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1. HYRJE
Siguria e fëmijëve në internet konsiderohet një sfidë e kohëve
të sotme. Interneti dhe teknologjia zhvillohen shumë shpejt në
krahasim me kohën që i duhet shoqërive për t’u njohur me
rreziqet.
Me rritjen e përdorimit të pajisjeve kompjuterike dhe aksesin
në shkallë më të gjerë, sidomos nga moshat e reja në Shqipëri
fëmijët janë të rrezikuar teksa navigojnë në internet dhe
zbulojnë një botë të re informacioni, lojrash, komunikimi dhe
zhvillimi të mëtejshëm të dijeve. Në këtë aspekt është parë e
nevojshme edhe mbrojtja e femijëve përtej aksesit në
informacionin e duhur. Fëmijët janë të rrezikuar online po aq
sa janë edhe në jetën reale. Në këtë drejtim forcimi i punës së
institucioneve shtetërore, organizatave të shoqërisë civile dhe
familjes marrin një rëndësi parësore për krijimin e
mekanizmave që parandalojnë mundësinë që fëmijët të
abuzohen dhe shfrytëzohen gjatë navigimit të tyre në internet,
po aq sa merr rëndësi edhe krijimi i politikave dhe praktikave
të punës sesi të gjithë së bashku ne mund të punojmë më mirë
për mbrojtjen e fëmijëve.
Në këtë kuadër, në përpjekje për të siguruar mbrojtjen e
fëmijëve online më 09.02.2016 u nënshkrua edhe Marrëveshja
e Bashkëpunimit “Për sigurinë online të fëmijëve në Shqipëri”
midis katër Ministrive të linjës për sigurinë e Fëmijëve në

Internet. Marrëveshje ka për synim të rrisë dhe promovojë
sigurinë online të fëmijëve ndaj përmbajtjeve të paligjshme
apo të papërshtatshme dhe mbrojtjen e tyre nga dhuna,
shfrytëzimi, abuzimi, rreziqet dhe kërcënimet që vijnë nga
përdorimi i internetit nga fëmijët në Shqipëri.
Në vijim të zbatimit të Marrëveshjes, të gjitha institucionet
nënshkruese të saj, me mbështetjen edhe të grupit të
ekspertëve të ministrive, punuan së bashku për të përgatitur
këtë Plan Veprimi të përbashkët, i cili vendos në bazë më të
organizuar të gjitha masat dhe ndërhyrjet që ministritë, së
bashku ose veç e veç do të zbatojnë përgjatë periudhës 20182020 për të bërë të mundur një internet më të sigurt për
fëmijët në Shqipëri.
Plani u përgatit dhe u këshillua gjerësisht me përfaqësuesit e
institucioneve publike, të shoqërisë civile dhe të industrisë së
internetit në Shqipëri. Ai është një dokument i hapur pune që
bën të mundur përtej zbatimit të masat edhe rinovimin e tij
me masa e nisma të reja, të cilat vetëm mund të rrisin
mbrojtjen e femijëve në internet, rrjete sociale etj.
Përgatitja e Planit të Veprimi u lehtësua nga eksperienca e
gjerë në këtë fushë e Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në
Shqipëri (CRCA), falë së cilës u konsultua dhe u përgatit një
dokument, i cili vendos në qendër të tij mbrojtjen e fëmijëve
nga dhuna, bulizmi dhe shfrytëzimi në internet.

2. QËLLIMET E PLANIT TË VEPRIMIT PËR MBROJTJEN DHE SIGURINË E
FËMIJËVE NË INTERNET
• Rritja e sigurisë së fëmijëve gjatë lundrimit të tyre në internet, duke krijuar një platformë të gjerë
bashkëpunimi, shkëmbimi dhe koordinimi që bën të mundur rritjen e sigurisë për identifikimin,
raportimin dhe kufizimin e aksesit në faqet me përmbajtje të papërshtatshme ose të paligjshme për
fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri;
• Forcimin e kuadrit ligjor dhe politikave publike për sigurinë në internet të fëmijëve;
• Mbështetja e Platformës Kombëtare të Raportimit dhe Informacionit (www.ISIGURT.AL), e cila iu krijon
akses fëmijëve, prindërve, mësuesve, grupeve të interesuara, etj, për të raportuar, informuar dhe
ndërgjegjësuar mbi sigurinë, rreziqet dhe mënyrat e mbrojtjes nga shfrytëzimi dhe abuzimi online;
• Shkëmbimin e informacionit midis institucioneve, organizatave dhe industrisë së internetit për rritjen e
sigurisë në internet të fëmijëve;
• Forcimi i dialogut midis institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, industrisë së internetit dhe
komunikimit, për të bërë të mundur mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, bulizmi, abuzimi dhe shfrytëzimi
në internet;
• Intensifikimit të përpjekjeve në nivel lokal dhe kombëtar për të rritur mbrojtjen dhe sigurinë në internet
të fëmijëve;

