetës dhe shëndetit 
në kushtet e pandemisë.  
Për të monitoruar dhe vlerësuar kushtet dhe trajtimin e fëmijëve të privuar nga liria, duke 
marrë në konsideratë të veçantë masat për sigurimin dhe zbatimin e të drejtave të 
fëmijëve gjatë pandemisë së COVID-19, janë kryer 7 vizita monitoruese në komisariatet 
e policisë Tropojë, Shkodër, Korçë, Durrës, Elbasan, Sarandë dhe Përmet. Rezultoi se në 
ambjentet e sigurisë dhe të paraburgimit në këto komisariate mungonin materialet me 
karakter informuese mbi rregullat e parandalimit të përhapjes së COVID-19-s.  
Pjesa më e madhe  e komisariateve të policisë nuk ishin pajisur me sasi të mjaftueshme të 
mjeteve parandaluese dhe mbrojtëse, si dezinfektues apo termometra për matjen e 
temperaturës pa kontakt me trupin. Midis të tjerash, kushtet infrastrukturore nuk 
garantonin kërkesat dhe standardet minimale për garantimin e dinjitetit të të miturve që 
shoqëroheshin, ndaloheshin ose arrestoheshin, sidomos në komisariatet e policisë së 
Elbasanit, Korçës dhe Sarandës. Për më tepër, në organigramën e komisariateve të 
policisë mungon pozicioni i mjekut, sipas dispozitave të Kodit të Drejtësisë Penale për të 
Mitur. Të miturit e shoqëruar/ndaluar dërgohen në spitalin rajonal të qytetit, në varësi 
të nevojave dhe gjendjes të tyre. 
Bazuar në inspektimet e ndërmarra, Institucioni i Avokatit të Popullit ka adresuar një 
sërë gjetjesh dhe rekomandimesh institucioneve përgjegjëse lidhur me situatën e të 
miturve në konflikt me ligjin. 

Menaxhimi i situatës së pandemisë nxorri në pah nevojën për parashikime më të 
zhvilluara të masave që duhet të merren në situata emergjente, rolin e institucioneve dhe 
mekanizmave të veçantë, si dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse. Padyshim u vu re që ka 
pasur mungesë planesh për trajtimin e emergjencave, të cilat do të kishin lehtësuar 
menaxhimin e situatës. Mbetet ende domosdoshmëri nevoja për plane afatgjata 
emergjence, kostimi i tyre, trajnimi i stafit të institucioneve dhe mbi të gjitha, vlerësimi i 
vazhdueshëm i ndërhyrjeve ekzistuese. 
Institucioni përgjegjës, ndonëse veproi menjëherë nëpërmjet akteve normative për 
adresimin e situatës dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, nuk iu referuan si duhet 
parimit të interesit më të lartë të fëmijëve të privuar gjatë periudhës së marrjes së këtyre 
masave, dhe i zbatuan ato në mënyrë të barabartë për të gjithë personat në paraburgim 
apo të dënuar, pa marrë parasysh nëse ishin fëmijë apo të rritur. Masat kufizuese nuk 
parashikonin një qasje të diferencuar për të adresuar situatë e fëmijëve të kësaj kategorie. 
Fëmijët e privuar nga liria nuk u përfshinë për të përfituar nga aktet normative që 
përcaktonin kriteret për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi gjatë periudhës së pandemisë 
së Covid-19-s, duke shkelur sërish të drejtat e tyre.  

Një tjetër masë kufizuese që cenoi në mënyrë të pashmangshme të drejtat e tyre ishte 
privimi i vizitave familjare, edhe pasi masat u lehtësuan. Për më tepër, ndalimi i 
aktiviteteve sociale ka ndikuar negativisht në mirëqenien e fëmijëve të privuar nga liria. 

Nga ana tjetër, për sa i përket të drejtës kushtetuese për të patur një proces gjyqësor të 
drejtë, edhe pse proceset gjyqësore përgjithësisht u pezulluan ose u shtynë, gjyqet e të 
miturve gjatë pandemisë u trajtuan me prioritet. 

2.5 Aksesi në shërbimet e kujdesit shoqëror i fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje 

Analiza e këtij seksioni synon të vlerësojë aksesin në shërbimet e kujdesit shoqëror të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje edhe nga këndvështrimi e gatishmërisë së strukturave 
për mbrojtjen e fëmijës lidhur me menaxhimin e situatave emergjente. Pandemia e 
COVID-19 në Shqipëri u parapri nga një tjetër fatkeqësi natyrore e shkaktuar nga tërmetet 
të cilat shkaktuan dëme të mëdha, sidomos në disa zona të vendit. 

Pandemia vuri përballë vështirësive edhe vende më të zhvilluara, me struktura dhe 
shërbime të konsoliduara. Për më tepër, ende nuk dihet nëse situata e shkaktuar nga 
pandemia e COVID-19 ka përfunduar, apo mund të rikthehet me një valë të re ose në 
forma të tjera të virusit të cilat mund të diktojnë sërish shpalljen e gjendjes së 
jashtëzakonshme.  

Prandaj, është thelbësore të vlerësohet niveli i gatishmërisë së strukturave përkatëse në 
nivel vendor për mbrojtjen e fëmijës dhe të vëmë në dispozicion mësimet e nxjerra dhe 
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rekomandimet; këto rekomandime do t’u shërbejnë këtyre strukturave për të 
përmbushur sic duhet mandatin e tyre dhe për të reaguar në mënyrën e duhur në çdo 
çast e kohë, përfshi edhe në situata emergjente ku mbrojtja e fëmijës është edhe më e 
rëndësishme. 

Mbrojtja e fëmijës nga dhuna, abuzimi, shfrytëzimi dhe neglizhimi duhet siguruar në çdo 
kohë, së bashku me elementet përbërëse të sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijës. 
Për më tepër, në situata emergjente ku faktorët e riskut rriten paralelisht me ekspozimin 
e fëmijëve ndaj tyre, mbrojtja e posaçme dhe zbatimi i parimit të interesit më të lartë të 
fëmijës duhet të jenë çështje e një rëndësie parësore. 

2.5.1. Rregullimet specifike për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje gjatë periudhës së COVID-19-s 

Rregullimet ligjore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe për shërbimet e kujdesit 
shoqëror 41 , nuk mund të zbatoheshin si në çdo kohë për shkak të kufizimeve të 
vendosura dhe rrezikut të përhapjes së virusit. Për këtë arsye, për sa i përket menaxhimit 
të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë pandemisë së COVID-19, Ministri i 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lëshoi urdhrin e posaçëm me nr. 253, datë 10.04.2020, 
“Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së 
fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” 42, që synoi 
përcaktimin e procedurave dhe veprimeve konkrete që duheshin ndërmarrë nga 
strukturat e mbrojtjes së fëmijës në nivel vendor për t’u përshtatur me situatën e 
shkaktuar nga COVID-19. Qëllimi ishte të vijohej të sigurohej mbrojtja dhe kujdesi 
alternativ për fëmijët në nevojë për mbrojtje, të cilët ishin identifikuar si të tillë përpara 
pandemisë, si dhe të identifikoheshin, referoheshin dhe menaxhoheshin rastet e reja të 
cilat potencialisht mund të shënonin rritje për shkak të vështirësive sociale dhe 
ekonomike të shkaktuara nga situata e Covid-19.  

Urdhri synonte të siguronte zbatimin në mënyrë të unifikuar në mbarë vendin të 
procedurave dhe veprimeve për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
gjatë situatës së jashtëzakonshme të shkaktuar nga COVID-19, duke qenë se kufizimet e 
diktuara nga situata sollën vështirësi shtesë dhe kërkonin përshtatjen e procedurave të 
menaxhimit të rastit për këta fëmijë. 

41 Ligji Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror” gjendet në https://shendetesia.gov.al/ligje-7/
42Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 253, datë 10.04.2020 “Për menaxhimin e rasteve të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga 
COVID-19” gjendet në https://www.unicef.org/albania/media/2761/file/Udhezim%20nr%20253.pdf  

Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës u udhëzuan t’i ndërgjegjësonin dhe informonin fëmijët 
e familjet e tyre por edhe ti mbështesin ata në situatën e krijuar nga epidemia e shkaktuar 
nga Covid-19. Informacioni që duhej të ofrohej nga PMF-ja kishte të bënte me masat 
parandaluese për përhapjen e virusit, shenjat dhe simptomat në rast infektimi, numrat e 
emergjencës, mënyrat e referimit pranë strukturave shëndetësore dhe mënyrën e 
aksesimit të shërbimeve të ofruara në territorin ku jetonin fëmijët dhe familjet e tyre. 
Informacioni duhet të ofrohej në një formë që të ishte i përshtatshëm për moshën, 
zhvillimin, gjininë, nivelin kulturor dhe situatën familjare të fëmijës. 

Për sa i përket referimit pranë shërbimeve shëndetësore, shoqërore dhe psikologjike, 
bashkëpunimi në mënyrë aktive i PMF me punonjësit e shëndetësisë, psikologët e 
shkollave si dhe me PMF-të e tjerë brenda një bashkisë por edhe jashtë saj, mori një 
rëndësi të madhe me qëllim referimin me efikasitet të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje dhe fëmijëve që mbetnin pa kujdes prindëror. PMF-të dispononin informacion 
të plotë dhe të përditësuar rreth platformave të këshillimit psikologjik dhe kontakteve 
me psikologët e shkollave të ndodhura në territorin ku ata veprojnë. Nga ana tjetër, 
strukturat shëndetësore kishin detyrimin e referimit tek PMF-të të gjitha rasteve të 
fëmijëve të cilët për shkak të ekspozimit të tyre apo familjarëve ndaj virusit ishin në 
nevojë për mbrojtje. 

Për sa i përket zbatimit të masave të mbrojtjes, bashkitë në të gjithë vendin u ngarkuan të 
identifikonin, në bashkëpunim me ShSSh-në, shërbimet e emergjencës për mbrojtjen e 
fëmijës dhe çdo shërbim tjetër të mbrojtjes sociale gjatë periudhës së pandemisë. PMF-të 
në bashki ose njësi administrative kishin informacion të plotë për numrat e kontaktit për 
arritjen e këtyre shërbimeve. Nga ana tjetër, AShDMF-ja publikoi në faqen zyrtare të saj43 
listën e shërbimeve të emergjencës në nivel rajonal dhe kombëtar. Për më tepër, 
AShDMF-ja angazhoi organizatat e shoqërisë civile në ngritjen e shërbimeve të 
përkohshme për mbrojtjen e fëmijëve gjatë periudhës së pandemisë. 

Fëmijëve iu mundësua mbështetje psikologjike nëpërmjet referimit të rasteve të 
vlerësuara në nevojë për mbështetje psikologjike në numrin pa pagesë të Linjës 
Kombëtare të Këshillimit, këshillimit ose terapisë individuale online nëpërmjet 
platformën www.tinukjevetëm.al dhe referimit tek psikologët e shkollave ose 
psikologëve nga lista e vënë në dispozicion nga Urdhri i Psikologut për t’ju përgjigjur 
qytetarëve. 

Në të gjitha rastet, menaxhimi i rasteve të reja të fëmijëve në nevojë për mbrojtje duhet 
bërë në përputhje me ligjin për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe VKM-në Nr. 578, 

43 http://femijet.gov.al/al/njesite-per-mbrojtjen-e-femijeve; 
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rekomandimet; këto rekomandime do t’u shërbejnë këtyre strukturave për të 
përmbushur sic duhet mandatin e tyre dhe për të reaguar në mënyrën e duhur në çdo 
çast e kohë, përfshi edhe në situata emergjente ku mbrojtja e fëmijës është edhe më e 
rëndësishme. 

Mbrojtja e fëmijës nga dhuna, abuzimi, shfrytëzimi dhe neglizhimi duhet siguruar në çdo 
kohë, së bashku me elementet përbërëse të sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijës. 
Për më tepër, në situata emergjente ku faktorët e riskut rriten paralelisht me ekspozimin 
e fëmijëve ndaj tyre, mbrojtja e posaçme dhe zbatimi i parimit të interesit më të lartë të 
fëmijës duhet të jenë çështje e një rëndësie parësore. 

2.5.1. Rregullimet specifike për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje gjatë periudhës së COVID-19-s 

Rregullimet ligjore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe për shërbimet e kujdesit 
shoqëror 41 , nuk mund të zbatoheshin si në çdo kohë për shkak të kufizimeve të 
vendosura dhe rrezikut të përhapjes së virusit. Për këtë arsye, për sa i përket menaxhimit 
të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë pandemisë së COVID-19, Ministri i 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lëshoi urdhrin e posaçëm me nr. 253, datë 10.04.2020, 
“Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së 
fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” 42, që synoi 
përcaktimin e procedurave dhe veprimeve konkrete që duheshin ndërmarrë nga 
strukturat e mbrojtjes së fëmijës në nivel vendor për t’u përshtatur me situatën e 
shkaktuar nga COVID-19. Qëllimi ishte të vijohej të sigurohej mbrojtja dhe kujdesi 
alternativ për fëmijët në nevojë për mbrojtje, të cilët ishin identifikuar si të tillë përpara 
pandemisë, si dhe të identifikoheshin, referoheshin dhe menaxhoheshin rastet e reja të 
cilat potencialisht mund të shënonin rritje për shkak të vështirësive sociale dhe 
ekonomike të shkaktuara nga situata e Covid-19.  

Urdhri synonte të siguronte zbatimin në mënyrë të unifikuar në mbarë vendin të 
procedurave dhe veprimeve për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
gjatë situatës së jashtëzakonshme të shkaktuar nga COVID-19, duke qenë se kufizimet e 
diktuara nga situata sollën vështirësi shtesë dhe kërkonin përshtatjen e procedurave të 
menaxhimit të rastit për këta fëmijë. 

41 Ligji Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror” gjendet në https://shendetesia.gov.al/ligje-7/
42Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 253, datë 10.04.2020 “Për menaxhimin e rasteve të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga 
COVID-19” gjendet në https://www.unicef.org/albania/media/2761/file/Udhezim%20nr%20253.pdf  

Punonjësit e mbrojtjes së fëmijës u udhëzuan t’i ndërgjegjësonin dhe informonin fëmijët 
e familjet e tyre por edhe ti mbështesin ata në situatën e krijuar nga epidemia e shkaktuar 
nga Covid-19. Informacioni që duhej të ofrohej nga PMF-ja kishte të bënte me masat 
parandaluese për përhapjen e virusit, shenjat dhe simptomat në rast infektimi, numrat e 
emergjencës, mënyrat e referimit pranë strukturave shëndetësore dhe mënyrën e 
aksesimit të shërbimeve të ofruara në territorin ku jetonin fëmijët dhe familjet e tyre. 
Informacioni duhet të ofrohej në një formë që të ishte i përshtatshëm për moshën, 
zhvillimin, gjininë, nivelin kulturor dhe situatën familjare të fëmijës. 

