ANEKS 2: PLANI I PUNËS/VEPRIMIT TË GPMF 2016-2018
Masat Konkrete /
Aktivitetet

Objektiv
Strategji
k 1:

Personi
Përgje
gës

Afatet kohore

Komente/Progresi i
Arritur/Problematika

GMPF është forcuar
për
të
ushtruar
funksionet dhe rolin e
tij brenda Kuvendit të
Shqipërisë.
2016
Kor
rik

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjeto
r

201 201
7
8

1.1

Mbledhje e anëtarësisë
së GPMF për
finalizimin dhe
miratimin e Planit
Strategjik / Planit të
Veprimit dhe
Rregullores se
Brendshme

Përfunduar në Prill
2016

1.2

Plani Strategjik i
GPMF vendoset online
në faqen e Kuvendit

Do të publikohet në
Korrik 2016

1.3

Përgatitja e një Liste të
deputetëve dhe e

E përfunduar

kontakteve të tyre për
të patur vijueshmëri në
komunikimin e punës
së GPMF dhe nismave
të përbashkëta
1.4

Ndarja e GPMF në
komitete pune dhe
funksionimi i tyre në
bazë të çështjeve
respektive

1.5

Hartimi i dokumentave
/ memo-ve dhe
organizimi i seancave
orientuese dhe
informuese për anëtarët
e GPMF mbi çështjet e
fëmijëve/të rinjve
(takime me femijë dhe
të rinj);

1.6

Krijimi i një database
me studime/raporte dhe
statistika të realizuara
nga OSHC-të dhe
ndarja e tyre me
GPMF-në

Drafti është
përgatitur, priten
inpute nga GPMF

Punë
përgatit
itore

Déance dëgjimore në
lidhje me DHNF e
organizuar në 2016

CRCA mbledh
studimet/raportet
kryesore dhe ja kalon
pikes fokale për ti
hedhur online.

1.7

Informim dhe
ndërgjegjësim i GPMF
nga OSHC-të
nëpërmjet tryezave,
konsultimeve të
përbashkëta mbi
situatën/çështjet e
fëmijëve/të rinjve /
Liste të plotë të OSHCve, dhe shërbimeve1 e
programeve të ofruara
prej tyre

CRCA do të përgatisë
listen e plotë të
OSHC që punojnë me
fëmijët, me emrin e
organiztaës, personin
e kontaktit dhe të
dhënat e plota.

1.8

Krijimi dhe plotësimi i
rubrikave të sesionit të
posaçëm në ëeb e
parlamentit me info,
axhendë, aktivitete të
GPMG
ndërmerr
dhe
përditësuara
të GPMF
mbështet nisma
dhe
nismave
për
ligjvënëse për
fëmijët/të
rinjtë;e
përmirësimin

Seksioni është krijuar:
për tu përditësuar
periodikisht

Objektiv
Strategji
k 2:

kuadrit ligjor për
mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve
dhe të të rinjve në
Shqipëri.

1

Harta e Shërbimeve - UNICEF

2.1

Shqyrtimi dhe Miratimi
i Raportit të Përvitshëm
të zbatimit të Rezolutës
për të Drejtat e
Fëmijëve në Shqipëri

Raporti I draftuar. Për
tu finalizuar.

2.2

Lista e nismave
legjislative që Kuvendi
duhet ti marr në
konsideratë për t’i
shqyrtuar dhe miratuar

Lista e përgatitur nga
CRCA

2.3

Tryeza

Muaj tentative
Nëntor/Dhjetor

Konsultimi të GPMF
dhe Komisionit
Parlamentar të
Financave, me OSHCtë dhe ASHMDF për të
marrë mendimin e tyre
lidhur me buxhetin e
shtetit
2.4

Raport i përmbledhur i
Nismave Legjislative
për të drejtat e
fëmijëve/të rinjve të

ndërmarra nga Kuvendi
i Shqipërisë
2.5

Tryeza të përbashkëta
konsultuese të GPMF
me OSHC-të mbi
ndryshimet /nismat
ligjore.

Objektiv
Strategji
k 3:

GPMF siguron
mbikëqyrjen /
kontrollin
parlamentar efektiv të
Qeverisë, të
institucioneve
shtetërore dhe
institucioneve të
pavarura mbi çështjet
e fëmijëve dhe të
rinjve në Shqipëri.

3.1

Takime individuale / në
komisione
parlamentare të
anëtarëve të GPMF me
insitucionet kyçe
publike dhe të pavarura

3.2

Tryezë Diskutimi mbi
zbatimin e Planit të
Veprimit për Fëmijët
mes GPMF dhe
ASHMDF

Në vijimësi

3.3

3.4

3.5

Objektiv
Strategji
k 4:

4.1

Dëgjesë publike në
lidhje me Reformën
Territoriale (Nga niveli
Vizita
qëndrornënëterren
atë lokal)
deputetët e GPMF në
një institucion arsimor,
shëndetësor,
qendërnga
GPMF informohet
sociale,
Këshilli etj.
Kombëtar për
Mbrojtjen e të Drejtave
të Fëmijëve, për të qenë
në kontakt me
zhvillimet për të drejtat
GPMF
në
ebashkëpunim
fëmijëve dhe edhe
të me
mbikqyrë
OSHC-të,punën
nxite tijdhe
mbështet pjesmarrjen
e fëmijëve dhe të
rinjve në vendimmarrjen e Kuvendit
për çështjet që kanë të
bëjnë më të drejtat e
tyre.
Dëgjesë publike me
fëmijë dhe të rinj në
lidhje me zbatimin e
programeve për
fëmijët/të rinjtë
(mbrojtje sociale,
shëndetësi, arsim,

Për tu ndjekur në
2017

Prepara
tory
work

Parashikuar për tu
zhvilluar në Nëntor
2016 duke përfshirë
fëmijë, UNICEF dhe
GPMF

transport, planifikimi
urban, etj.
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Deputetët dhurojnë për
femijët në nevojë për
festat e fund-vitit.
Organizimi i
aktiviteteve
filantropike në
mbështetje të
Evente
të përbashkëta
shërbimeve
për femijët
GPMF-OSHC
dhe të rinjtë në
kuadër të ditëve
ndërkombëtare të të
drejtave të
Fëmijët i dërgojnë letra
njeriut/fëmijëve (ditë
deputetëve në faqen
tematike, ekspozita,
web/kutinë postare
takime, etj)
GPMF / Fëmijët / të
rinjtë takohen me
Raport
vlerësues dhe
deputetët.
monitorues për punën e
Kuvendit dhe zbatimin
e Rezolutës (p.sh.
përmes metodës VKQ)