“Abuzimi online i fëmijëve” është çdo formë presioni, keqtrajtimi, dhune dhe abuzimi i fëmijës në internet,
që mund të ndodh në rrjete sociale, në faqe ku fëmijët luajnë apo flasin me fëmijë të tjerë. Fëmijët,
adoleshentët dhe të rinjtë kur janë online mund të jenë viktima të cyberbulling, të përgatitjes për abuzim,
dhunës apo shfrytëzimit seksual si dhe dhunës emocionale. Abuzimi online i fëmijëve ndosh shpesh herë
edhe me dhunën në jetën reale.

3. KOMITETI KËSHILLUES PËR SIGURINË E FËMIJËVE NË INTERNET

Në kuadër të zbatimit të këtij Plani Veprimi, palët nënshkruese bien dakord që të propozojnë ngritjen e një Komiteti Teknik
Këshillues për Sigurinë e Fëmijëve në Internet, pranë Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve. Komiteti
në përbërje të tij do të ketë nga një përfaqësues të çdo Ministrie nënshkruese të kësaj marrëveshje, një anëtar nga
AMSHDF, Policia e Shtetit, AKCESK, AKEP etj. Anëtar i komitetit mund të jetë çdo organizatë e shoqërisë civile, institucion
publik, kompani telekomunikacioni etj. Modalitetet e ngritjes dhe funksionimit të komitetit përcaktohen me Udhëzim të
Ministrit përgjegjës për fëmijët në Shqipëri.
• Anëtarët e Komitetit keshillues për Sigurinë e Fëmijëve në Internet angazhohen që të caktojnë një pikë kontakti për efekt të
raportimit, referimit dhe shkëmbimit të informacionit konfidencial të rasteve të dhunës, bulizmit, shfrytëzimit etj. të
fëmijëve online;
• Ministritë, institucionet publike dhe OSHC-të, angazhohen që të shkëmbejnë të dhëna të rasteve të fëmijëve dhe
adoleshentëve, viktima të dhunës dhe shfrytëzimit në internet, si dhe ndjekjen e tyre me përgjegjësi maksimale deri në
zgjidhjen e problemit, përfshirë edhe ndjekjen e të gjitha rrugëve ligjore për ankimimin e rasteve pranë Prokurorisë dhe
Gjykatës. Për shkëmbimin e të dhënave të rasteve mund të vendoset përdorimi i një Protokolli të veçantë për mbrojtjen e
të dhënave konfidenciale të fëmijëve. Mënyra dhe përmbajtja e këtij protokolli do të vendoset nga grupi i ekspertëve;
• Palët nënshkruese do të drejtojnë dhe lehtësojnë proçesin e koordinimit, konsultimit, propozimeve për përmirësime në
legjislacion, me institucionet, shoqërinë civile dhe industrinë e internetit në Shqipëri;
• Palët angazhohen për mbështetjen dhe promovimin e Platformës Kombëtare për Sigurinë në Internet të Fëmijëve
(www.isigurt.al), si atë në internet, ashtu edhe aplikacionin mobile, si një mundësi për të raportuar, për t’u informuar dhe
ndërgjegjësuar mbi sigurinë, rreziqet dhe mënyrat e mbrojtjes nga shfrytëzimi dhe abuzimi online, fëmijët, adoleshentët, të
rinjtë, prindërit dhe mësuesit në Shqipëri;
• Forcimi i dialogut midis institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, industrisë së internetit dhe komunikimit, për sigurinë në
internet, me synim krijimin e një rrjeti informal midis të gjithë aktorëve që punojnë dhe kujdesen për mbrojtjen online të
fëmijëve;