Për sa i përket referimit pranë shërbimeve shëndetësore, shoqërore dhe psikologjike, 
bashkëpunimi në mënyrë aktive i PMF me punonjësit e shëndetësisë, psikologët e 
shkollave si dhe me PMF-të e tjerë brenda një bashkisë por edhe jashtë saj, mori një 
rëndësi të madhe me qëllim referimin me efikasitet të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje dhe fëmijëve që mbetnin pa kujdes prindëror. PMF-të dispononin informacion 
të plotë dhe të përditësuar rreth platformave të këshillimit psikologjik dhe kontakteve 
me psikologët e shkollave të ndodhura në territorin ku ata veprojnë. Nga ana tjetër, 
strukturat shëndetësore kishin detyrimin e referimit tek PMF-të të gjitha rasteve të 
fëmijëve të cilët për shkak të ekspozimit të tyre apo familjarëve ndaj virusit ishin në 
nevojë për mbrojtje. 

Për sa i përket zbatimit të masave të mbrojtjes, bashkitë në të gjithë vendin u ngarkuan të 
identifikonin, në bashkëpunim me ShSSh-në, shërbimet e emergjencës për mbrojtjen e 
fëmijës dhe çdo shërbim tjetër të mbrojtjes sociale gjatë periudhës së pandemisë. PMF-të 
në bashki ose njësi administrative kishin informacion të plotë për numrat e kontaktit për 
arritjen e këtyre shërbimeve. Nga ana tjetër, AShDMF-ja publikoi në faqen zyrtare të saj43 
listën e shërbimeve të emergjencës në nivel rajonal dhe kombëtar. Për më tepër, 
AShDMF-ja angazhoi organizatat e shoqërisë civile në ngritjen e shërbimeve të 
përkohshme për mbrojtjen e fëmijëve gjatë periudhës së pandemisë. 

Fëmijëve iu mundësua mbështetje psikologjike nëpërmjet referimit të rasteve të 
vlerësuara në nevojë për mbështetje psikologjike në numrin pa pagesë të Linjës 
Kombëtare të Këshillimit, këshillimit ose terapisë individuale online nëpërmjet 
platformën www.tinukjevetëm.al dhe referimit tek psikologët e shkollave ose 
psikologëve nga lista e vënë në dispozicion nga Urdhri i Psikologut për t’ju përgjigjur 
qytetarëve. 

Në të gjitha rastet, menaxhimi i rasteve të reja të fëmijëve në nevojë për mbrojtje duhet 
bërë në përputhje me ligjin për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe VKM-në Nr. 578, 

43 http://femijet.gov.al/al/njesite-per-mbrojtjen-e-femijeve; 
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datë 03.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe 
përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, 
si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”. 44  U udhëzua që mbledhjet e Grupit Teknik 
Ndërsektorial, që mbështet punën e PMF-së dhe njësisë së vlerësimit të nevojave dhe 
referimit lidhur me hartimin e Planit Individual të Mbrojtjes dhe që përbëhet nga 
përfaqësues të strukturave të policisë, shërbimeve sociale, arsimore, shëndetësore, të
drejtësisë dhe specialistë të tjerë, të vijonin me forma të tjera alternative si telefonatat, 
mesazhet elektronike dhe video-telefonatat. PMF-ja kishte përgjegjësinë për 
dokumentimin e diskutimeve dhe opinioneve të dhëna nga anëtarët e GTN-së duke ua 
komunikuar dhe anëtarëve të tjerë të GTN-së, në mënyrë që të kontribuonin për hartimin 
e masave për mbrojtjen e fëmijës dhe zbatimin e tyre. 

Megjithatë, gjatë situatës pandemike, GTN-të ishin përgjegjëse për marrjen e masave të 
mbrojtjes, të cilat konfirmoheshin në rrugë elektronike nga Drejtori i Shërbimeve Sociale 
pranë bashkisë dhe mbeteshin në fuqi deri në një moment të dytë kur rregulloret 
përkatëse të ndryshoheshin ose rishikoheshin nga gjykata, pasi gjyqtarët të ishin kthyer 
në punë. 

Menaxhimi i rasteve, në bazë të shkallës së vlerësuar të rrezikut bëhej nëpërmjet telefonit 
për rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje me rrezik të ulët. Në rastet e fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje me rrezik të mesëm ose të lartë, PMF realizonte vizita në familje kur 
ishte e mundur dhe kur nuk kishte prani të personave të konfirmuar me virus në atë 
familje. Në rastet kur kishte familjarë të infektuar, PMF-ja komunikonte me telefon me 
fëmijët dhe ishte e detyruar të njoftonte menjëherë strukturat shëndetësore dhe policore 
nëse vlerësohej se fëmija duhej vendosur në kujdes alternativ. 

Vëmendje e veçantë iu kushtua fëmijëve në situatë rruge, fëmijëve të izoluar në shtëpi 
për shkak të aftësive të kufizuara ose sëmundjeve kronike, fëmijëve të ndodhur në qendra 
emergjence, izolim, trajtim ose kujdes alternativ, fëmijëve të abuzuar ose të neglizhuar 
nga familjarët që ishin më në rrezik se më parë për shkak të izolimit, si dhe fëmijëve të 
cilët nuk kishin kujdes prindëror pasi prindërit/kujdestarët e tyre ishin të sëmurë, të 
karantinuar, të spitalizuar ose kishin ndërruar jetë për shkak të COVID-19-s. 

Udhëzimi parashikonte rregullime të qarta dhe të detajuara për respektimin e 
protokolleve shëndetësore dhe masave higjieno-sanitare si për PMF-ja dhe për personat 
e tjerë të përfshirë në procesin e menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
në çdo kohë, edhe kur ata ishin konfirmuar si të infektuar me virus. 

                                                           
44 http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2019/01/VKM-nr.-578-date-3.10.2018.pdf; 

Rregullimet përfshinin metodën e komunikimit me eprorin dhe AShDMF-në në rast se 
një PMF shfaqte simptoma të infektimit, me qëllim që të merreshin masa për 
zëvendësimin e tij me një punonjës/punonjëse tjetër nga strukturat e shërbimeve sociale 
për menaxhimin e rasteve në nevojë për mbrojtje, deri kur kolegu/kolegia të kthehej në 
detyrë. Në rastin e infektimit të fëmijëve, udhëzimi parashikonte rregullime që lidheshin 
me koordinimin e shërbimeve shëndetësore dhe psikologjike për fëmijët që ndodheshin 
në shtëpi, institucione rezidenciale të kujdesit shoqëror ose spital. 

Masat për parandalimin e infektimit të përfituesve të kujdesit shoqëror nga Covid-19 
parashikoheshin me urdhër të posaçëm45. Fokusi i këtij urdhri ishte marrja e masave 
higjieno-sanitare në institucionet e kujdesit shoqëror, koordinimi me strukturat 
shëndetësore përgjegjëse për territorin dhe kërkesat e raportimit të njësive vendore të 
kujdesit shëndetësor dhe shërbimit social shtetëror. Urdhri kishte natyrë të përgjithshme 
dhe nuk adresonte grupe të veçanta përfituesish, përfshirë fëmijët.  

Nga ana tjetër, VKM për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë46 në 
kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, nuk adreson në mënyrë specifike 
fëmijët, por u drejtohet si përfitues indirektë, ndërsa vendimi i referohet përfituesve të 
ndihmës ekonomike, personave me aftësi të kufizuara, të pastrehëve dhe familjeve të 
mbetura pa shtëpi për shkak të tërmetit. Ofrimi i ndihmës ekonomike në përputhje me 
këtë vendim kishte të bënte me dhënien e pagesave mujore të gjithë atyre që përfitonin 
nga programi i mbrojtjes sociale, por edhe me shpërndarjen e furnizimeve minimale me 
produkte ushqimore dhe jo-ushqimore dhe barnave. Kjo VKM ngarkoi komisionet e 
mbrojtjes civile të ngritura në nivel vendor me shpërndarjen e produkteve ushqimore e 
joushqimore dhe me llojin e ndihmës që do të jepej.  

2.5.2 Administrimi praktik i menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje gjatë periudhës së pandemisë të shkaktuar nga Covid-19 

Pavarësisht përpjekjeve për të miratuar rregullime që siguronin mbrojtjen e fëmijëve 
edhe në situata të pazakonta, të shoqëruara nga disa kufizimeve të caktuara dhe të 
rëndësishme për realizimin e mbrojtjes së fëmijës në përputhje me dispozitat ligjore, 
vështirësitë e hasura në praktikë lidhur me menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë 
për mbrojtje i tejkaluan parashikimet e pasqyruara e reflektuar në masat e përshtatura në 
udhëzimin e posaçëm të dalë për këtë rast.  

45 Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Nr. 157, datë 10.03.2020 “Për marrjen e masave 
për parandalimin e infektimit nga COVID-19 të përfituesve të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror”; 
46VKM Nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në 
nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”;  
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datë 03.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe 
përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, 
si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”. 44  U udhëzua që mbledhjet e Grupit Teknik 
Ndërsektorial, që mbështet punën e PMF-së dhe njësisë së vlerësimit të nevojave dhe 
referimit lidhur me hartimin e Planit Individual të Mbrojtjes dhe që përbëhet nga 
përfaqësues të strukturave të policisë, shërbimeve sociale, arsimore, shëndetësore, të
drejtësisë dhe specialistë të tjerë, të vijonin me forma të tjera alternative si telefonatat, 
mesazhet elektronike dhe video-telefonatat. PMF-ja kishte përgjegjësinë për 
dokumentimin e diskutimeve dhe opinioneve të dhëna nga anëtarët e GTN-së duke ua 
komunikuar dhe anëtarëve të tjerë të GTN-së, në mënyrë që të kontribuonin për hartimin 
e masave për mbrojtjen e fëmijës dhe zbatimin e tyre. 

Megjithatë, gjatë situatës pandemike, GTN-të ishin përgjegjëse për marrjen e masave të 
mbrojtjes, të cilat konfirmoheshin në rrugë elektronike nga Drejtori i Shërbimeve Sociale 
pranë bashkisë dhe mbeteshin në fuqi deri në një moment të dytë kur rregulloret 
përkatëse të ndryshoheshin ose rishikoheshin nga gjykata, pasi gjyqtarët të ishin kthyer 
në punë. 

Menaxhimi i rasteve, në bazë të shkallës së vlerësuar të rrezikut bëhej nëpërmjet telefonit 
për rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje me rrezik të ulët. Në rastet e fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje me rrezik të mesëm ose të lartë, PMF realizonte vizita në familje kur 
ishte e mundur dhe kur nuk kishte prani të personave të konfirmuar me virus në atë 
familje. Në rastet kur kishte familjarë të infektuar, PMF-ja komunikonte me telefon me 
fëmijët dhe ishte e detyruar të njoftonte menjëherë strukturat shëndetësore dhe policore 
nëse vlerësohej se fëmija duhej vendosur në kujdes alternativ. 

Vëmendje e veçantë iu kushtua fëmijëve në situatë rruge, fëmijëve të izoluar në shtëpi 
për shkak të aftësive të kufizuara ose sëmundjeve kronike, fëmijëve të ndodhur në qendra 
emergjence, izolim, trajtim ose kujdes alternativ, fëmijëve të abuzuar ose të neglizhuar 
nga familjarët që ishin më në rrezik se më parë për shkak të izolimit, si dhe fëmijëve të 
cilët nuk kishin kujdes prindëror pasi prindërit/kujdestarët e tyre ishin të sëmurë, të 
karantinuar, të spitalizuar ose kishin ndërruar jetë për shkak të COVID-19-s. 

Udhëzimi parashikonte rregullime të qarta dhe të detajuara për respektimin e 
protokolleve shëndetësore dhe masave higjieno-sanitare si për PMF-ja dhe për personat 
e tjerë të përfshirë në procesin e menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
në çdo kohë, edhe kur ata ishin konfirmuar si të infektuar me virus. 

                                                           
44 http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2019/01/VKM-nr.-578-date-3.10.2018.pdf; 

Rregullimet përfshinin metodën e komunikimit me eprorin dhe AShDMF-në në rast se 
një PMF shfaqte simptoma të infektimit, me qëllim që të merreshin masa për 
zëvendësimin e tij me një punonjës/punonjëse tjetër nga strukturat e shërbimeve sociale 
për menaxhimin e rasteve në nevojë për mbrojtje, deri kur kolegu/kolegia të kthehej në 
detyrë. Në rastin e infektimit të fëmijëve, udhëzimi parashikonte rregullime që lidheshin 
me koordinimin e shërbimeve shëndetësore dhe psikologjike për fëmijët që ndodheshin 
në shtëpi, institucione rezidenciale të kujdesit shoqëror ose spital. 

Masat për parandalimin e infektimit të përfituesve të kujdesit shoqëror nga Covid-19 
parashikoheshin me urdhër të posaçëm45. Fokusi i këtij urdhri ishte marrja e masave 
higjieno-sanitare në institucionet e kujdesit shoqëror, koordinimi me strukturat 
shëndetësore përgjegjëse për territorin dhe kërkesat e raportimit të njësive vendore të 
kujdesit shëndetësor dhe shërbimit social shtetëror. Urdhri kishte natyrë të përgjithshme 
dhe nuk adresonte grupe të veçanta përfituesish, përfshirë fëmijët.  

Nga ana tjetër, VKM për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë46 në 
kushtet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, nuk adreson në mënyrë specifike 
fëmijët, por u drejtohet si përfitues indirektë, ndërsa vendimi i referohet përfituesve të 
ndihmës ekonomike, personave me aftësi të kufizuara, të pastrehëve dhe familjeve të 
mbetura pa shtëpi për shkak të tërmetit. Ofrimi i ndihmës ekonomike në përputhje me 
këtë vendim kishte të bënte me dhënien e pagesave mujore të gjithë atyre që përfitonin 
nga programi i mbrojtjes sociale, por edhe me shpërndarjen e furnizimeve minimale me 
produkte ushqimore dhe jo-ushqimore dhe barnave. Kjo VKM ngarkoi komisionet e 
mbrojtjes civile të ngritura në nivel vendor me shpërndarjen e produkteve ushqimore e 
joushqimore dhe me llojin e ndihmës që do të jepej.  

2.5.2 Administrimi praktik i menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje gjatë periudhës së pandemisë të shkaktuar nga Covid-19 

Pavarësisht përpjekjeve për të miratuar rregullime që siguronin mbrojtjen e fëmijëve 
edhe në situata të pazakonta, të shoqëruara nga disa kufizimeve të caktuara dhe të 
rëndësishme për realizimin e mbrojtjes së fëmijës në përputhje me dispozitat ligjore, 
vështirësitë e hasura në praktikë lidhur me menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë 
për mbrojtje i tejkaluan parashikimet e pasqyruara e reflektuar në masat e përshtatura në 
udhëzimin e posaçëm të dalë për këtë rast.  

