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Të nderuar, 
 
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve i cili përfaqëson 31 organizata jo qeveritare në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, shpreh shqetësim për faktin që organizatat e shoqërisë civile në 
fushën e shërbimeve sociale dhe shëndetësore kanë mbetur pa financim si pasojë e mos shpalljes së 
thirrjeve të rregullta publike nga MPMS dhe MSH për ofrimin e shërbimeve. 
 
Pandemia Covid-19 ka rënduar gjendjen e fëmijëve të cenueshëm, ku shumë prej tyre kanë mbetur pa 
shërbimet e nevojshme. Organizatat Jo-Qeveritare që ofrojnë shërbime direkte sidomos përmes 
qendrave ditore apo përmes ofrimit të shërbimeve direkte në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
fëmijët e përfshirë në punë të rënda, fëmijët në situatë rruge, fëmijët e neglizhuar etj, kanë mbyllur 
shërbimet direkte në muajin Mars 2020 duke zbatuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë 
Publike. Organizatat kanë përshtatur shërbimet e tyre duke i ofruar shërbimet përmes platformave 
virtuale.  
 
Në këtë fazë është e rëndësishme që të merren hapat e nevojshëm për zbutjen e pasojave tek fëmijët 
duke ofruar shërbime direkte cilësore, përmes financimit të qëndrueshëm të shërbimeve për fëmijët e 
cenushëm, rritjes të mbështetjes ndaj ofruesve të shërbimeve dhe kontraktimin e tyre në këtë periudhë të 
vështirë gjatë dhe pas pandemisë. 
 
Organizatat Jo-Qeveritare ofruese të shërbimeve direkte për fëmijët e cenueshëm mbështeten 
financiarisht nga niveli qendror (MPMS dhe MSH), donatorë ndërkombëtar, komunat dhe sektori i 
bizneseve. MPMS dhe MSH përmes procesit të thirrjeve publike çdo vit kanë financuar organizatat e 
licencuara për ofrimin e shërbimeve direkte për fëmijët e cenueshëm dhe qytetarët në nevojë për 
shërbime. Këtë vit si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia Covid-19, nuk ka pasur thirrje për 
mbështetje financiare të organizatave të licencuara që ofrojnë shërbime direkte. Poashtu, mbështetja nga 
sektori i biznesit ka rënë dukshëm për shkak të situatës të krijuar nga pandemia. 
  
Për arsyet e cekura më sipër, KOMF kërkon  
- Shpalljen urgjente të thirrjeve të rregullta vjetore për financimin e Organizatave Jo-Qeveritare për 

ofrim të shërbimeve nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë.  
- Rritjen e buxhetit për financimin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore direkte të ofruara nga 

sektori jo-qeveritar. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
KOMF ka parasysh që gjendja e përgjithshme ekonomike është rënduar si pasojë e pandemisë Covid–19 
dhe mund të bëhen rishikime buxhetore. KOMF kërkon që në kuadër të rishikimeve buxhetore të bëhet 
rritja e buxhetit për financimin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore direkte për fëmijët e cenueshëm të 
ofruara nga sektori jo-qeveritar. 
 
KOMF konsideron se gjatë planifikimeve dhe rishikimeve buxhetore, mbrojtja e të drejtave themelore të 
fëmijëve duhet të jetë prioritet absolut për Qeverinë e Republikës së Kosovës, duke e vendosur këtë 
prioritet para investimeve kapitale.  
 
Duke konsideruar interesin e përbashkët që të gjithë qytetarët të gëzojnë mirëqenie sociale, KOMF 
kërkon vëmendjen tuaj të shtuar në mbështetje të Organizatave Jo-Qeveritare të licencuara për ofrim të 
shërbimeve sociale dhe shëndetësore gjatë dhe pas pandemisë Covid–19.  
 
 
 
Sinqerisht,  
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF 
 
Organizatat anëtare të KOMF: Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim – ASTRA, 
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, Balkan Sunflowers Kosova, Childproof/CIPOF, Education Comes First – 
ECF, Iniciativa 6, Organizata Rinore Akti – Ora, Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, 
OPFAKKOS, Programi për të Drejtat Civile – CRP/K, PL4Y International, Qendra për Arsim e Kosovës – 
KEC, Qendra e Kujdesit Ditor PEMA, Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të 
qenieve njerëzore – MVPT, Qendra për Studime të Avancuara – FIT, Qendra Kosovare për Rehabilitimin 
e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT, Save the Children, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Shpresa 
dhe Shtëpi për Fëmijët Kosovë – SDSF, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK 
Kosova, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS, Terre des 
hommes, The Ideas Partnership, VoRAE, WorldVision, Public Organization for Local Initiatives and 
Supports – POLIS, Network of Peace Movement – NOPM, Qendra Sociale – Edukative SOS Kopshti, 
Nevo Koncepti, Qendra Labyrinth dhe Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN). 
 
 

 

 