Platforma Kombëtare për Internetin e Sigurtë për Fëmijët në Shqipëri ka në fokus të saj përmbajtjet e paligjshme
dhe të papërshtatshme për fëmijët në internet. Rubrika RAPORTO bën të mundur raportimin e çdo rasti të
përmbajtjeve të paligjshme dhe të papërshtatshme online duke plotësuar një formular të thjeshtë, i cili njofton
menjëherë një punonjës të platformës për ngjarjen e ndodhur dhe adresën specifike të faqes.
Ne punojmë me industrinë e internetit, Policinë e Shtetit, ASHDMF, AKCESK dhe agjenci të tjera publike dhe private
për të marrë masa ndaj këtyre përmbajtjeve. Raportimet janë konfidenciale. Ai mund të ndihmojë dhe shpëtojë një
fëmijë nga abuzimi dhe shfrytëzimi në internet.

4. OBJEKTIVAT STARTEGJIKË TË PLANIT TË VEPRIMIT (2018-2020)

1. Rritja e sigurisë
së fëmijëve në
internet nëpërmjet
përforcimit të
kapaciteteve
Kombëtare dhe
Lokale.

2. Forcimin e
kuadrit ligjor dhe
politikave për
sigurinë online të
fëmijëve

3. Forcimi i
partneritetit
Institucione - OJF –
Industri për
sigurinë e fëmijëve
në internet

4. Ndërgjegjësimi
dhe Informimi për
Sigurinë Online të
Fëmijëve

5. NDËRHYRJET STRATEGJIKE TË PLANIT PËR SIGURINË DHE MBROJTJEN E
FËMIJËVE NË INTERNET
Plani i Veprimit vendos në qendër të vëmendjes përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe sigurinë e
tyre online të institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile, mësuesve, prindërve, mediave dhe industries së
komunikimit teknologjik.
Plani i Veprimit kërkon të shërbejë si një udhërrefyes për të caktuar qëllime dhe objektiva strategjike, si dhe bashkërenduar punën
dhe veprimtarinë e institucioneve, organizatave, industrisë dhe të gjithë partnerëve socialë të interesuar për sigurinë e fëmijëve
në Internet, përgjatë 3 viteve në vijim.
Shqipëria është duke ndërmarrë hapat e saj të parë në këtë drejtim, ndaj ende ka mangësi në drejtim të mekanizmave të
mbrojtjes së fëmijëve gjatë navigimit të tyre online, trajnimit të agjensive ligj-zbatuese për metodat më të fundit të denocimit dhe
sigurisë online të femijëve dhe informimit të vazhdueshëm të shoqërisë për t’a bërë lundrimin në internet sa më të sigurt për
femijët. Në këto kushte grupi teknik ndërministror i punës gjykoi se ishte e domosdoshme përgatitja e një dokumenti strategjik me
qëllime dhe objektiva të qartë, të cilat lehtësojnë jo vetëm punën e grupit teknik të punës, por përtej tij, krijojnë një mundësi
serioze për të zhvilluar një përpjekje të organizuar për informimin, mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi
online. Programi dhe Plani i Punës përfshin hapa specifike që konsistojnë në:
▪ Përmirësimin e mekanizmave të raportimit nëpërmejt Linjës së Telefonit për Fëmijë ALO 116-111 dhe Platformës
Kombëtare të Informacionit për Sigurinë në Internet (WWW.ISIGURT.AL), aplikacioneve në telefon etj;
▪ Specializimin e punonjësve të fushës, nëpërmjet manualeve dhe trajnimeve të vazhdueshme, duke përfshirë këtu: policinë
për kapacitetet investiguese dhe parandaluese, mësuesit për çështjet e informimit dhe psiko-edukimit, punonjësit e njësive
për mbrojtjen e fëmijëve për çështjen e trajtimit dhe menaxhimit të rasteve të shfrytëzimit dhe abuzimit online etj;