45 Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Nr. 157, datë 10.03.2020 “Për marrjen e masave 
për parandalimin e infektimit nga COVID-19 të përfituesve të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror”; 
46VKM Nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në 
nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”;  
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Mësimet e nxjerra nga menaxhimi ad-hoc i situatës së pandemisë dhe qasja proaktive në 
lidhje me masat për menaxhimin e situatave emergjente të çdo natyre, u morën në 
konsideratë dhe u mbështetën nga të gjitha PMF-të dhe shërbimet mbështetëse, të 
konsultuara për këtë qëllim. 

Kjo, sepse aktivizimi i masave apo buxheteve të emergjencës kërkon një parapërgatitje 
dhe do ishte e udhës të planifikohen dhe konsultohen në kohë të zakonshme, jo-
emergjente me qëllim që të mos ndikohen nga ngjarje apo pengesa të papritura që mund 
të lindin gjatë zhvillimit të situatës së emergjencës 

Analiza dhe rekomandimet e këtij seksioni janë janë mbledhur dhe vleftësuar me PMF-të 
dhe strukturat e tjera mbështetëse në bashki dhe njësi administrative, të cilët gjatë 
periudhës së pandemisë kishin rol edhe më të spikatur se zakonisht në menaxhimin e 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, ndërsa nga ana tjetër, si çdo qytetar ose prind, 
përjetonin frikën, vështirësitë dhe pasiguritë e shkaktuara nga virusi i COVID-19. 

Në përgjithësi, NJMF-të, si të gjithë strukturat e tjera jo vetëm në vendin tonë por në 
mbarë botën, janë gjetur të papërgatitura për t’u bërë ballë sfidave lidhur me mbrojtjen e 
fëmijës gjatë situatës së pandemisë dhe për të siguruar mbrojtje efektive Udhëzimi i 
posaçëm për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë kohëzgjatjes 
së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga COVID-19 u miratua në 10 prill, gati një (1) muaj 
pas shpalljes së pandemisë botërore nga OBSh-ja më 11 mars të 2020-s, dhe miratimit të 
aktit normativ47 për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së 
periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19. 

Kjo periudhë që nuk ishte adresuar nga asnjë dispozitë ligjore në përshtatje me situatën, 
përkoi me fillimin e masave të mbylljes së vendit, të cilat shkaktuan pasiguri dhe frikë 
tek vetë PMF-të, në pozitën e tyre si qytetarë, prindër dhe familjarë. Ndërkohë, PMF-ve, 
sikurse dhe qytetarëve të tjerë, u lejohej lëvizja vetëm në disa orare të caktuara, problem 
ky që u adresua me një udhëzim që u mundësonte atyre autorizim lëvizjeje në çdo kohë 
nga policia. Ndërthurja e këtyre faktorëve pengues rriti rrezikun e menaxhimit efektiv  të 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje. Paqartësitë lidhur me mënyrën e procedimit 
dhe kufizimet e vendosura u pasqyruan padyshim edhe në punën e PMF-së për sa i 
përket mbrojtjes së fëmijës. 

Pas lëshimit të udhëzimit përkatës, PMF-të vlerësuan se udhëzimi vërtet trajtonte 
aspektet kyçe të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, por kishte 
nevojë për protokoll zbatimi që të siguronte një mbrojtje me efektive të fëmijës, si dhe të 
vetë PMF-së. Vetëm në rastin e bashkisë Tiranë, pak muaj pas lëshimit të udhëzimit në 

                                                           
47 Akt normativ i Këshillit të Ministrave, Nr. 3, datë 15.03.2020 për marrjen e masave të veçanta 
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19; 

fjalë, miratoi më 20 shtator 2020 urdhrin e brendshëm për të 27 njësitë administrative në 
varësi të kësaj bashkie ku i orientonte për mënyrën se si ta zbatonin udhëzimin dhe si ta 
përmbushnin më mirë rolin e PMF-së gjatë pandemisë. 

Situata e emergjencës përsa i përket mbrojtjes së fëmijës është menaxhuar në nivele të 
ndryshme në bashki dhe njësi administrative të ndryshme. Kjo edhe për shkak të 
mundësive dhe nivelit përgatitor të këtyre njësive edhe në situata të zakonshme. Bashkia 
Tiranë ka pasur më shumë mundësi dhe burime për të shqyrtuar rasteve të fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje që kishin në menaxhim në fillim të pandemisë, me qëllim që të 
planifikonin burimet sipas shkallës së riskut që paraqiste çdo rast. Gjatë periudhës së 
vlerësimit të këtij raporti, nga ana e NJMF e bashkisë Tiranë janë menaxhuar 156 raste të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje në rrezik të ulët nëpërmjet telefonit, 167 raste në rrezik 
mesatar dhe të lartë nëpërmjet këshillimit online dhe vizitave në familje dhe 3 raste që 
janë marrë në mbrojtje të menjëhershme pasi janë identifikuar në rrezik të lartë të 
menjëhershëm. 

Pavarësisht mundësive të ndryshme që bashkitë dhe njësitë administrative kanë patur 
për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe specifikat e rasteve që 
ata kishin në menaxhim, të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore, veçanërisht në fillim, i 
kushtuan rëndësi plotësimit të nevojave bazë dhe pajisjes me mjete mbrojtëse nga 
infektimi me COVID-19 për fëmijët dhe familjet e tyre. 

Të gjithë PMF-të kanë hasur vështirësi në procesin e menaxhimit të rastit lidhur me 
zbatimin e masave të emergjencës dhe vendosjen e fëmijëve në kujdes alternativ në 
institucione rezidenciale të kujdesit shoqëror, veçanërisht në fazat e hershme të situatës. 
Sipas udhëzimit të posaçëm, transporti i fëmijëve duhet të ishte i sigurt dhe të mbështetej 
nga shërbimi kombëtar i urgjencës që duhet të vinte në dispozicion një ambulancë. Për 
më tepër, përpara hyrjes në institucion, fëmija duhet të kryente testin e COVID-19 dhe të 
vendosej në një hapësirë të veçantë karantinimi deri sa të dilnin rezultatet e testit ose nëse 
shfaqte shenja të infektimit me virus. Aksesi për shërbimin e ambulancës dhe testimin, 
sidomos në fillim të situatës, ishte i vështirë dhe shkaktoi vonesa. Megjithatë, falë 
përgatitjes së GTN-së, strukturat mbështetëse ishin të vetëdijshme për rëndësinë e 
menaxhimit në kohë dhe mënyrën e duhur të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
dhe personat e kontaktit të këtyre strukturave ndihmuan në lehtësimin dhe 
përshpejtimin e komunikimit dhe ndërveprimit. 

Krahas plotësimit të kuadrit rregullator me shtesa dhe ndryshime, nevoja për trajnimin e 
strukturave të mbrojtjes së fëmijëve që punojnë në situata emergjente është vlerësuar po 
aq e rëndësishme. PMF-të morën masa për t’ju përgjigjur sa më shumë rasteve të 
referuara që të ishte e mundur, por konstatuan se u mungonte informacioni dhe trajnimi 
se si të adresonin në mënyrën e duhur situatat e fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë 
situatave emergjente. 
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Mësimet e nxjerra nga menaxhimi ad-hoc i situatës së pandemisë dhe qasja proaktive në 
lidhje me masat për menaxhimin e situatave emergjente të çdo natyre, u morën në 
konsideratë dhe u mbështetën nga të gjitha PMF-të dhe shërbimet mbështetëse, të 
konsultuara për këtë qëllim. 

Kjo, sepse aktivizimi i masave apo buxheteve të emergjencës kërkon një parapërgatitje 
dhe do ishte e udhës të planifikohen dhe konsultohen në kohë të zakonshme, jo-
emergjente me qëllim që të mos ndikohen nga ngjarje apo pengesa të papritura që mund 
të lindin gjatë zhvillimit të situatës së emergjencës 

Analiza dhe rekomandimet e këtij seksioni janë janë mbledhur dhe vleftësuar me PMF-të 
dhe strukturat e tjera mbështetëse në bashki dhe njësi administrative, të cilët gjatë 
periudhës së pandemisë kishin rol edhe më të spikatur se zakonisht në menaxhimin e 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, ndërsa nga ana tjetër, si çdo qytetar ose prind, 
përjetonin frikën, vështirësitë dhe pasiguritë e shkaktuara nga virusi i COVID-19. 

Në përgjithësi, NJMF-të, si të gjithë strukturat e tjera jo vetëm në vendin tonë por në 
mbarë botën, janë gjetur të papërgatitura për t’u bërë ballë sfidave lidhur me mbrojtjen e 
fëmijës gjatë situatës së pandemisë dhe për të siguruar mbrojtje efektive Udhëzimi i 
posaçëm për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë kohëzgjatjes 
së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga COVID-19 u miratua në 10 prill, gati një (1) muaj 
pas shpalljes së pandemisë botërore nga OBSh-ja më 11 mars të 2020-s, dhe miratimit të 
aktit normativ47 për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së 
periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19. 

Kjo periudhë që nuk ishte adresuar nga asnjë dispozitë ligjore në përshtatje me situatën, 
përkoi me fillimin e masave të mbylljes së vendit, të cilat shkaktuan pasiguri dhe frikë 
tek vetë PMF-të, në pozitën e tyre si qytetarë, prindër dhe familjarë. Ndërkohë, PMF-ve, 
sikurse dhe qytetarëve të tjerë, u lejohej lëvizja vetëm në disa orare të caktuara, problem 
ky që u adresua me një udhëzim që u mundësonte atyre autorizim lëvizjeje në çdo kohë 
nga policia. Ndërthurja e këtyre faktorëve pengues rriti rrezikun e menaxhimit efektiv  të 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje. Paqartësitë lidhur me mënyrën e procedimit 
dhe kufizimet e vendosura u pasqyruan padyshim edhe në punën e PMF-së për sa i 
përket mbrojtjes së fëmijës. 

Pas lëshimit të udhëzimit përkatës, PMF-të vlerësuan se udhëzimi vërtet trajtonte 
aspektet kyçe të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, por kishte 
nevojë për protokoll zbatimi që të siguronte një mbrojtje me efektive të fëmijës, si dhe të 
vetë PMF-së. Vetëm në rastin e bashkisë Tiranë, pak muaj pas lëshimit të udhëzimit në 

                                                           
47 Akt normativ i Këshillit të Ministrave, Nr. 3, datë 15.03.2020 për marrjen e masave të veçanta 
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19; 

fjalë, miratoi më 20 shtator 2020 urdhrin e brendshëm për të 27 njësitë administrative në 
varësi të kësaj bashkie ku i orientonte për mënyrën se si ta zbatonin udhëzimin dhe si ta 
përmbushnin më mirë rolin e PMF-së gjatë pandemisë. 

Situata e emergjencës përsa i përket mbrojtjes së fëmijës është menaxhuar në nivele të 
ndryshme në bashki dhe njësi administrative të ndryshme. Kjo edhe për shkak të 
mundësive dhe nivelit përgatitor të këtyre njësive edhe në situata të zakonshme. Bashkia 
Tiranë ka pasur më shumë mundësi dhe burime për të shqyrtuar rasteve të fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje që kishin në menaxhim në fillim të pandemisë, me qëllim që të 
planifikonin burimet sipas shkallës së riskut që paraqiste çdo rast. Gjatë periudhës së 
vlerësimit të këtij raporti, nga ana e NJMF e bashkisë Tiranë janë menaxhuar 156 raste të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje në rrezik të ulët nëpërmjet telefonit, 167 raste në rrezik 
mesatar dhe të lartë nëpërmjet këshillimit online dhe vizitave në familje dhe 3 raste që 
janë marrë në mbrojtje të menjëhershme pasi janë identifikuar në rrezik të lartë të 
menjëhershëm. 

Pavarësisht mundësive të ndryshme që bashkitë dhe njësitë administrative kanë patur 
për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe specifikat e rasteve që 
ata kishin në menaxhim, të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore, veçanërisht në fillim, i 
kushtuan rëndësi plotësimit të nevojave bazë dhe pajisjes me mjete mbrojtëse nga 
infektimi me COVID-19 për fëmijët dhe familjet e tyre. 

Të gjithë PMF-të kanë hasur vështirësi në procesin e menaxhimit të rastit lidhur me 
zbatimin e masave të emergjencës dhe vendosjen e fëmijëve në kujdes alternativ në 
institucione rezidenciale të kujdesit shoqëror, veçanërisht në fazat e hershme të situatës. 
Sipas udhëzimit të posaçëm, transporti i fëmijëve duhet të ishte i sigurt dhe të mbështetej 
nga shërbimi kombëtar i urgjencës që duhet të vinte në dispozicion një ambulancë. Për 
më tepër, përpara hyrjes në institucion, fëmija duhet të kryente testin e COVID-19 dhe të 
vendosej në një hapësirë të veçantë karantinimi deri sa të dilnin rezultatet e testit ose nëse 
shfaqte shenja të infektimit me virus. Aksesi për shërbimin e ambulancës dhe testimin, 
sidomos në fillim të situatës, ishte i vështirë dhe shkaktoi vonesa. Megjithatë, falë 
përgatitjes së GTN-së, strukturat mbështetëse ishin të vetëdijshme për rëndësinë e 
menaxhimit në kohë dhe mënyrën e duhur të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
dhe personat e kontaktit të këtyre strukturave ndihmuan në lehtësimin dhe 
përshpejtimin e komunikimit dhe ndërveprimit. 

Krahas plotësimit të kuadrit rregullator me shtesa dhe ndryshime, nevoja për trajnimin e 
strukturave të mbrojtjes së fëmijëve që punojnë në situata emergjente është vlerësuar po 
aq e rëndësishme. PMF-të morën masa për t’ju përgjigjur sa më shumë rasteve të 
referuara që të ishte e mundur, por konstatuan se u mungonte informacioni dhe trajnimi 
se si të adresonin në mënyrën e duhur situatat e fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë 
situatave emergjente. 
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Udhëzimi i posaçëm për menaxhimin e rasteve gjatë pandemisë, pavarësisht ndonjë 
mangësie, ndihmoi dhe orientoi punën e njësive të mbrojtjes së fëmijës në nivel vendor. 
Megjithatë, mbrojtja e fëmijës realizohet vetëm nëpërmjet një qasjeje të integruar 
ndërinstitucionale dhe ndërdisiplinore dhe nga ky këndvështrim, strukturat e tjera të 
shëndetësisë, arsimit dhe sigurisë nuk i kushtuan rëndësi njohjes dhe zbatimit të këtij 
udhëzimi.  

