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Rreth projektit:

“Së bashku kundër abuzimit të 
Fëmijës” është projekt i financuar 
nga Bashkimi Evropian dhe ka për 
qëllim të mbroj fëmijët nga abuzimet 
dhe kështu në mënyrë direkte të 
kontribuojë në promovimin e të 
drejtave të fëmijës. Ky projekt 
implementohet nga Qendra për 
Arsim e Kosovës në partneritet me 
Qendrën për Studime të Avancuara.

Kohëzgjatja: 01.02.2020 - 31.01.2023

Përfshirja gjeografike: Territori i Kosovës

Buxheti: 235,498.44 €

Grupi përfitues:

Nxënësit e shkollave fillore dhe të 
mesme të ulëta dhe autoritetet 
lokale në Ferizaj, Kamenicë dhe 
Vushtrri;
Nxënësit e moshës 11-14, nxënësit 
e shkollës së mesme të ulët dhe 
prindërit nga gjithë Kosova;
Qytetarët e Ferizaj, Kamenicë dhe 
Vushtrri;

Së bashku kundër
abuzimit të Fëmijës



Qëllimi/objektiva e përgjithshme:

Të siguroj që të gjithë fëmijët të trajtohen 
me respekt të plotë për dinjitetin për të 
drejtat e tyre duke promovuar mjedisin pa 
abuzim në shkollat e Kosovës 
Objektiva speci�ke:
Të mbroj fëmijët nga të gjitha format e 
abuzimit, si dhe të minimizojë efektet e 
përvojës së abuzimit duke ngritur 
kapacitetet individuale dhe institucionale 
për mbrojtje nga abuzimet dhe viktimave. 

Janë tri komponentë të ndërlidhura:

Qasja jonë:Aktivitetet:

Përkrahja e autoriteteve dhe shkollave 
për t'u marrë me të gjitha llojet e 
rreziqeve që lidhen me abuzimin. 
Edukimi i nxënësve, mësimdhënësve dhe 
prindërve për të parandaluar abuzimin e 
fëmijëve në shkolla dhe t'i përgjigjen 
abuzimit në një mënyrë të përshtatshme. 
Ngritja e vetëdijes ku përmes 
aktiviteteve të shumta rrisim 
ndjeshmërinë e njerëzve ndaj problemit.

Ndërtimi i kapaciteteve të 
autoriteteve komunale dhe shkollave 
të synuara për t'u marrë me rastet e 
abuzimit të fëmijëve; 
Mbështetja e autoriteteve komunale 
për të krijuar një sistem efikas për 
t'iu përgjigjur abuzimit në shkollat e 
synuara;
Sigurimi i çmimeve dhe mirënjohjeve 
për shkollat që prezantojnë një 
mjedis shembullor pa abuzim; 
Zhvillimi i kurseve të mësimit 
elektronik për parandalimin e 
abuzimit dhe reagimin ndaj abuzimit 
për nxënësit, mësuesit dhe prindërit 
duke i pilotuar ato në komunat e 
synuara; 
Ofrimi i  kurseve për parandalim ndaj 
abuzimit përmes platformës së 
mësimit elektronik për nxënësit, 
mësuesit dhe prindërit në të gjithë 
Kosovën;
Organizimi i fushatave sociale për të 
rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi 
rreziqet që lidhen me abuzimin dhe 
shpërndarjen e informacionit mbi 
praktikat e mira; 
Organizimi i konferencës kombëtare 
për parandalimin e abuzimit si, 
ngjarje përfundimtare e projektit;
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Fokusi i Arsimit: Projekti ka fokus të 
fortë arsimor dhe synon që të 
sigurojë që të gjitha kurset e trajnimit 
të janë praktike, të zhvillohen në 
konsultim të ngushtë me praktikuesit 
e vërtetë të profesionit dhe të 
validohen nga përfituesit aktual, të 
sigurohen mundësi më të mira për të 
parandaluar abuzimin e fëmijëve në 
shkolla.

Ndjeshmëria gjinore: Aktivitetet e 
projektit do ti përshtaten nevojave, 
perspektivave dhe do të siguroj 
pjesëmarrjen e barabartë gjinore në 
zbatimin dhe vlerësimin e projektit.