▪ Mundësimin e mënyrave dhe mjeteve të aksesit për informimin e fëmijëve mbi abuzimin online, mbrojtjen dhe raportimin e
krimeve. Kjo gjë do të mundësohet nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese.
▪ Forcimit të bashkëpunimit me sektorin privat, ISP-të kompanitë e telekomunikimit etj.
Plani kombëtar i veprimit synon që të ndërtojë infrastrukturën e nevojshme; për të identifikuar viktimat e abuzimit, shfrytëzimit
online dhe për të përdorur praktikat më të mira të trajtimit të viktimave të abuzimit dhe shfrytëzimit online; për të ngritur strategji
që sigurojnë bashkëpunimin e të gjithë aktorëve socialë në parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri nga abuzimi dhe
shfrytëzimi online; për forcimin e legjislacionit që mundëson trajtimin e këtij krimi ligjërisht, kapjen e abuzuesve dhe ndërton
mekanizma të mirëfilltë parandalimi dhe trajtimi të viktimave; për t’u siguruar që çdo aktor social ka të drejtën dhe detyrimin për
të raportuar rastet e abuzimit dhe materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët.
Plani i Veprimit u përgatit nga puna dhe kontributi i jashtëzakoshëm i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrisë e
Brendshme, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë
Kibernetike (AKCESK), Agjencise Shteterore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHDMF), OJF-ve që punojnë për të drejtat e
fëmijëve, shoqërisë civile, me mbështetjen e CRCA Shqipëri.
Hartimi dhe zbatimi i Planit të Veprimit do të ecë paralelisht me Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017 -2020. Një
nga objektivat më të rëndësishme të kësaj agjende është fuqizimi i mekanizmave institucionalë qëndrorë dhe vendorë për një
mjedis elektronik dhe digjital të sigurtë për fëmijët. Ky objektiv përfaqësohet gjerësisht tek Plani i Veprimit 2018-2020.
Plani është konsultuar me shoqërinë civile në dy takime nga ku janë marrë edhe një sërë sugjerimesh që e përmirësuan edhe më
tej përmbajtjen e tij. Si i tillë, plani përfaqëson një dokument gjerësisht të konsultuar me përfaqësues nga të gjithë aktorët që
punojnë dhe kontribuojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri.

PLANI I VEPRIMIT PËR SIGURINË DHE MBROJTJEN NË INTERNET TË FËMIJËVE
OBJEKTIVAT STARTEGJIKË DHE AKTIVITETET 2018-2020
Objektivat
strategjike

Aktivitetet

1.1. Hartimi i instrumentave
Objektivi Strategjik dhe protokolleve që
1:
rregullojnë përmbajtjen e
paligjshme dhe të
Rritja e sigurisë së
papërshtatshme për fëmijët
fëmijëve në internet dhe adoleshentët në
nëpërmjet
internet.
përforcimit të
1.2 Hartimi dhe publikimi i
kapaciteteve
Manualeve të Praktikave
Kombëtare dhe
Pozitive për Sigurinë dhe
Lokale
Mbrojtjen e Fëmijëve në
Internet për profesionistët
që punojnë për mbrojtjen
dhe sigurinë e fëmijëve.
1.3 Trajnime informese me
mësuesit, fëmijët, prindërit
dhe zyrtarë publik mbi
rreziqet reale që vijnë si
rezultat i lundrimit të
pakontrolluar dhe të
pambrojtur të fëmijëve në
internet.

Indikatorë/t

Institucionet
Përgjegjëse

Afatet
kohore

Partnerët

Nummri i instrumentave të
ASHDMF /
përgatitur dhe të miratuar nga MSHMS
Këshilli Kombëtar për të
Drejtat dhe Mbrojtjen e
Fëmijëve në Shqipëri.

2018/2019

MB, MASR, OSHC,
AKEP, AKCESK, ISPtë

Manuale / Udhëzues të
Praktikave të Punës për
punonjësit e policisë,
mësuesit, punojësit e NJMF-ve
në lidhje me sigurinë e
fëmijëve në internet të
aprovuara nga institucionet
përgjegjëse.
Numri i trajnimeve të
realizuara / numri i përfituesve
nga trajnimet / numri I rasteve
të raportuara në platformën
www.ISIGURT.al

MSHMS, MB,
MASR,
ASHDMF

2018 / 2019 OSHC-të

MASR, MB,
ASHDMF,
OSHC-të

2018/2020

IZHA, OSHC-të,
AKCESK, organizata
ndërkombëtare etj

1.4 Sesione informuese me
strukturat në Bashki, Polici
dhe DAR, që ndjekin rastet e
fëmijëve të rrezikuar nga
lundrimi në internet për të
përmirësuar aftësitë e tyre
për të menaxhuar raste të
tilla.