 Gjatë konsultimeve, një PMF-të u shpreh se strukturat shëndetësore ishin shumë të zëna 
me ofrimin e ndihmës mjekësore dhe nuk i kishin kushtuar shumë rëndësi mbrojtjes së 
fëmijës. Por, edhe në situata të zakonshme, strukturat shëndetësore kanë qenë indiferente 
në përmbushjen e rolit të tyre të parashikuar shprehimisht në ligjin për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijës. Një prej PMF-ve, pjesë e fokus-grupit, raportoi se gjatë 18 viteve të 
punës në strukturat e mbrojtjes së fëmijës, ka patur vetëm një (1) rast të raportuar nga 
mjeku i familjes. 

Një prej çështjeve të diskutuara me fokus-grupin e PMF-ve ishte nëse kishte patur rritje 
të numrit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së pandemisë. 
Sipas perceptimit të tyre, kjo ishte një çështje që është e diskutueshme dhe jo lehtësisht e 
matshme për sa kohë situata e pandemisë u shoqërua me frikë, ankth, pasiguri dhe 
vështirësi ekonomike por edhe me ndërveprim të ulët dhe mungesë informacioni. Gjatë 
kësaj periudhe, ju dha prioritet furnizimit me pako ushqimore, barna dhe paketa 
higjieno-sanitare, sidomos për familjet në nevojë. Sidomos në fillim të situatës së 
pandemisë dukej se vëmendja kishte devijuar paksa nga çështja e mbrojtjes së fëmijës 
duke i kushtuar më tepër rëndësi plotësimit të nevojave bazë të familjeve. 

PMF-të u shprehën se ndonëse nuk kanë patur raste të reja të regjistruara, me shumë gjasa 
ka patur rritje të numrit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje për shkak të 
kufizimeve të lëvizjes dhe vështirësive socio-ekonomike që shumë familje hasën për 
shkak të situatës. Këto faktorë mund të kenë shkaktuar rritje të tensioneve dhe dhunës 
në marrëdhënie familjare, por nuk ka pasur rritje të numrit të rasteve të raportuara të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje, mbase dhe për shkak të mungesës së raportimeve nga 
burime të ndryshme. Në këtë drejtim, edhe psikologët e shkollave që ishin burim kryesor 
për identifikimin e rasteve të reja por dhe ndjekjen e rasteve ekzistuese të fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje kishin shumë pak mundësi për ta përmbushur rolin e tyre. Ndërsa 
nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur apo jo rritje të numrit të rasteve të fëmijëve 
në nevojë për mbrojtje, ajo që mund të themi është se ka pasur një shtim të nevojave të 
familjeve që ishin pjesë e skemave të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje.  

Komunikimi online me fëmijët në nevojë për mbrojtje dha më tepër mundësi që 
menaxhimi i rasteve të kësaj kategorie të vazhdonte edhe në kushtet e distancimit fizik 

për shkak të pandemisë, por solli edhe vështirësi për shkak të mungesës së kontaktit të 
drejtpërdrejtë me fëmijët. Kontakti direkt realizohej vetëm me rastet e fëmijëve në nevojë 
për mbrojtje me rrezik mesatar apo të lartë, ose kur ata vetë apo familjarët e tyre ishin 
konfirmuar të pa infektuar me virus. 

Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të cilët ishin me aftësi të kufizuara 
apo probleme të shëndetit mendor u bënë edhe më i vështirë për t’u menaxhuar. Qendrat 
komunitare fillimisht i mbyllën të gjithë veprimtarinë e tyre, por më pas vijuan të 
funksionojnë me orare dhe aktivitete të reduktuara. Kjo krijoi tension dhe problematika 
për këta fëmijë dhe familjet e tyre të cilët i ngrinin këto problematika edhe në 
komunikimet e tyre online. 

Si çdo institucion dhe njësi, NjMF-të i dhanë një rëndësi më të madhe zbatimit të masave 
kundër përhapjes së COVID-19. Puna e tyre lidhur me ndërveprimin fizik me fëmijët dhe 
familjet, kur diktohej nga rasti, u vështirësua edhe më tepër për shkak të mungesës së 
maskave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse nga ana e familjeve, por edhe për shkak të 
ndërgjegjësimit të tyre të ulët lidhur me rreziqet që vinin nga përhapja e virusit. 

Për sa i përket burimeve infrastrukturore, financiare dhe njerëzore që NjMF kishin në 
dispozicion për të përmbushur rolin dhe funksionet e tyre gjatë pandemisë, nuk i 
përgjigjeshin nevojave. NjMF-të kanë burime të pamjaftueshme për menaxhimin e 
rasteve në situata normale, e aq më shume në situata emergjence. 

Megjithatë nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore u bënë përpjekje për prioritizimin 
e ndërhyrjeve dhe optimizimin e burimeve. NjMF-të nuk kanë një fond të veçantë, por 
me vendim të këshillit bashkiak, masa e fondit të emergjencës u dyfishua dhe iu dha 
prioritet mbështetjes së familjeve në nevojë, të paktën për të përmbushur nevojat bazë. 
Planifikimi i një fondi më të mjaftueshëm do të siguronte plotësimin e nevojave të veçanta 
të fëmijëve, si pjesë e skemave të menaxhimit të rastit, dhe të familjeve të tyre dhe jo 
vetëm plotësimin e nevojave bazë. 

Më problematike ishte situata në bashkitë e prekura nga tërmeti, si në rastin e bashkisë  
Durrësit dhe Lezhës, që patën më tepër vështirësi dhe mangësi, sepse sapo kishin dalë 
nga situata e emergjencës së shkaktuar nga tërmeti dhe kishte shumë fëmijë e familje të 
pastreha. Prandaj, zbatimi i masave anti-COVID në këto raste ishte edhe më i vështirë. 

Megjithatë, shoqëria civile dhe organizatat jofitimprurëse kanë dhënë një ndihmë të 
madhe, e cila, krahas mbështetjes së shtetit, kanë mundur të plotësojnë nevoja specifike 
të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe të familjeve të tyre. NjMF dhe drejtoria e ShSSh 
ishin njësitë që kishin informacion të plotë rreth fëmijëve dhe ishin në dijeni të nevojave 
specifike të fëmijëve, rastet e të cilëve i kishin në menaxhim, si dhe nevojat e familjeve të 
tyre. Për këtë arsye, ata luajtën rol koordinues në përdorimin me efektivitet të burimeve 
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Udhëzimi i posaçëm për menaxhimin e rasteve gjatë pandemisë, pavarësisht ndonjë 
mangësie, ndihmoi dhe orientoi punën e njësive të mbrojtjes së fëmijës në nivel vendor. 
Megjithatë, mbrojtja e fëmijës realizohet vetëm nëpërmjet një qasjeje të integruar 
ndërinstitucionale dhe ndërdisiplinore dhe nga ky këndvështrim, strukturat e tjera të 
shëndetësisë, arsimit dhe sigurisë nuk i kushtuan rëndësi njohjes dhe zbatimit të këtij 
udhëzimi.  

 Gjatë konsultimeve, një PMF-të u shpreh se strukturat shëndetësore ishin shumë të zëna 
me ofrimin e ndihmës mjekësore dhe nuk i kishin kushtuar shumë rëndësi mbrojtjes së 
fëmijës. Por, edhe në situata të zakonshme, strukturat shëndetësore kanë qenë indiferente 
në përmbushjen e rolit të tyre të parashikuar shprehimisht në ligjin për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijës. Një prej PMF-ve, pjesë e fokus-grupit, raportoi se gjatë 18 viteve të 
punës në strukturat e mbrojtjes së fëmijës, ka patur vetëm një (1) rast të raportuar nga 
mjeku i familjes. 

Një prej çështjeve të diskutuara me fokus-grupin e PMF-ve ishte nëse kishte patur rritje 
të numrit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së pandemisë. 
Sipas perceptimit të tyre, kjo ishte një çështje që është e diskutueshme dhe jo lehtësisht e 
matshme për sa kohë situata e pandemisë u shoqërua me frikë, ankth, pasiguri dhe 
vështirësi ekonomike por edhe me ndërveprim të ulët dhe mungesë informacioni. Gjatë 
kësaj periudhe, ju dha prioritet furnizimit me pako ushqimore, barna dhe paketa 
higjieno-sanitare, sidomos për familjet në nevojë. Sidomos në fillim të situatës së 
pandemisë dukej se vëmendja kishte devijuar paksa nga çështja e mbrojtjes së fëmijës 
duke i kushtuar më tepër rëndësi plotësimit të nevojave bazë të familjeve. 

PMF-të u shprehën se ndonëse nuk kanë patur raste të reja të regjistruara, me shumë gjasa 
ka patur rritje të numrit të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje për shkak të 
kufizimeve të lëvizjes dhe vështirësive socio-ekonomike që shumë familje hasën për 
shkak të situatës. Këto faktorë mund të kenë shkaktuar rritje të tensioneve dhe dhunës 
në marrëdhënie familjare, por nuk ka pasur rritje të numrit të rasteve të raportuara të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje, mbase dhe për shkak të mungesës së raportimeve nga 
burime të ndryshme. Në këtë drejtim, edhe psikologët e shkollave që ishin burim kryesor 
për identifikimin e rasteve të reja por dhe ndjekjen e rasteve ekzistuese të fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje kishin shumë pak mundësi për ta përmbushur rolin e tyre. Ndërsa 
nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur apo jo rritje të numrit të rasteve të fëmijëve 
në nevojë për mbrojtje, ajo që mund të themi është se ka pasur një shtim të nevojave të 
familjeve që ishin pjesë e skemave të menaxhimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për 
mbrojtje.  

Komunikimi online me fëmijët në nevojë për mbrojtje dha më tepër mundësi që 
menaxhimi i rasteve të kësaj kategorie të vazhdonte edhe në kushtet e distancimit fizik 

për shkak të pandemisë, por solli edhe vështirësi për shkak të mungesës së kontaktit të 
drejtpërdrejtë me fëmijët. Kontakti direkt realizohej vetëm me rastet e fëmijëve në nevojë 
për mbrojtje me rrezik mesatar apo të lartë, ose kur ata vetë apo familjarët e tyre ishin 
konfirmuar të pa infektuar me virus. 

Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të cilët ishin me aftësi të kufizuara 
apo probleme të shëndetit mendor u bënë edhe më i vështirë për t’u menaxhuar. Qendrat 
komunitare fillimisht i mbyllën të gjithë veprimtarinë e tyre, por më pas vijuan të 
funksionojnë me orare dhe aktivitete të reduktuara. Kjo krijoi tension dhe problematika 
për këta fëmijë dhe familjet e tyre të cilët i ngrinin këto problematika edhe në 
komunikimet e tyre online. 

Si çdo institucion dhe njësi, NjMF-të i dhanë një rëndësi më të madhe zbatimit të masave 
kundër përhapjes së COVID-19. Puna e tyre lidhur me ndërveprimin fizik me fëmijët dhe 
familjet, kur diktohej nga rasti, u vështirësua edhe më tepër për shkak të mungesës së 
maskave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse nga ana e familjeve, por edhe për shkak të 
ndërgjegjësimit të tyre të ulët lidhur me rreziqet që vinin nga përhapja e virusit. 

Për sa i përket burimeve infrastrukturore, financiare dhe njerëzore që NjMF kishin në 
dispozicion për të përmbushur rolin dhe funksionet e tyre gjatë pandemisë, nuk i 
përgjigjeshin nevojave. NjMF-të kanë burime të pamjaftueshme për menaxhimin e 
rasteve në situata normale, e aq më shume në situata emergjence. 

Megjithatë nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore u bënë përpjekje për prioritizimin 
e ndërhyrjeve dhe optimizimin e burimeve. NjMF-të nuk kanë një fond të veçantë, por 
me vendim të këshillit bashkiak, masa e fondit të emergjencës u dyfishua dhe iu dha 
prioritet mbështetjes së familjeve në nevojë, të paktën për të përmbushur nevojat bazë. 
Planifikimi i një fondi më të mjaftueshëm do të siguronte plotësimin e nevojave të veçanta 
të fëmijëve, si pjesë e skemave të menaxhimit të rastit, dhe të familjeve të tyre dhe jo 
vetëm plotësimin e nevojave bazë. 

Më problematike ishte situata në bashkitë e prekura nga tërmeti, si në rastin e bashkisë  
Durrësit dhe Lezhës, që patën më tepër vështirësi dhe mangësi, sepse sapo kishin dalë 
nga situata e emergjencës së shkaktuar nga tërmeti dhe kishte shumë fëmijë e familje të 
pastreha. Prandaj, zbatimi i masave anti-COVID në këto raste ishte edhe më i vështirë. 

Megjithatë, shoqëria civile dhe organizatat jofitimprurëse kanë dhënë një ndihmë të 
madhe, e cila, krahas mbështetjes së shtetit, kanë mundur të plotësojnë nevoja specifike 
të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe të familjeve të tyre. NjMF dhe drejtoria e ShSSh 
ishin njësitë që kishin informacion të plotë rreth fëmijëve dhe ishin në dijeni të nevojave 
specifike të fëmijëve, rastet e të cilëve i kishin në menaxhim, si dhe nevojat e familjeve të 
tyre. Për këtë arsye, ata luajtën rol koordinues në përdorimin me efektivitet të burimeve 
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shtesë të vëna në dispozicion nga organizatat e shoqërisë civile dhe shoqëruan ekipet në 
terren për shpërndarjen e tyre në mënyrë që të siguroheshin se nevojat po plotësoheshin. 

Për sa i përket mësimeve të nxjerra nga menaxhimi i situatës së pandemisë dhe 
menaxhimi i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë asaj periudhe, të gjithë 
pjesëmarrësit nga NjMF-të dhe njësitë e shërbimit social në nivelin e qeverisjes vendore 
ranë dakord se është koha që këto struktura të fillojnë përgatitjet e duhura për të 
përballuar çdo situatë emergjente me të cilën mund të përballen në të ardhmen. Ata janë 
punonjës të vijës së parë  në çdo situatë emergjence dhe duhen trajtuar si të tillë, 
pavarësisht së gjatë situatës së pandemisë nuk u referuan si të tillë.  

Pavarësisht karakteristikave të situatës së emergjencës, mbrojtja e fëmijës duhet të 
sigurohet në çdo kohë dhe duhet të jetë konsideratë parësore jo vetëm për NjMF-në, por 
edhe për të gjitha njësitë dhe shërbimet mbështetëse. Fëmijët në nevojë për mbrojtje kanë 
nevojë për mbështetje dhe shërbime të personalizuara në përputhje me nevojat e tyre dhe 
jo thjesht ndihmë për plotësimin e nevojave bazë. 

