


 
Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqiëri, ACCE, është një rrjet i organizatave të shoqërisë civile themeluar 

ne  vitin 2004 nga: Qendra pe r mbrojtjen e te  Drejtave te  Fe mije ve ne  Shqipe ri (CRCA), Qendra e Informacionit dhe 

Ke rkimeve pe r te  Drjetat e Fe mije ve, Linja Kombe tare e Ke shillimit pe r Fe mije  ( ALO 116) dhe qe  prej vitit 2013 MED-

PAK, Partnere  pe r Fe mije t, Shoqata Kombe tare Edukim pe r Jete n, Fondacioni Shqiptar pe r te  Drejtat e Personave me 

Afte si te  Kufizuar, La Casa nel Cuore, ADRA-Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe 

Shkence s, Fe mije t Sot, Pink Embassy u be ne  pjese  e Koalicionit me qe llim kryesor avokimin pe r te  garantuar te  drejte n 

universale te  fe mije ve pe r arsim cile sor dhe gjithe pe rfshire s. Garantimi i aksesit te  çdo fe mije pe r te  vijuar arsimin pub-

lik; Ofrimi i arsimit cile sor pe r çdo fe mije  ne  Shqipe ri; Garantimi i munde sise  pe r arsim pe r çdo fe mije  vajze ; Partner-

iteti me me suesit pe r te  pe rmire suar cile sine  dhe pjese marrjen e fe mije ve ne  sistemin arsimor si dhe kontributi i va-

zhdueshe m ne  pe rfshirjen e te  gjithe  fe mije ve pa dallim ne  sistemin arsimor shqiptar pe rbe jne  disa nga priritetet e 

pune s te  ACCE.  

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, ACCE, është organizatore e Fushatës të Javës Globale “Arsim pe r 

te  Gjithe ” si dhe ane tare e Global Campaign for Education, rrjetit te  organizatave te  shoqe rise  civile me  te  madh ne  

mbare  Bote n, i cili ka si mision sigurimin qe  Shtetet veprojne  konkretisht ne  plote simin e te  drejte s te  çdo fe mije pe r 

nje  arsim te  detyrueshe m publik cile sor dhe pa pagese . Me nje  shtrirje gjeografike ne  mbare  vendin, Koalicioni pe r Ar-

simin e Fe mije ve dhe organizatat e tij mbe shtete se punojne  intensivisht ne  pe rmbushjen e misionit te  tyre ne  garanti-

min qe  çdo fe mije  pa dallim dhe pavare sisht afte sive te  tyre, te  jete  pjese  e sistemit arsimor shqiptar.  

Java Globale 2015 “Voto për Arsimin” 
 
2015 e shte  viti ne  te  cilin aktiviste t e shoqe rise  civile kane  munde si qe  te  ke rkojne  pe rmbushjen e te  drejte s universale pe r  
arsim si dhe te  vendosin prioritetet e arsimit pe r brezat e ardhshe m. 
 
2015 e shte  viti, i cili i jep munde sine  shoqe rise  civile qe  te  hedhë sytë nga e ardhmja e arsimit, ne pe rmjet angazhimit ne  nje  
axhende te  pe rbashke t bote rore - mbi edukimin dhe kryesisht mbi zhvillimin e qe ndrueshe m- e cila do te  fokusoje  politikat 
dhe planet e pune s te  qeverive duke nisur nga sot deri ne  2030. 
 
Nde rkohe  qe  qeverite  pe rgatiten pe r te  shprehur prioritetet dhe angazhimet e tyre, e shte  e re nde sishme qe  shoqe ria civile ne  
mbare  bote n te  kete  nje  ze  ne  ate  qe  do te  premtohet, pe r te  siguruar qe  zotimet i pe rgjigjen te  drejtave, nevojave dhe prior-
iteteve te  qytetare ve. 

Qëllimi I Fushatës 

Qe llimi kryesor i fushate s lidhet me angazhimin e politike be re sve ne : 
 Hartimin e politikave dhe planeve financiare pe r te  pe rmbushur premtimet e pa mbajtura te  Le vizjes Bote rore 

“Arsim pe r te  Gjithe ” dhe Objektivave te  Zhvillimit te  Mije vjecarit; 
 Angazhim I pe rbashke t  ne  krijimin e nje  kornize te  re pe r Arsimin Post-2015, e cila do te  be je  te  mundur  qe  çdo 

fe mije  te  ge zoje  te  drejte n pe r arsim cile sor dhe gjithe pe rfshire s; 
 Te  njihet dhe forcohet roli I shoqe rise  civile ne  garantimin e pjese marrjes te  qytetare ve ne  zhvillimin dhe monitori-

min e kornize s se  re pe r arsimin Post-2015. 

Angazhohu me Ne 

Çdokush mund te  be het pjese  e aktiviteteve te  Jave s Globale “ Voto pe r Arsimin”. 
Nëse jeni mësues: Sëbashku me nxënësit tuaj, mund të organizoni aktivitete me fokus të drejtat e fëmijëve, 
mund te  organizoni ore  te  hapura me simore dhe t’ju jepni informacione rreth Konvente s mbi te  Drejtat e Fe mije s, 
Konventa Evropiane pe r Mbrojtjen e te  Drejtave dhe Lirive Themelore te  Njeriut, Deklarata Universale e te  Drejtave te  
Njeriut; 
Nëse jeni prind: Përfshihuni në aktivitetet që shkolla e fëmijëve tuaj do të organizojë në kuadër të Javës Glob-
ale “ Voto pe r Arsimin”; ju shpjegoni fe mije ve tuaj re nde sine qe  arsimi luan ne  jete n e çdokujt; se bashku me banore t e 
lagjes ku ju jetoni organizoni takime me deputete t e zones tuaj ku te  merni informacione rreth te  drejtat e fe mije ve dhe 
angazhimin e shtetit shqiptar ne  garantimin e te  drejtave te  fe mije ve ne  mbare  vendin. 
Nëse jeni organizatë e shoqërisë civile: Bashkojuni Koalicionit për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri në aktivite-
tet qe  do te  zhvilloje  ne  mbare  vendin; Organizoni aktivitete nde rgjegje suese mbi te  drejtat e fe mije ve ne  qytetet dhe 
shkollat ku ju punoni; Na informoni mbi aktivitetet tuaja duke na ndjekur ne  https://www.facebook.com/
KoalicioniPerArsiminEFemijeveNeShqiperi?ref=hl dhe ne  adrese n linda.pino@crca.al 
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