Numri i sesioneve informuese
te organizuara (off dhe online)
/ % e të informuarve dhe
trainuarve sipas institucioneve

1.5 Mirëmbajtja e
vazhdueshme e filtrave të
vendosur në të gjithë rrjetin
kompjuterik në shkollat
publike dhe private për të
parandaluar aksesin e
fëmijëve në faqe të
papërshtatshme dhe të
paligjshme si dhe informimi
në vijueshmëri i mësuesve të
TIK për raportimin e
incidenteve.

Raportet e mirëmbajtjes dhe MASR / DAR
kontrollit të vlefshmërisë së
filtrave / filtra të rinj të
instaluar
në
rrjetin
kompjuterik në Shkolla nga
çdo DAR / Mësuesit e TIK të
informuar për procesin për
mirëmbajtjen e filtrave /
Raportet mujore dhe raporti
vjetor i incidenteve të sigurisë
në internet të fëmijëve nga
Mësuesit e TIK pranë DAR /
MASR
Numri i mësuesve që marrin
MASR
pjesë në rrjet / Numri i
aktiviteteteve të realizuara
nga mësuesit dhe rrjeti

1.6 Krijimi dhe mbështetja e
rrjetit online të mësuesve të
TIK për sensibilizimin dhe
mbrojtjen e fëmijëve në
internet dhë ndërgjegjësimin
e vazhdueshëm për
mbrojtjen e fëmijëve në
internet.

MB, MASR,
ASHDMF,
Policia e
Shtetit, OSHCtë.

2018/2020

AKCESK, MSHMB.

2018/2020

ACSESK, AKEP,
OSHC-të,
Komisioneri për
Mbrojtjen e të
Dhënave
Personale, ISP-të
etj

2018 / 2020 IZHA

Objektivi Strategjik
2:
Forcimi i kuadrit
ligjor dhe të
politikave për
forcimin e sigurisë
dhe mbrojtjes
online të fëmijëve

Objektivi Strategjik
3:

2.1. Hartimi dhe
bashkërendimi i politikave,
rregullorve, programeve dhe
nismave shtetërore për
mbrojtjen e fëmijëve në
internet.

Numri i programeve, nismave
dhe rregulloreve të posaçme në
funksion të rritjes së sigurisë
dhe mbrojtjes online të
fëmijëve.

2.2 Mbështetja e nismave
ligjore dhe politikave të reja
për ISP-të dhe ofruesit e
internetit për të parandaluar
aksesin e fëmijëve në
përmbajtje të paligjshme
online.
2.3 Hartimi i një udhëzimi të
posaçëm (dhe rregullores
shoqëruese) për mbrojtjen
dhe sigurinë onlinë të
fëmijëve në shkolla dhe
mbledhjen e të dhënave të
incidenteve të raportuara të
dhunës, bulizmit dhe
abuzimit online të fëmijëve;
2.4 Mbështetja e nismave
ligjore me qëllim përshtatjen
e legjislacionit të brendshëm
me atë të Bashkimit
Europian, për mbrojtjen e
fëmijëve nga dhuna, bulizmi,
shfrytëzimi dhe pornografia
online etj.
3.1 Nënshkrimi i
marrëveshjeve të

Numri i ligjeve dhe akteve të
propozuara dhe të paraqitura
në Këshill të Ministrave /
Kuvend për miratim.

2018/2019

OSHC-të, AKCESK
etj.

MB, MSHMS,
MASR

2018/2020

AKEP, AKCESK,
OSHC-të,
Komisioneri për
Mbrojtjen e të
Dhënave Personale

Hartimi dhe miratimi i
udhëzimit dhe Rregullores /
Metodologjia e mbledhjes së
rasteve të incidenteve në
shkolla e miratuar / raportet e
DAR.

MASR / DAR /
ASHDMF /
OSHC

2018

Numri i ligjeve dhe akteve të
përmirësuara dhe / ose të
përshtatura me normat e BEsë.

MB, MSHMS,
OSHC

2018/2020

ASHDMF, OSHC,
MASR, Komisioneri
për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale
etj

2018/2020

OSHC, AKEP,
Kompanitë e

Numri i marrëveshjeve të
përbashkëta në nënshkruara /

MSHMS,
MASR, MB,
AMSHDF

ASHDMF,
MSHMS,

OSHC-të

Forcimi i
partneritetit midis
autoriteteve
publike-shoqërisë
civile –sektorit
privat për sigurinë e
fëmijëve online.