Pikësëpari, NJMF-të duhet të forcojnë kapacitetet e tyre dhe të kenë më tepër fonde dhe 
mjete në dispozicion për të menaxhuar rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje edhe në 
situata të zakonshme. Për më tepër, në situata emergjente, kjo nevojë rritet dhe grupet e 
konsultuara konstatuan se NjMF-të dhe strukturat mbështetëse nuk janë të përgatitura 
për të menaxhuar emergjencat në situata të zakonshme, e aq më pak në situata të 
jashtëzakonshme. 

Në këto rrethana, është e nevojshme që të hartohen protokolle emergjence, si dhe fonde 
emergjence të cilat aktivizohen automatikisht në situata të tilla. Këto protokolle duhet të 
përfshijnë jo vetëm proceset e punës që kanë lidhje me rolin e NjMF-së, por dhe të gjithë 
aktorëve e tjerë të përfshirë në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
dhe jo vetëm. Emergjencat kërkojnë mobilizim të menjëhershëm të të gjithë aktorëve dhe 
burimeve. Përndryshe, marrja e veprimeve mbi metodën e zakonshme administrative 
kërkon kohë dhe shkakton vonesa të cilat mund të sjellin pasoja serioze dhe të 
pandreqshme. 

NjMF-të kanë identifikuar gjithashtu nevojën për trajnime duke qenë se nuk ishin të 
aftësuar për të dhënë ndihmë psiko-sociale për fëmijën ose familjen, apo të plotësonin 
nevojat bazë. NjMF-të u gjetën të papërgatitur ndërsa duhej të menaxhonin dhe situatat 
personale dhe familjare të ndikuara nga pandemia. Ata shkëmbyen informacione dhe 
përvoja të mira me kolegët që shërbenin në bashki ose në njësi të tjera administrative dhe 
kur ka qenë e nevojshme, kanë kërkuar ndihmën e AShDMF-së. Vetëm në bashkinë 
Tiranë, me mbështetjen e zyrës së OBSH-së dhe UNICEF-it dhe në bashkëpunim me 
MShMS-në janë organizuar trajnime online dhe janë trajnuar 27 punonjës për temën 

“Shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-sociale në situata emergjente”.  Ky trajnim mund 
të shtrihet edhe për PMF-të që shërbejnë në bashki e njësi administrative të tjera në të 
mbarë vendin. 

Kjo situatë diktoi nevojën e ekzistencës së një njësie emergjence, e ngjashme me atë të 
njësisë së specialistëve kundër zjarrit, përmbytjeve apo fatkeqësive të tjera natyrore. Kjo 
njësi mund të funksionojë në formatin e GTN-së dhe duhet të përbëhet  nga të paktën 1 
anëtar nga çdo shërbim që përfshihet në mbrojtjen e fëmijës, të cilët duhet të jenë të 
identifikuar dhe trajnuar paraprakisht për të dhënë mbështetjen e duhur për menaxhimin 
e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, përfshirë edhe mbështetjen psiko-sociale në 
situata emergjente. 

III. Gjetjet kryesore
Masat e marra nga shteti gjatë pandemisë COVID-19 kanë ngritur shumë pikëpyetje në 
të gjithë botën rreth proporcionalitetit të tyre dhe pasojave në të drejtat dhe mbrojtjen e 
fëmijës. Situata e pandemisë, krahas efekteve aktuale parashikohet të ketë efekte të shtrira 
në kohë, të cilat askush nuk është ende në gjendje që ti vlerësojë.  

Ky raport synon të pasqyrojë për sa është e mundur efektet e deritanishme te të drejtat e 
fëmijëve të masave të marra, që përbëhen nga aktet normative të dala në kuadër të 
pandemisë. Këto akte normative lidheshin me të drejtën dhe aksesin në arsim, drejtësi 
dhe shërbime të kujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë për mbrojtje. Vlerësimi pasqyron 
gjithashtu edhe këndvështrimin e vetë fëmijëve, si dhe të aktorëve të tjerë të përfshirë.  

Vlerësimi në vendet që u përfshinë në ushtrimin CRIA u realizua kur kishe kaluar faza 
më emergjente e menaxhimit të situatës, teksa disa prej masave të vlerësuara ishin ende 
në fuqi. Herët a vonë, mund ta gjejmë sërish veten në një situatë emergjente për shkak të 
COVID-19, ose për shkaqe të tjera. Prandaj, raporti i CRIA-s, nëpërmjet gjetjeve, synon të 
identifikojë mangësitë në vendimmarrje gjatë kësaj periudhe dhe të ofrojë rekomandime 
për menaxhim më të mirë të situatave emergjente për sa i përket garantimit të të drejtave 
dhe mbrojtjes së fëmijës në çdo kohë. 

Pavarësisht riskut të ulët që paraqet virusi për shëndetin e fëmijëve, mbyllja e shkollave, 
distancimi nga miqtë dhe ndryshimi i stilit të jetesës ndikuan negativisht në mirëqenien 
e tyre. Disa fëmijë ishin më në risk për shkak të abuzimit dhe faktorëve nxitës të dhunës 
në familje, duke përfshirë edhe rrethanat e vështira sociale dhe financiare të prindërve. 
Pabarazitë ekzistuese ndërmjet fëmijëve u përkeqësuan më tej nga situata e krijuar nga 
virusi dhe masat e zbatuara në këtë drejtim, veçanërisht për fëmijët që jetojnë në varfëri 
ose në zona të largëta.  
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shtesë të vëna në dispozicion nga organizatat e shoqërisë civile dhe shoqëruan ekipet në 
terren për shpërndarjen e tyre në mënyrë që të siguroheshin se nevojat po plotësoheshin. 

Për sa i përket mësimeve të nxjerra nga menaxhimi i situatës së pandemisë dhe 
menaxhimi i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë asaj periudhe, të gjithë 
pjesëmarrësit nga NjMF-të dhe njësitë e shërbimit social në nivelin e qeverisjes vendore 
ranë dakord se është koha që këto struktura të fillojnë përgatitjet e duhura për të 
përballuar çdo situatë emergjente me të cilën mund të përballen në të ardhmen. Ata janë 
punonjës të vijës së parë  në çdo situatë emergjence dhe duhen trajtuar si të tillë, 
pavarësisht së gjatë situatës së pandemisë nuk u referuan si të tillë.  

Pavarësisht karakteristikave të situatës së emergjencës, mbrojtja e fëmijës duhet të 
sigurohet në çdo kohë dhe duhet të jetë konsideratë parësore jo vetëm për NjMF-në, por 
edhe për të gjitha njësitë dhe shërbimet mbështetëse. Fëmijët në nevojë për mbrojtje kanë 
nevojë për mbështetje dhe shërbime të personalizuara në përputhje me nevojat e tyre dhe 
jo thjesht ndihmë për plotësimin e nevojave bazë. 

Pikësëpari, NJMF-të duhet të forcojnë kapacitetet e tyre dhe të kenë më tepër fonde dhe 
mjete në dispozicion për të menaxhuar rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje edhe në 
situata të zakonshme. Për më tepër, në situata emergjente, kjo nevojë rritet dhe grupet e 
konsultuara konstatuan se NjMF-të dhe strukturat mbështetëse nuk janë të përgatitura 
për të menaxhuar emergjencat në situata të zakonshme, e aq më pak në situata të 
jashtëzakonshme. 

Në këto rrethana, është e nevojshme që të hartohen protokolle emergjence, si dhe fonde 
emergjence të cilat aktivizohen automatikisht në situata të tilla. Këto protokolle duhet të 
përfshijnë jo vetëm proceset e punës që kanë lidhje me rolin e NjMF-së, por dhe të gjithë 
aktorëve e tjerë të përfshirë në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
dhe jo vetëm. Emergjencat kërkojnë mobilizim të menjëhershëm të të gjithë aktorëve dhe 
burimeve. Përndryshe, marrja e veprimeve mbi metodën e zakonshme administrative 
kërkon kohë dhe shkakton vonesa të cilat mund të sjellin pasoja serioze dhe të 
pandreqshme. 

NjMF-të kanë identifikuar gjithashtu nevojën për trajnime duke qenë se nuk ishin të 
aftësuar për të dhënë ndihmë psiko-sociale për fëmijën ose familjen, apo të plotësonin 
nevojat bazë. NjMF-të u gjetën të papërgatitur ndërsa duhej të menaxhonin dhe situatat 
personale dhe familjare të ndikuara nga pandemia. Ata shkëmbyen informacione dhe 
përvoja të mira me kolegët që shërbenin në bashki ose në njësi të tjera administrative dhe 
kur ka qenë e nevojshme, kanë kërkuar ndihmën e AShDMF-së. Vetëm në bashkinë 
Tiranë, me mbështetjen e zyrës së OBSH-së dhe UNICEF-it dhe në bashkëpunim me 
MShMS-në janë organizuar trajnime online dhe janë trajnuar 27 punonjës për temën 

“Shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-sociale në situata emergjente”.  Ky trajnim mund 
të shtrihet edhe për PMF-të që shërbejnë në bashki e njësi administrative të tjera në të 
mbarë vendin. 

Kjo situatë diktoi nevojën e ekzistencës së një njësie emergjence, e ngjashme me atë të 
njësisë së specialistëve kundër zjarrit, përmbytjeve apo fatkeqësive të tjera natyrore. Kjo 
njësi mund të funksionojë në formatin e GTN-së dhe duhet të përbëhet  nga të paktën 1 
anëtar nga çdo shërbim që përfshihet në mbrojtjen e fëmijës, të cilët duhet të jenë të 
identifikuar dhe trajnuar paraprakisht për të dhënë mbështetjen e duhur për menaxhimin 
e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, përfshirë edhe mbështetjen psiko-sociale në 
situata emergjente. 

III. Gjetjet kryesore
Masat e marra nga shteti gjatë pandemisë COVID-19 kanë ngritur shumë pikëpyetje në 
të gjithë botën rreth proporcionalitetit të tyre dhe pasojave në të drejtat dhe mbrojtjen e 
fëmijës. Situata e pandemisë, krahas efekteve aktuale parashikohet të ketë efekte të shtrira 
në kohë, të cilat askush nuk është ende në gjendje që ti vlerësojë.  

Ky raport synon të pasqyrojë për sa është e mundur efektet e deritanishme te të drejtat e 
fëmijëve të masave të marra, që përbëhen nga aktet normative të dala në kuadër të 
pandemisë. Këto akte normative lidheshin me të drejtën dhe aksesin në arsim, drejtësi 
dhe shërbime të kujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë për mbrojtje. Vlerësimi pasqyron 
gjithashtu edhe këndvështrimin e vetë fëmijëve, si dhe të aktorëve të tjerë të përfshirë.  

Vlerësimi në vendet që u përfshinë në ushtrimin CRIA u realizua kur kishe kaluar faza 
më emergjente e menaxhimit të situatës, teksa disa prej masave të vlerësuara ishin ende 
në fuqi. Herët a vonë, mund ta gjejmë sërish veten në një situatë emergjente për shkak të 
COVID-19, ose për shkaqe të tjera. Prandaj, raporti i CRIA-s, nëpërmjet gjetjeve, synon të 
identifikojë mangësitë në vendimmarrje gjatë kësaj periudhe dhe të ofrojë rekomandime 
për menaxhim më të mirë të situatave emergjente për sa i përket garantimit të të drejtave 
dhe mbrojtjes së fëmijës në çdo kohë. 

Pavarësisht riskut të ulët që paraqet virusi për shëndetin e fëmijëve, mbyllja e shkollave, 
distancimi nga miqtë dhe ndryshimi i stilit të jetesës ndikuan negativisht në mirëqenien 
e tyre. Disa fëmijë ishin më në risk për shkak të abuzimit dhe faktorëve nxitës të dhunës 
në familje, duke përfshirë edhe rrethanat e vështira sociale dhe financiare të prindërve. 
Pabarazitë ekzistuese ndërmjet fëmijëve u përkeqësuan më tej nga situata e krijuar nga 
virusi dhe masat e zbatuara në këtë drejtim, veçanërisht për fëmijët që jetojnë në varfëri 
ose në zona të largëta.  
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Masat e marra në kuadër të pandemisë përfshijnë jo vetëm masat kufizuese por edhe 
masat e tjera plotësuese. Masat plotësuese ishin të shumta dhe, në interes të masave të 
përzgjedhura në kuadër të këtij vlerësimi, vlen të përmendet ofrimi i asistencës në banesë 
për shtresat në nevojë, përfitimi i ndihmës financiare për të punësuarit në sektorin privat, 
përfitimi i ndihmës financiare për të larguarit nga puna si pasojë e situatës së Covid-19 e 
masa të tjera që kontribuan sadopak në lehtësimin e pasojave të situatës prej Covid-19.  

Një komponent mjaft i rëndësishëm i masave plotësuese ishte dhe rishikimi i buxheteve. 
Rishikimi i buxhetit është një proces kompleks i cili kërkon respektimin e disa 
procedurave të caktuara. Gjatë periudhës së pandemisë, u rishikua ligji për buxhetin e 
vitit 202048 dhe nëpërmjet VKM-ve të dala në periudha të ndryshme, është miratuar herë 
pas here fond shtesë në buxhetin e miratuar për MShMS-në. Fondi anti-COVID-19, me 
shumë totale prej 2,500 milionë lekë shqiptarë (barasvlershëm me afërsisht 20 milionë 
euro) u përdor tërësisht nga MShMS-ja, sipas detajeve të VKM-së 49  përkatëse që 
përcaktonte përdorimin për shërbimet e shëndetit publik, shërbimet e kujdesit dytësor, 
shërbimin kombëtar të urgjencës si dhe për shpenzime kapitale dhe korrente për 
menaxhimin e situatës. Shtesa në buxhet u miratuan edhe për Ministrinë e Mbrojtjes për 
ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës, si dhe Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit për mbulimin e shpenzimeve të akomodimit të personave të riatdhesuar.  

Nuk është vërejtur asnjë shtesë buxheti apo detajim zërash buxhetorë që synojnë 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vetëm nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore u 
dyfishua fondi i emergjencës që u përdor për grupet në nevojë përfshirë fëmijët në nevojë 
për mbrojtje dhe familjet e tyre. Megjithatë, burimet financiare ishin të pamjaftueshme. 

Aktivitete shtesë që kishin të bënin me trajnimin e punonjësve të NjMF-së dhe 
profesionistëve të shërbimit të kujdesit shoqëror në NjVQV, si dhe trajnimi i mësuesve 
dhe punonjësve të shërbimit psiko-social në shkolla u financuan kryesisht nga partnerët 
zhvillimorë dhe në një masë shumë të vogël nga buxhetet e institucioneve. Për këtë arsye, 
trajnimin e përfituan vetëm punonjësit e bashkisë Tiranë dhe të gjithë punonjësit që 
kishin shërbyer në 60 bashkitë e tjera të vendit, ndonëse këta punonjës kishin po aq nevojë 
për këtë trajnim. 