Objektivi Strategjik
4:
Ndërgjegjësimi dhe
Informimi për
Sigurinë Online të
Fëmijëve.

bashkëpunimit midis
autoriteteve publike,
organizatave të shoqërisë
civile dhe sektorit privat që
nxisin fuqizimin e
mekanizmave të raportimit
dhe mbrojtjes së fëmijëve në
internet.
3.2. Rritja e numrit të ISP-ve
që firmosin dhe raportojnë
për zbatimin e Kodit të
Sjelljes për Sigurinë në
Internet.
3.3 Nxitja e ISP-ve për të
promovuar përdorimin e
produkteve të sigurisë online
të fëmijëve në platformat e
tyre në internet apo celulare.

numri I aktiviteteve të
realizuara në drejtim të
mbrojtjes së fëmiijëve / numri
i fëmijëve të mbrojtur.

OSHC, ISP

Biznesit, MASR,
MPB, AKCESK.

Numri i ISP që firmosin Kodin e AKCESK / AKEP 2018/2020
Sjelljes / Masat që kanë marrë
AMSHDF
ISP-të në zbatim të Kodit /
Raporti Vjetor për zbatimin e
Kodit të Sjelljes.
% e femijeve te mbrojtur /
AKCESK, AKEP, 2018/2020
numri i produkteve të
përdorur (instaluar) në ndihmë
të fëmijëve dhe prindërve.

AKEP, Kompanitë
e Biznesit, OSHCtë.

4.1 Promovimi i
mekanizmave të raportimit
për sigurinë online
(www.ISIGURT.al , ALO 116111) etj, për te rritur
mbrojtjen e fëmijëve nga
abuzimi dhe shfrytëzimi
online, në sesioneve
informuese, konferencave,
seminareve, trainimeve etj.

Numri dhe % e rasteve të
raportuara dhe % e suksesit të
zgjidhjes së tyre

MSHMS, MB,
ASHDMF,
AKCESK, ALO
116, CRCA

2018/2020

Policia e Shtetit,
NJMF-të,
Komisioneri për
Mbrojtjen nga
Diskriminimi,
OSHC,

4.2 Rritja e informimit publik
të fëmijëve, adoleshentëve,

Numri i programeve televizive
që flasin për këtë çështje /

MASR,
ASHDMF, AMA

2018/2020

MSHMS, MB,
organizatat e

OSHC-të, Industria
e internetit dhe
komunikimit

prindërve, mësuesve,
profesionistëve etj për
mënyrat e mbrojtjes së
fëmijëve nga dhuna, bulizmi
dhe shfrytëzimi online.

Numri i faqeve në internet që
përmbajnë informacione në
këtë fushë / numri i mediave
dhe gazetarëve që informojnë
vazhdimisht në këtë fushë etj.

4.3 Organizimi i një Fushate
Numri i shikuesve / dëgjuesve
të përvitshme kombëtare për / përfituesve nga
ndërgjegjësimin e fëmijëve,
fushatat.
prindërve, mësuesve,
profesionistëve, ISP-ve etj,
për rreziqet që paraqet
internet i pasigurt për
mbrojtjen e fëmijëve online.

Medias dhe ato të
gazetarëve, OSHCtë.

ASHDMF
MSHMS

2018/2020

MASR, MSHMS,
MB, OSHC-të,
AKCESK

6. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I ZBATIMIT TË PLANIT
Plani Kombëtar i Veprimit për Sigurinë e Fëmijëve në Internet 2018-2020, është një dokument nismash dhe aktivitetesh
ndërsektoriale të koordinuara, për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, bulizmi dhe shfrytëzimi në internet. Në këtë kontekst
proçesi i monitorimit të zbatimit të tij do të jetë një proçes ndërsektorial.
Monitorimi i progresit të zbatimit të objektivave dhe masave të këtij Plani Veprimi do të paraqitet në mënyrë periodike dhe
do të jetë pjesë e diskutimeve në takimet e Këshillit Kombëtar të të Drejtave të Fëmijëve si dhe të Komitetit të Koordinimit
për Sigurinë në Internet të Fëmijëve.
Për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit, përgjegjëse do të jenë edhe pikat e kontaktit në ministritë e linjës që
punojnë aktualisht për sigurinë e fëmijëve në internet, të cilët mbledhin të dhëna dhe identifikojnë boshllëqet e
informacionit që nevojitet.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bazë të Ligjit Nr 18/2017, Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, neni 38,
pika 1/a është përgjegjëse për: “koordinimin dhe monitoron zhvillimin e zbatimin e politikave dhe të masave përkatëse për
zbatimin e këtij ligji, të strategjisë kombëtare e të planit të veprimit për fëmijët si dhe të detyrimeve ndërkombëtare të
Republikës së Shqipërisë në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës dhe përgatit raportet përkatëse” . MSHMS ka rol
koordinues dhe bashkërendues mbi ecurinë e zbatimit të Planit të Veprimit për Sigurinë e Fëmijëve Online.