Në kushtet e emergjencës, e deri diku, dhe për shkak të papërgatitjes dhe panikut, 
institucionet shtetërore u ngutën të miratonin akte që synonin pikësëpari mbrojtjen e 
shëndetit nëpërmjet masave kufizuese, për të parandaluar përhapjen e virusit. Këto akte 
u nxorrën duke anashkaluar procedurat e zakonshme të planifikimit, vlerësimit, hartimit 
dhe konsultimit të një akti normativ dhe në disa raste duke tejkaluar kompetencat ligjore 
për vendimmarrje që në fakt i përkisnin si fushë përgjegjësie një institucioni tjetër. 

                                                           
48 Ligj Nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”; 
49 VKM Nr. 249, datë 27.03.2020 “Për detajet dhe mënyrën e përdorimit të fondit antiCOVID-19” 

Kështu, MShMS-ja50 vendosi të mbyllte institucionet arsimore, edhe pse veprimtaria dhe 
qeverisja e sistemit arsimor parauniversitar është përgjegjësi e MASR-së dhe arsimi 
profesional është përgjegjësi e MFE-së. Po kështu një urdhër51 i miratuar nga MD në 
lidhje me marrjen e masave në IEVP për parandalimin e përhapjes së virusit, kishte si 
pjesë përbërëse një protokoll shëndetësor i cili u bashkëfirmos nga IShP-ja/MShMS-ja. 
Kjo tregon mungesën e koordinimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë për miratimin e protokolleve profesionale mjekësore. Për më tepër, 
Strategjia e Rihapjes52 e hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndeti 
Publik nuk përmbante asnjë parashikim për IEVP-të ndërkohë që parashikonte rregulla 
për institucione të ndryshme sipas natyrës së këtyre institucioneve.  

Një tjetër gjetje e rëndësishme lidhet me faktin se disa akte normative të miratuara dhe 
masa që janë marrë në kuadër të situatës së pandemisë të shkaktuar nga virusi Covid-19 
nuk përmbanin rregullime të dedikuara për fëmijët edhe në rastet kur zbatimi i tyre 
ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthortë tek të drejtat dhe mbrojtjen e tyre, si 
në rastin e akteve normative me fuqinë e ligjit për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve 
në shtëpi. Institucionet përkatëse nuk e kanë trajtuar në mënyrë të mjaftueshme 
kategorinë e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe nuk respektuan interesin më të lartë të 
fëmijës dhe mbrojtjen e tyre gjatë procesit të hartimit dhe zbatimit të akteve dhe planeve 
në përgjigje të pandemisë, pavarësisht deklaratave dhe dokumenteve udhëzuese të 
organizatave ndërkombëtare.  

Shqipëria nuk ka vepruar në përputhje me parimin e përdorimit të paraburgimit vetëm 
si masë e fundit dhe as me rekomandimet ndërkombëtare për lirimin e të gjithë fëmijëve 
që mund të liroheshin në mënyrë të sigurt dhe vendosjen e një moratoriumi për fëmijët e 
tjerë të rinj që hynin në institucionet e burgimit. Kjo gjetje mbështetet nga luhatjet e 
numrit dhe statusit të fëmijëve që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve në Kavajë, 
sikurse pasqyrohen në këtë raport. 

Aktet e miratuara nga MASR-ja, edhe për shkak të natyrës së këtyre akteve që lidheshin 
me arsimin e nxënësve, synonin në mënyrë të veçantë fëmijët dhe u përpoqën të 
garantonin të drejtën dhe aksesin e tyre për arsim gjatë pandemisë. Këto akte janë 
rishikuar vazhdimisht në përputhje me situatën dhe janë bazuar në qasje 
gjithëpërfshirëse marrin parasysh pasojat për situatën psiko-emocionale të fëmijës, duke 

50Urdhër Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar; 
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-135-Per-Mbylljen-e-Instit-
Arsimore.pdf;  
51 Urdhër Nr. 92 i ministrit të Drejtësisë, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në Drejtorinë e Përgjithshme 
të Burgjeve dhe institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e përhapjes së COVID-
19”; 
52 https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/Covid_Strategjia-e-rihapjes.pdf  
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Masat e marra në kuadër të pandemisë përfshijnë jo vetëm masat kufizuese por edhe 
masat e tjera plotësuese. Masat plotësuese ishin të shumta dhe, në interes të masave të 
përzgjedhura në kuadër të këtij vlerësimi, vlen të përmendet ofrimi i asistencës në banesë 
për shtresat në nevojë, përfitimi i ndihmës financiare për të punësuarit në sektorin privat, 
përfitimi i ndihmës financiare për të larguarit nga puna si pasojë e situatës së Covid-19 e 
masa të tjera që kontribuan sadopak në lehtësimin e pasojave të situatës prej Covid-19.  

Një komponent mjaft i rëndësishëm i masave plotësuese ishte dhe rishikimi i buxheteve. 
Rishikimi i buxhetit është një proces kompleks i cili kërkon respektimin e disa 
procedurave të caktuara. Gjatë periudhës së pandemisë, u rishikua ligji për buxhetin e 
vitit 202048 dhe nëpërmjet VKM-ve të dala në periudha të ndryshme, është miratuar herë 
pas here fond shtesë në buxhetin e miratuar për MShMS-në. Fondi anti-COVID-19, me 
shumë totale prej 2,500 milionë lekë shqiptarë (barasvlershëm me afërsisht 20 milionë 
euro) u përdor tërësisht nga MShMS-ja, sipas detajeve të VKM-së 49  përkatëse që 
përcaktonte përdorimin për shërbimet e shëndetit publik, shërbimet e kujdesit dytësor, 
shërbimin kombëtar të urgjencës si dhe për shpenzime kapitale dhe korrente për 
menaxhimin e situatës. Shtesa në buxhet u miratuan edhe për Ministrinë e Mbrojtjes për 
ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës, si dhe Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit për mbulimin e shpenzimeve të akomodimit të personave të riatdhesuar.  

Nuk është vërejtur asnjë shtesë buxheti apo detajim zërash buxhetorë që synojnë 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vetëm nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore u 
dyfishua fondi i emergjencës që u përdor për grupet në nevojë përfshirë fëmijët në nevojë 
për mbrojtje dhe familjet e tyre. Megjithatë, burimet financiare ishin të pamjaftueshme. 

Aktivitete shtesë që kishin të bënin me trajnimin e punonjësve të NjMF-së dhe 
profesionistëve të shërbimit të kujdesit shoqëror në NjVQV, si dhe trajnimi i mësuesve 
dhe punonjësve të shërbimit psiko-social në shkolla u financuan kryesisht nga partnerët 
zhvillimorë dhe në një masë shumë të vogël nga buxhetet e institucioneve. Për këtë arsye, 
trajnimin e përfituan vetëm punonjësit e bashkisë Tiranë dhe të gjithë punonjësit që 
kishin shërbyer në 60 bashkitë e tjera të vendit, ndonëse këta punonjës kishin po aq nevojë 
për këtë trajnim. 

Në kushtet e emergjencës, e deri diku, dhe për shkak të papërgatitjes dhe panikut, 
institucionet shtetërore u ngutën të miratonin akte që synonin pikësëpari mbrojtjen e 
shëndetit nëpërmjet masave kufizuese, për të parandaluar përhapjen e virusit. Këto akte 
u nxorrën duke anashkaluar procedurat e zakonshme të planifikimit, vlerësimit, hartimit 
dhe konsultimit të një akti normativ dhe në disa raste duke tejkaluar kompetencat ligjore 
për vendimmarrje që në fakt i përkisnin si fushë përgjegjësie një institucioni tjetër. 

                                                           
48 Ligj Nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”; 
49 VKM Nr. 249, datë 27.03.2020 “Për detajet dhe mënyrën e përdorimit të fondit antiCOVID-19” 

Kështu, MShMS-ja50 vendosi të mbyllte institucionet arsimore, edhe pse veprimtaria dhe 
qeverisja e sistemit arsimor parauniversitar është përgjegjësi e MASR-së dhe arsimi 
profesional është përgjegjësi e MFE-së. Po kështu një urdhër51 i miratuar nga MD në 
lidhje me marrjen e masave në IEVP për parandalimin e përhapjes së virusit, kishte si 
pjesë përbërëse një protokoll shëndetësor i cili u bashkëfirmos nga IShP-ja/MShMS-ja. 
Kjo tregon mungesën e koordinimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë për miratimin e protokolleve profesionale mjekësore. Për më tepër, 
Strategjia e Rihapjes52 e hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndeti 
Publik nuk përmbante asnjë parashikim për IEVP-të ndërkohë që parashikonte rregulla 
për institucione të ndryshme sipas natyrës së këtyre institucioneve.  

Një tjetër gjetje e rëndësishme lidhet me faktin se disa akte normative të miratuara dhe 
masa që janë marrë në kuadër të situatës së pandemisë të shkaktuar nga virusi Covid-19 
nuk përmbanin rregullime të dedikuara për fëmijët edhe në rastet kur zbatimi i tyre 
ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthortë tek të drejtat dhe mbrojtjen e tyre, si 
në rastin e akteve normative me fuqinë e ligjit për qëndrimin e përkohshëm të të dënuarve 
në shtëpi. Institucionet përkatëse nuk e kanë trajtuar në mënyrë të mjaftueshme 
kategorinë e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe nuk respektuan interesin më të lartë të 
fëmijës dhe mbrojtjen e tyre gjatë procesit të hartimit dhe zbatimit të akteve dhe planeve 
në përgjigje të pandemisë, pavarësisht deklaratave dhe dokumenteve udhëzuese të 
organizatave ndërkombëtare.  

Shqipëria nuk ka vepruar në përputhje me parimin e përdorimit të paraburgimit vetëm 
si masë e fundit dhe as me rekomandimet ndërkombëtare për lirimin e të gjithë fëmijëve 
që mund të liroheshin në mënyrë të sigurt dhe vendosjen e një moratoriumi për fëmijët e 
tjerë të rinj që hynin në institucionet e burgimit. Kjo gjetje mbështetet nga luhatjet e 
numrit dhe statusit të fëmijëve që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve në Kavajë, 
sikurse pasqyrohen në këtë raport. 

Aktet e miratuara nga MASR-ja, edhe për shkak të natyrës së këtyre akteve që lidheshin 
me arsimin e nxënësve, synonin në mënyrë të veçantë fëmijët dhe u përpoqën të 
garantonin të drejtën dhe aksesin e tyre për arsim gjatë pandemisë. Këto akte janë 
rishikuar vazhdimisht në përputhje me situatën dhe janë bazuar në qasje 
gjithëpërfshirëse marrin parasysh pasojat për situatën psiko-emocionale të fëmijës, duke 

50Urdhër Nr. 135 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, datë 09.03.2020 “Për Mbylljen e 
Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19”, i ndryshuar; 
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/03/Urdher-135-Per-Mbylljen-e-Instit-
Arsimore.pdf;  
51 Urdhër Nr. 92 i ministrit të Drejtësisë, datë 09.03.2020 “Për marrjen e masave në Drejtorinë e Përgjithshme 
të Burgjeve dhe institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për parandalimin e përhapjes së COVID-
19”; 
52 https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/Covid_Strategjia-e-rihapjes.pdf  
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mundësuar kështu akses të gjerë në arsim në distancë për fëmijët, mbështetje të 
vazhdueshme për mësuesit dhe nivel të lartë kënaqësie të nxënësve. Megjithatë, aktet e 
nxjerra lidhur me mësimin në distancë nuk synuan kategori të veçanta fëmijësh ndonëse 
mjetet dhe platformat e disponueshme ishin projektuar për të mbuluar zona të gjera 
gjeografike.  

 

IV. Rekomandime 
Rreziku i virusit nuk ka kaluar ende. Për më tepër, pasojat ekonomike dhe sociale të 
pandemisë do të jenë të pranishme për një periudhë të gjatë kohe, duke ndikuar dhe te të 
drejtat dhe mbrojtja e fëmijës. Garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës është 
përgjegjësi shtetërore me rëndësi parësore dhe si e tillë duhet të adresohet në mënyrë 
adekuate. Ndërsa situata e pandemisë e gjeti thuajse të gjithë shtetet të papërgatitur, ndaj 
rekomandimet e këtij raporti synojnë të ndërgjegjësojnë institucionet përgjegjëse për 
marrjen e masave dhe kryerjen e përgatitjeve të duhura për t’iu përgjigjur me efektivitet 
situatave emergjente, sikurse ishte rasti i pandemisë. 

Rekomandimet në kuadër të këtij vlerësimi sugjerojnë përmbushjen e duhur të 
përgjegjësive institucionale të të gjithë autoriteteve të përfshira në përputhje dhe në 
zbatim të parimit të interesit më të lartë të fëmijës. Më konkretisht, të gjitha aktet 
normative duhet të parashikojnë rregullime të posaçme në të gjitha rastet që prekin të 
drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, drejtpërdrejt ose tërthorazi. Zbatimi i këtyre rregulloreve 
kërkon gjithashtu buxhetim të mjaftueshëm për të siguruar zbatimin e tyre me efektivitet.  

Ministritë përgjegjëse për shëndetësinë, arsimin dhe drejtësinë, në përputhje me nenin 39/c të 
Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, që u kërkon ta shoqërojnë çdo projektligj apo 
projekt-akt normativ që hartojnë me një analizë të ndikimit të tij te fëmijët, djem dhe 
vajza, duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë mbrojtjes së fëmijëve dhe të drejtave të 
tyre në të gjitha aktet që lëshojnë ose që i propozojnë Këshillit të Ministrave, të cilat synojnë 
rregullimin e situatave të zakonshme dhe në veçanti ato emergjente. 

Në kuadër të qasjes së sistemit të integruar të mbrojtjes, sikurse përcaktohet në ligjin për 
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, miratimi i akteve normative në të gjitha fushat 
veçanërisht në fushën e mirëqenies sociale, arsimit, shëndetësisë, sigurisë dhe drejtësisë 
duhet të parandalojë sa më shumë të jetë e mundur risqet që mund të vijnë nga situatat 
emergjente.  

Institucionet e përfshira përgjegjëse të nivelit qendror dhe vendor duhet të marrin masa 
konkrete për bashkëpunimin, ndarjen e përgjegjësive dhe koordinimin në të gjitha 
nivelet, midis aktorëve shtetërore dhe joshtetërorë. Në kuadrin e përgatitjes ndaj 
situatave të emergjencës, rekomandohet që të hartohen, konsultohen, miratohen dhe 

buxhetohen plane të emergjencës të cilat hyjnë automatikisht në veprim në situata të tilla 
dhe sigurojnë përmbushjen e të drejtave dhe mbrojtjen e fëmijëve në çdo kohë, 
veçanërisht në situata emergjente që i vë ato në rrezik të shtuar.  

Ka shumë rëndësi të shtohen kapacitetet në të gjitha fushat dhe të përgatiten strukturat 
përgjegjëse të përfshira në nivel qendror dhe vendor, për të fituar aftësi në menaxhimin 
e situatave emergjente në përputhje me standardet e garantimit të të drejtave dhe 
mbrojtjes së fëmijës dhe rëndësinë e situatës. 

Në këto rrethana, lind nevoja që NjVQV-të të miratojnë protokolle emergjencash, si dhe 
fonde emergjencash që në këto situata aktivizohen automatikisht. Këto protokolle duhet 
të përfshijnë jo vetëm proceset e punës lidhur me rolin e NjMF-së, por edhe të gjithë 
aktorët e tjerë të përfshirë në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe 
më gjerë, veçanërisht strukturat e shërbimeve sociale, policisë, arsimit, shëndetësisë dhe 
drejtësisë. Emergjencat kërkojnë mobilizimin e menjëhershëm të të gjitha palëve të 
interesit dhe burimeve. Përndryshe, marrja e veprimeve mbi metodën standarde 
administrative merr kohë dhe shkakton vonesa të cilat mund të sjellin pasoja serioze dhe 
të pandreqshme. 

Për sa i përket fëmijëve në konflikt me ligjin, rekomandohet që, Ministria e Drejtësisë dhe 
organet kompetente/personat e përfshirë në administrimin e drejtësisë penale për proceset e 
fëmijëve, të propozojnë dhe të marrin masa në frymën e drejtësisë miqësore për fëmijët, 
qoftë për fëmijët në konflikt me ligjin, qoftë për fëmijët viktima dhe/ose dëshmitarë. 
Masat duhet të përfshijnë ofrimin e kujdesit të duhur, mbrojtjen dhe kthimin e tyre të 
sigurt në familje. Gjatë procesit të hartimit dhe zbatimit të planeve në përgjigje të 
situatave emergjente, mbrojtja e fëmijëve si grup më vete duhet konsideruar si prioritet 
dhe masat kufizuese duhet të parashikojnë një qasje të diferencuar për menaxhimin, 
rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve.  

V. Planet në vazhdimësi 
Gjatë pandemisë, institucioni i Avokatit të Popullit dhe Seksioni për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve kanë publikuar vazhdimisht në faqen zyrtare dhe 
në platformat e mediave sociale informacion të vlefshëm dhe të përditësuar lidhur me 
situatën e pandemisë, duke përdorur gjuhë miqësore për fëmijët. Krahas kësaj, ky 
institucion ka komunikuar edhe me institucionet përkatëse për të përcjellë rekomandimet 
e dhëna nga organizata ndërkombëtare lidhur me të drejtat e fëmijëve gjatë situatës së 
COVID-19.  

Në kuadër të rolit të dyfishtë si mbrojtës por dhe si promovues i të drejtave të njeriut, dhe 
veçanërisht të drejtave të fëmijëve, institucioni i Avokatit të Popullit ka fituar një përvojë 
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mundësuar kështu akses të gjerë në arsim në distancë për fëmijët, mbështetje të 
vazhdueshme për mësuesit dhe nivel të lartë kënaqësie të nxënësve. Megjithatë, aktet e 
nxjerra lidhur me mësimin në distancë nuk synuan kategori të veçanta fëmijësh ndonëse 
mjetet dhe platformat e disponueshme ishin projektuar për të mbuluar zona të gjera 
gjeografike.  

 

IV. Rekomandime 
Rreziku i virusit nuk ka kaluar ende. Për më tepër, pasojat ekonomike dhe sociale të 
pandemisë do të jenë të pranishme për një periudhë të gjatë kohe, duke ndikuar dhe te të 
drejtat dhe mbrojtja e fëmijës. Garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës është 
përgjegjësi shtetërore me rëndësi parësore dhe si e tillë duhet të adresohet në mënyrë 
adekuate. Ndërsa situata e pandemisë e gjeti thuajse të gjithë shtetet të papërgatitur, ndaj 
rekomandimet e këtij raporti synojnë të ndërgjegjësojnë institucionet përgjegjëse për 
marrjen e masave dhe kryerjen e përgatitjeve të duhura për t’iu përgjigjur me efektivitet 
situatave emergjente, sikurse ishte rasti i pandemisë. 

Rekomandimet në kuadër të këtij vlerësimi sugjerojnë përmbushjen e duhur të 
përgjegjësive institucionale të të gjithë autoriteteve të përfshira në përputhje dhe në 
zbatim të parimit të interesit më të lartë të fëmijës. Më konkretisht, të gjitha aktet 
normative duhet të parashikojnë rregullime të posaçme në të gjitha rastet që prekin të 
drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, drejtpërdrejt ose tërthorazi. Zbatimi i këtyre rregulloreve 
kërkon gjithashtu buxhetim të mjaftueshëm për të siguruar zbatimin e tyre me efektivitet.  

Ministritë përgjegjëse për shëndetësinë, arsimin dhe drejtësinë, në përputhje me nenin 39/c të 
Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, që u kërkon ta shoqërojnë çdo projektligj apo 
projekt-akt normativ që hartojnë me një analizë të ndikimit të tij te fëmijët, djem dhe 
vajza, duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë mbrojtjes së fëmijëve dhe të drejtave të 
tyre në të gjitha aktet që lëshojnë ose që i propozojnë Këshillit të Ministrave, të cilat synojnë 
rregullimin e situatave të zakonshme dhe në veçanti ato emergjente. 

Në kuadër të qasjes së sistemit të integruar të mbrojtjes, sikurse përcaktohet në ligjin për 
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, miratimi i akteve normative në të gjitha fushat 
veçanërisht në fushën e mirëqenies sociale, arsimit, shëndetësisë, sigurisë dhe drejtësisë 
duhet të parandalojë sa më shumë të jetë e mundur risqet që mund të vijnë nga situatat 
emergjente.  

Institucionet e përfshira përgjegjëse të nivelit qendror dhe vendor duhet të marrin masa 
konkrete për bashkëpunimin, ndarjen e përgjegjësive dhe koordinimin në të gjitha 
nivelet, midis aktorëve shtetërore dhe joshtetërorë. Në kuadrin e përgatitjes ndaj 
situatave të emergjencës, rekomandohet që të hartohen, konsultohen, miratohen dhe 

buxhetohen plane të emergjencës të cilat hyjnë automatikisht në veprim në situata të tilla 
dhe sigurojnë përmbushjen e të drejtave dhe mbrojtjen e fëmijëve në çdo kohë, 
veçanërisht në situata emergjente që i vë ato në rrezik të shtuar.  

Ka shumë rëndësi të shtohen kapacitetet në të gjitha fushat dhe të përgatiten strukturat 
përgjegjëse të përfshira në nivel qendror dhe vendor, për të fituar aftësi në menaxhimin 
e situatave emergjente në përputhje me standardet e garantimit të të drejtave dhe 
mbrojtjes së fëmijës dhe rëndësinë e situatës. 

Në këto rrethana, lind nevoja që NjVQV-të të miratojnë protokolle emergjencash, si dhe 
fonde emergjencash që në këto situata aktivizohen automatikisht. Këto protokolle duhet 
të përfshijnë jo vetëm proceset e punës lidhur me rolin e NjMF-së, por edhe të gjithë 
aktorët e tjerë të përfshirë në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe 
më gjerë, veçanërisht strukturat e shërbimeve sociale, policisë, arsimit, shëndetësisë dhe 
drejtësisë. Emergjencat kërkojnë mobilizimin e menjëhershëm të të gjitha palëve të 
interesit dhe burimeve. Përndryshe, marrja e veprimeve mbi metodën standarde 
administrative merr kohë dhe shkakton vonesa të cilat mund të sjellin pasoja serioze dhe 
të pandreqshme. 

Për sa i përket fëmijëve në konflikt me ligjin, rekomandohet që, Ministria e Drejtësisë dhe 
organet kompetente/personat e përfshirë në administrimin e drejtësisë penale për proceset e 
fëmijëve, të propozojnë dhe të marrin masa në frymën e drejtësisë miqësore për fëmijët, 
qoftë për fëmijët në konflikt me ligjin, qoftë për fëmijët viktima dhe/ose dëshmitarë. 
Masat duhet të përfshijnë ofrimin e kujdesit të duhur, mbrojtjen dhe kthimin e tyre të 
sigurt në familje. Gjatë procesit të hartimit dhe zbatimit të planeve në përgjigje të 
situatave emergjente, mbrojtja e fëmijëve si grup më vete duhet konsideruar si prioritet 
dhe masat kufizuese duhet të parashikojnë një qasje të diferencuar për menaxhimin, 
rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve.  

V. Planet në vazhdimësi 
Gjatë pandemisë, institucioni i Avokatit të Popullit dhe Seksioni për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve kanë publikuar vazhdimisht në faqen zyrtare dhe 
në platformat e mediave sociale informacion të vlefshëm dhe të përditësuar lidhur me 
situatën e pandemisë, duke përdorur gjuhë miqësore për fëmijët. Krahas kësaj, ky 
institucion ka komunikuar edhe me institucionet përkatëse për të përcjellë rekomandimet 
e dhëna nga organizata ndërkombëtare lidhur me të drejtat e fëmijëve gjatë situatës së 
COVID-19.  

Në kuadër të rolit të dyfishtë si mbrojtës por dhe si promovues i të drejtave të njeriut, dhe 
veçanërisht të drejtave të fëmijëve, institucioni i Avokatit të Popullit ka fituar një përvojë 
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mjaft të konsoliduar rreth bashkëpunimit me institucione shtetërore në nivel qendror dhe 
vendor. Në bazë të këtij bashkëpunimi, të dhënat e siguruara në kuadër të këtij raporti, 
si dhe gjetjet e rekomandimet do t’iu komunikohen më tej të gjitha institucioneve të 
referuara në këtë raport. Për më tepër, ato do t’u komunikohen pjesëmarrësve të këtij 
raporti, si dhe fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë vendin.  

Gjatë pandemisë, ky institucion e ngriti në një nivel më të lartë monitorimin dhe 
respektimin e të drejtave të fëmijëve, duke intensifikuar inspektimet në shkallë vendi, 
mbështetur dhe nga UNICEF Shqipëri. Disa prej gjetjeve të këtyre inspektimeve dhe 
gjetjeve paraprake të këtij raporti janë përkthyer tashmë në rekomandime drejtuar 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së 
Arsimit dhe Sportit, institucioneve të tyre të varësisë dhe Njësive të Vetëqeverisjes 
Vendore. Rekomandimi i dhënë nga AP-ja, në kuadër të misionit të tij, është një 
instrument institucional për komunikimin me institucionet publike për masat korrigjuese 
që duhen marrë, kur të drejtat e fëmijëve janë shkelur dhe për mbrojtjen e të drejtave, 
lirive dhe interesave legjitime të individit nga veprimet e paligjshme dhe të parregullta 
të organeve të administratës publike.  

Masat e marra në përgjigje të situatës së shkaktuar nga COVID-19 janë miratuar në nivele 
të ndryshme. Këto kanë qenë kryesisht urdhra dhe udhëzime ministrash në varësi të 
fushës së tyre të përgjegjësisë, por ka patur dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe akte të miratuara nga Parlamenti, si dhe akte të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe 
këshillave bashkiake. 

Fillimisht, raporti do i dërgohet dhe prezantohet grupit të deputetëve “Miqtë e 
Fëmijëve”, që funksionon pranë Kuvendit të Shqipërisë i cili është një bashkim vullnetar 
anëtarëve të parlamentit, pavarësisht përkatësisë politike, misioni i të cilëve është të 
promovojnë nisma dhe veprime shtetërore për të mbështetur dhe mbrojtur të drejtat e 
fëmijëve. Legjislatura e re e Kuvendit e dalë prej zgjedhjeve të prillit të vitit 2021 e mori 
detyrën në shtator të vitit 2021. Në kuadër të rolit dhe funksioneve kushtetuese të 
deputetëve të Kuvendit për të siguruar mbrojtjen e veçantë të fëmijëve dhe zbatimin e 
instrumenteve ndërkombëtare në fushën e të drejtave të fëmijës, komunikimi i këtij 
raporti “Miqve të Fëmijëve” është një mundësi mjaft e mirë për të përforcuar rëndësinë e 
mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijës, si edhe të rolit që Kuvendi dhe të gjitha 
institucionet kanë për garantimin e tyre.  

Institucioni i Avokatit të Popullit, do të përgatisë përmbledhjet tematike të këtij raporti 
vlerësimi që do t’u paraqitet institucioneve përgjegjëse, përfshirë ministritë e linjës dhe 
njësitë e qeverisë vendore. Për më shumë, nëse do të jetë rasti, do të përgatisë 
rekomandime, si instrument institucional,  për adresimin e çështjeve të caktuara që 
kërkojnë vëmendje të veçantë në periudhën në vijim. 

Institucioni i Avokatit të Popullit do të përgatisë edhe një përmbledhje të gjetjeve 
kryesore të raportit, në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për fëmijët. Materiali i 
përpunuar në një formë dhe gjuhë të përshtatshme, do të prezantohet tek fëmijët 
pjesëmarrës në këtë vlerësim si dhe fëmijëve të tjerë. 

Shpërndarja e raportit do të kryhet në përputhje me Strategjinë e Seksionit të Mbrojtjes 
dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijës pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe 
Planin e Veprimit 2019-202253. Aktivitetet e planifikuara në kuadër të këtij dokumenti do 
të shërbejnë dhe për prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të raportit. 

Në bashkëpunim me pushtetin vendor, Avokati i Popullit ka ngritur 7 (shtatë) zyra 
rajonale në qytetet Shkodër, Fier, Berat, Sarandë, Kukës, Pogradec dhe Dropull. Këto zyra 
rajonale do të shërbejnë gjithashtu për komunikimin e raportit në rajonet përkatëse 
përfshirë njësitë e vetëqeverisjes vendore, zyrat vendore arsimore dhe institucionet 
arsimore. 

Për të mundësuar komunikimin e duhur të këtij raporti do të përdoren platformat online 
të komunikimit, si faqja zyrtare apo llogaritë e mediave sociale të institucionit të Avokatit 
të Popullit dhe Seksionit. Intervistat dhe ftesat e titullarëve të AP në median audiovizive 
dhe të shkruar do të përdoren gjithashtu si një mjet alternativ për komunikimin e gjetjeve 
të raportit me një publik të gjerë. 

Ky raport do të jetë pjesë e një raporti kryesor që do të publikohet nga ENOC gjatë vitit 
2022, i cili do të paraqesë informacione edhe për situatën në vende të tjera që kanë marrë 
pjesë në këtë ushtrim. 