Plani i Veprimit parashikon publikimin e progres raporteve vjetore dhe mbështetjen për raportet monitoruese nga shoqëria
civile. Sfida për një funksionim më të plotë të kuadrit monitorues mbetet ndërveprimi me strukturat përgjegjëse. Ministritë
përgjegjëse do të punojnë me partnerët dhe sektorët e brendshëm për të përmirësuar cilësinë e të dhënave. Nevojitet
ngritja e kapaciteteve teknike dhe profesionale për të garantuar që të gjitha zyrat shtetërore përkatëse të mund të
mbledhin të dhënat e nevojshme për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit, duke mbrojtur njëkohësisht të drejtat e
privatësisë për rastet e abuzuara dhe shfrytëzuara online.

Monitorimi i Planit të Veprimit i do të kryhet përmes mekanizmit të vlerësimit bazuar në rezultate, sipas urdhërit nr. 139,
datë 1.7.2010, të kryeministrit, “ Për zbatimin e procesit të monitorimit të Strategjive Sektoriale e Ndërsektorialë”.
Ministritë do të marrin masat për trajnimin dhe ofrimin e asistencës teknike të vazhdueshme për regjistrimin e të dhënave
të treguesve të monitorimit, përditësimin e tyre, si dhe për administrimin e përshtatshëm të të dhënave.
Në bazë të Ligjit Nr 18/2017, Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, neni 43, pika 6 , ASHDMF “Realizon mbledhjen, analizën
e të dhënave dhe raportimin e zbatimit të dokumenteve strategjike me fokus fëmijët, si dhe të situatës së të drejtave të
fëmijës”. Ajo do të hartojë raportet e progresit dhe do të lehtësojë koordinimin me institucionet përgjegjëse, në nivel
kombëtar dhe vendor, OSHC-të etj, të cilat promovojnë sigurinë e fëmijëve në internet përmes programeve të tyre.
Plani i Veprimit identifikon organet shtetërore që janë përgjegjëse për zbatimin e secilit prej nismave dhe aktiviteteve të
përfshira në Plan, por një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve luajnë edhe organizatat e shoqërisë civile që
konsiderohen si partnerë kyç për të mbrojtur fëmijët.
CRCA Shqipëri ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbështetjen e hartimit e Planit të Veprimit, duke nxitur
zbatimin e praktikave më të mira nga Shqipëria dhe rajoni, si dhe duke mbështetur nisma dhe aktivitete në funksion të
mbrojtjes së fëmijëve në internet. Në këtë kuadër OSHC-të do të jenë gjithnjë të mirëpritura që të zhvillojnë metodologji
vlerësimi dhe t’i zbatojnë ato për monitorimin e këtij Plani Veprimi dhe të masave të përfshira në të.

7. BUXHETIMI I PLANIT TË VEPRIMIT
Çdo Ministri nënshkruese e Planit të Veprimit, do të përgatisë planin vjetor për zbatimin e Planit të Veprimit, së bashku me
buxhetin përkatës. Buxheti do të planifikohet bazuar në objektivat dhe aktivitetet e parashikuar në Plan, sipas përgjegjësive
specifike të çdo Ministrie. Për shkak se Buxheti i vitit 2018 është miratuar, buxhetimi i aktiviteteve, që kanë kosto financiare, do të
realizohet në buxhetin e vitit të ardhshëm.
Organizatat e shoqërisë civile, organizatat ndërkombëtare dhe të gjithë partnerët social, janë të mirëpritur të bashkëpunojnë dhe
mbështesin zbatimin e Planit të Veprimi, aktiviteteve dhe nismave specifike, të parashikuara në të.

Palët nënshkruese:
Znj. ARDIANA JAKU
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

_________________

Znj. BESA SHAHINI
MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

_________________

Znj. ROVENA VODA
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_________________