53 https://smpdf.avokatipopullit.weather.al/sample-page/strategjia-per-te-drejtat-e-femijeve/ 
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mjaft të konsoliduar rreth bashkëpunimit me institucione shtetërore në nivel qendror dhe 
vendor. Në bazë të këtij bashkëpunimi, të dhënat e siguruara në kuadër të këtij raporti, 
si dhe gjetjet e rekomandimet do t’iu komunikohen më tej të gjitha institucioneve të 
referuara në këtë raport. Për më tepër, ato do t’u komunikohen pjesëmarrësve të këtij 
raporti, si dhe fëmijëve dhe të rinjve në të gjithë vendin.  

Gjatë pandemisë, ky institucion e ngriti në një nivel më të lartë monitorimin dhe 
respektimin e të drejtave të fëmijëve, duke intensifikuar inspektimet në shkallë vendi, 
mbështetur dhe nga UNICEF Shqipëri. Disa prej gjetjeve të këtyre inspektimeve dhe 
gjetjeve paraprake të këtij raporti janë përkthyer tashmë në rekomandime drejtuar 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së 
Arsimit dhe Sportit, institucioneve të tyre të varësisë dhe Njësive të Vetëqeverisjes 
Vendore. Rekomandimi i dhënë nga AP-ja, në kuadër të misionit të tij, është një 
instrument institucional për komunikimin me institucionet publike për masat korrigjuese 
që duhen marrë, kur të drejtat e fëmijëve janë shkelur dhe për mbrojtjen e të drejtave, 
lirive dhe interesave legjitime të individit nga veprimet e paligjshme dhe të parregullta 
të organeve të administratës publike.  

Masat e marra në përgjigje të situatës së shkaktuar nga COVID-19 janë miratuar në nivele 
të ndryshme. Këto kanë qenë kryesisht urdhra dhe udhëzime ministrash në varësi të 
fushës së tyre të përgjegjësisë, por ka patur dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe akte të miratuara nga Parlamenti, si dhe akte të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe 
këshillave bashkiake. 

Fillimisht, raporti do i dërgohet dhe prezantohet grupit të deputetëve “Miqtë e 
Fëmijëve”, që funksionon pranë Kuvendit të Shqipërisë i cili është një bashkim vullnetar 
anëtarëve të parlamentit, pavarësisht përkatësisë politike, misioni i të cilëve është të 
promovojnë nisma dhe veprime shtetërore për të mbështetur dhe mbrojtur të drejtat e 
fëmijëve. Legjislatura e re e Kuvendit e dalë prej zgjedhjeve të prillit të vitit 2021 e mori 
detyrën në shtator të vitit 2021. Në kuadër të rolit dhe funksioneve kushtetuese të 
deputetëve të Kuvendit për të siguruar mbrojtjen e veçantë të fëmijëve dhe zbatimin e 
instrumenteve ndërkombëtare në fushën e të drejtave të fëmijës, komunikimi i këtij 
raporti “Miqve të Fëmijëve” është një mundësi mjaft e mirë për të përforcuar rëndësinë e 
mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijës, si edhe të rolit që Kuvendi dhe të gjitha 
institucionet kanë për garantimin e tyre.  

Institucioni i Avokatit të Popullit, do të përgatisë përmbledhjet tematike të këtij raporti 
vlerësimi që do t’u paraqitet institucioneve përgjegjëse, përfshirë ministritë e linjës dhe 
njësitë e qeverisë vendore. Për më shumë, nëse do të jetë rasti, do të përgatisë 
rekomandime, si instrument institucional,  për adresimin e çështjeve të caktuara që 
kërkojnë vëmendje të veçantë në periudhën në vijim. 

Institucioni i Avokatit të Popullit do të përgatisë edhe një përmbledhje të gjetjeve 
kryesore të raportit, në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për fëmijët. Materiali i 
përpunuar në një formë dhe gjuhë të përshtatshme, do të prezantohet tek fëmijët 
pjesëmarrës në këtë vlerësim si dhe fëmijëve të tjerë. 

Shpërndarja e raportit do të kryhet në përputhje me Strategjinë e Seksionit të Mbrojtjes 
dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijës pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe 
Planin e Veprimit 2019-202253. Aktivitetet e planifikuara në kuadër të këtij dokumenti do 
të shërbejnë dhe për prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të raportit. 

Në bashkëpunim me pushtetin vendor, Avokati i Popullit ka ngritur 7 (shtatë) zyra 
rajonale në qytetet Shkodër, Fier, Berat, Sarandë, Kukës, Pogradec dhe Dropull. Këto zyra 
rajonale do të shërbejnë gjithashtu për komunikimin e raportit në rajonet përkatëse 
përfshirë njësitë e vetëqeverisjes vendore, zyrat vendore arsimore dhe institucionet 
arsimore. 

Për të mundësuar komunikimin e duhur të këtij raporti do të përdoren platformat online 
të komunikimit, si faqja zyrtare apo llogaritë e mediave sociale të institucionit të Avokatit 
të Popullit dhe Seksionit. Intervistat dhe ftesat e titullarëve të AP në median audiovizive 
dhe të shkruar do të përdoren gjithashtu si një mjet alternativ për komunikimin e gjetjeve 
të raportit me një publik të gjerë. 

Ky raport do të jetë pjesë e një raporti kryesor që do të publikohet nga ENOC gjatë vitit 
2022, i cili do të paraqesë informacione edhe për situatën në vende të tjera që kanë marrë 
pjesë në këtë ushtrim. 

53 https://smpdf.avokatipopullit.weather.al/sample-page/strategjia-per-te-drejtat-e-femijeve/ 
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iShtojca A: 

Pyetja 9: Nëse ti do të ishe konsultuar, për vendimin për mbylljen e shkollës, ishe pro apo 
kundër vendimit për mbylljen? 

Numri i 
përgjithshëm i 

nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

Rural Urban Femër Mashkull 

Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër 

12 - 15 
vjeç 

500 515 232 276 268 239 287 322 213 193 

33.4% 34.4% 15.5% 18.4% 17.9% 16% 19.2% 21.5% 14.2% 12.9% 

16 - 18 
vjeç 

227 255 92 142 135 113 138 192 89 63 

15.2% 17.0% 6.1% 9,5% 9% 7.5% 9.2% 12.8% 5.9% 4.2% 

Totali 
727 770 324 418 403 352 425 514 302 256 

48.6% 51.4% 21.6% 27.9% 26.9% 23.5% 28.4% 34.3% 20.2% 17.1% 

ii Shtojca B: 

Pyetja 12: A ke informacion nëse në zona të tjera të vendit apo shtete të tjera janë mbyllur ose jo 
shkollat  në kuadër të situatës së pandemisë? 

Numri i 
përgjithshëm i 

nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

Rural Urban Femër Mashkull 

Po Jo Po Jo Po Jo Po Jo Po Jo 

12 - 15 
vjeç 

709 306 350 158 359 148 439 170 270 136 

47.4% 20.4% 23.4% 10.6% 24.0% 11% 29.3% 11.4% 18.0% 9.1% 

16 - 18 
vjeç 

348 134 173 61 175 73 244 86 104 48 

23.2% 9.0% 11.6% 4.1% 12% 4.9% 16.3% 5.7% 6.9% 3.2% 

Totali 
1057 440 523 219 534 221 683 256 374 184 

70.6% 29.4% 34.9% 14.6% 35.7% 14.8% 45.6% 17.1% 25.0% 12.3% 

iii Shtojca C 

Pyetja 14: Sa i/e kënaqur je me zhvillimin e mësimit online? 

Numri i 
përgjithshëm 
i nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

12 - 15 vjeç 16 - 18 vjeç Rural Urban 

I/e Pakënaqur 
176 82 94 93 83 

11.8% 5.5% 6.3% 6.2% 5.5% 

Aspak i/e Kënaqur 
192 126 66 95 97 

12.8% 8.4% 4.4% 6.3% 6.5% 

Shumë i/e Kënaqur 
215 156 59 106 109 

14.4% 10.4% 3.9% 7.1% 7.3% 

I/e kënaqur 
455 349 106 228 227 

30.4% 23.3% 7.1% 15.2% 15.2% 

Neutral 
459 290 169 220 239 

30.7% 19.4% 11.3% 14.7% 16.0% 
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iShtojca A: 

Pyetja 9: Nëse ti do të ishe konsultuar, për vendimin për mbylljen e shkollës, ishe pro apo 
kundër vendimit për mbylljen? 

Numri i 
përgjithshëm i 

nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

Rural Urban Femër Mashkull 

Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër Pro Kundër 

12 - 15 
vjeç 

500 515 232 276 268 239 287 322 213 193 

33.4% 34.4% 15.5% 18.4% 17.9% 16% 19.2% 21.5% 14.2% 12.9% 

16 - 18 
vjeç 

227 255 92 142 135 113 138 192 89 63 

15.2% 17.0% 6.1% 9,5% 9% 7.5% 9.2% 12.8% 5.9% 4.2% 

Totali 
727 770 324 418 403 352 425 514 302 256 

48.6% 51.4% 21.6% 27.9% 26.9% 23.5% 28.4% 34.3% 20.2% 17.1% 

ii Shtojca B: 

Pyetja 12: A ke informacion nëse në zona të tjera të vendit apo shtete të tjera janë mbyllur ose jo 
shkollat  në kuadër të situatës së pandemisë? 

Numri i 
përgjithshëm i 

nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

Rural Urban Femër Mashkull 

Po Jo Po Jo Po Jo Po Jo Po Jo 

12 - 15 
vjeç 

709 306 350 158 359 148 439 170 270 136 

47.4% 20.4% 23.4% 10.6% 24.0% 11% 29.3% 11.4% 18.0% 9.1% 

16 - 18 
vjeç 

348 134 173 61 175 73 244 86 104 48 

23.2% 9.0% 11.6% 4.1% 12% 4.9% 16.3% 5.7% 6.9% 3.2% 

Totali 
1057 440 523 219 534 221 683 256 374 184 

70.6% 29.4% 34.9% 14.6% 35.7% 14.8% 45.6% 17.1% 25.0% 12.3% 

iii Shtojca C 

Pyetja 14: Sa i/e kënaqur je me zhvillimin e mësimit online? 

Numri i 
përgjithshëm 
i nxënësve të 
përfshirë në 

anketim 

12 - 15 vjeç 16 - 18 vjeç Rural Urban 

I/e Pakënaqur 
176 82 94 93 83 

11.8% 5.5% 6.3% 6.2% 5.5% 

Aspak i/e Kënaqur 
192 126 66 95 97 

12.8% 8.4% 4.4% 6.3% 6.5% 

Shumë i/e Kënaqur 
215 156 59 106 109 

14.4% 10.4% 3.9% 7.1% 7.3% 

I/e kënaqur 
455 349 106 228 227 

30.4% 23.3% 7.1% 15.2% 15.2% 

Neutral 
459 290 169 220 239 

30.7% 19.4% 11.3% 14.7% 16.0% 
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iv Shtojca D 

Pyetja 17: Cilat janë vështirësitë që hase gjatë zhvillimit të procesit mësimor online?(mund të 
zgjedhësh më shumë se një alternativë) 

Totali Rural Urban 

Nuk kisha mjetet e nevojshme për të ndjekur 
rregullisht mësimin 248 16.6% 136 9.1% 112 7.5% 

Më duhej ndihma e prindit për të komunikuar 
me mësuesen dhe realizuar lidhjen me 
platformën online 

171 11.4% 68 4.5% 103 6.9% 

Kisha vështirësi dëgjimi dhe kuptimi për shkak 
të mosnjohjes dhe mosrespektimit të rregullave 
të komunikimit në mësimin online dhe/ose për 
shkak të ndërprerjeve në lidhjen në internet 

310 20.7% 164 11.0% 146 9.8% 

Kisha vështirësi të përshtatesha me rutinën e re 446 29.8% 213 14.2% 233 15.6% 
Nuk e ndiqja dot lehtësisht programin 
mësimor 243 16.2% 114 7.6% 129 8.6% 

Nuk isha produktiv në përvetësimin e 
njohurive të reja të prezantuara gjatë mësimit 
online 

194 13.0% 85 5.7% 109 7.3% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
fokusi u vendos tek lëndët shkencore si 
matematikë, gjuhë, fizikë etj. 

137 9.2% 62 4.1% 75 5.0% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
lëndët shoqërore, si historia, gjeografia, 
edukimi shoqëror, gjuhët e huaja nuk morën 
vëmendjen e duhur 

138 9.2% 63 4.2% 75 5.0% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
përvetësimi i lëndëve mësimore të shkencave 
ekzakte ishte më i vështirë sesa i shkencave 
shoqërore 

254 17.0% 120 8.0% 134 9.0% 

Më mungonte ndërveprimi me shokët e shoqet 474 31.7% 237 15.8% 237 15.8% 
Tjetër 205 13.7% 102 6.8% 103 6.9% 
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iv Shtojca D 

Pyetja 17: Cilat janë vështirësitë që hase gjatë zhvillimit të procesit mësimor online?(mund të 
zgjedhësh më shumë se një alternativë) 

Totali Rural Urban 

Nuk kisha mjetet e nevojshme për të ndjekur 
rregullisht mësimin 248 16.6% 136 9.1% 112 7.5% 

Më duhej ndihma e prindit për të komunikuar 
me mësuesen dhe realizuar lidhjen me 
platformën online 

171 11.4% 68 4.5% 103 6.9% 

Kisha vështirësi dëgjimi dhe kuptimi për shkak 
të mosnjohjes dhe mosrespektimit të rregullave 
të komunikimit në mësimin online dhe/ose për 
shkak të ndërprerjeve në lidhjen në internet 

310 20.7% 164 11.0% 146 9.8% 

Kisha vështirësi të përshtatesha me rutinën e re 446 29.8% 213 14.2% 233 15.6% 
Nuk e ndiqja dot lehtësisht programin 
mësimor 243 16.2% 114 7.6% 129 8.6% 

Nuk isha produktiv në përvetësimin e 
njohurive të reja të prezantuara gjatë mësimit 
online 

194 13.0% 85 5.7% 109 7.3% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
fokusi u vendos tek lëndët shkencore si 
matematikë, gjuhë, fizikë etj. 

137 9.2% 62 4.1% 75 5.0% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
lëndët shoqërore, si historia, gjeografia, 
edukimi shoqëror, gjuhët e huaja nuk morën 
vëmendjen e duhur 

138 9.2% 63 4.2% 75 5.0% 

Gjatë zhvillimit të procesit mësimor online 
përvetësimi i lëndëve mësimore të shkencave 
ekzakte ishte më i vështirë sesa i shkencave 
shoqërore 

254 17.0% 120 8.0% 134 9.0% 

Më mungonte ndërveprimi me shokët e shoqet 474 31.7% 237 15.8% 237 15.8% 
Tjetër 205 13.7% 102 6.8% 103 6.9% 
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