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Nivelet e ulëta të aftësive themelore të shkrim-leximit dhe numërimit në Kosovë kufizojnë zotësinë e 
të rriturve të rinj për të zhvilluar aftësitë e kërkuara për tregun e punës dhe për të çuar jetë të plotë 
dhe produktive. Qasja e ulët në edukimin në fëmijërinë e hershme në vend dhe cilësia e ulët e shërbimeve 
ndikon negativisht në zhvillimin e gatishmërisë shkollore dhe krijimin e aftësive themelore të shkrim-leximit dhe 
numërimit.1 Fillimet e dobëta për mësimin e hershëm bëjnë që shumë fëmijë kosovarë të jenë prapa dhe të 
përpiqen të zënë hapin për vite me radhë (Figura 1). Hendeku vazhdon, me mesatarisht një nxënës kosovar të 
shkollës së mesme që renditet shumë poshtë mesatares rajonale dhe të OECD. Deri në moshën 15 vjeçare, katër 
në pesë nxënës janë analfabetë funksionalë.2 Këto tendenca kanë implikime negative afatgjata për punësimin e 
të rinjve, gjë që dëshmohet nga nivelet e larta të papunësisë së të rinjve në Kosovë.

Figura 1. Përqindja e fëmijëve kosovarë në rrugën e duhur për shkrim-lexim dhe numërim
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Mbijetesa e fëmijëve në Kosovë, përkundër progresit të përgjithshëm, po përkeqësohet. Ndërsa shkalla e 
vdekshmërisë së foshnjeve dhe vdekshmërisë së fëmijëve nën 5 vjeç u përmirësua gjatë 10-15 viteve të para të mijëvjeçarit, 
ato dukshëm filluan të përkeqësohen në 2016. Sipas raportit të Anketës së Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë në 
Kosovë 2019-2020 (MICS), probabiliteti që një fëmijë të vdesë midis lindjes dhe ditëlindjes së tyre të pestë është 15 për 
çdo 1,000 lindje.3 Ky numër është pothuajse dy herë më i lartë për fëmijët nga familjet rome, ashkali dhe egjiptiane, me 27 
fëmijë për çdo 1,000 lindje të gjalla që vdesin para se të mbushin moshën 5 vjeç. Krahasuar me vendet e BE-së, shkalla 
e vdekshmërisë së foshnjeve në Kosovë ishte 2.8 herë më e lartë se mesatarja e BE-27.4

Familjet, ofruesit e shërbimeve, politikat publike dhe programimi luajnë një rol kritik në formësimin e rezultateve 
të ZHFH me cilësi të lartë, megjithëse në Kosovë, përpjekjet për të ofruar kujdes cilësor të hershëm pengohen 
nga pabarazitë. Fëmijët nga familjet në zonat rurale, në familjet më të mëdha dhe në komunitetet rome, ashkali dhe 
egjiptiane përballen me nivele varfërie më të larta sesa popullsia në përgjithësi. Ndërsa 18 për qind e popullsisë së vendit 
jeton nën kufirin e varfërisë, vlerësuar në 1.85 euro në ditë, varfëria është më e lartë në zonat rurale me 19.4 për qind të 
popullsisë së përgjithshme rurale. Për fëmijët në zona rurale të moshave 0-18 vjeç, rritet në 24 për qind. Midis të gjitha 
familjeve, ato me më shumë fëmijë kanë më shumë gjasa të jenë të varfra, me shkallën e varfërisë së familjeve me tre 
ose më shumë fëmijë që është 2.5 herë më e madhe sesa ajo e familjeve pa fëmijë. Fëmijët nga komunitetet rome, 
ashkali dhe egjiptiane gjithashtu përballen me risk më të lartë të varfërisë dhe varfërisë së rëndë kur krahasohen me 
popullsinë në përgjithësi. Ngecja në rritje mbetet një sfidë për komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane, duke prekur 
15 për qind të lindjeve brenda kësaj popullate në krahasim me 4 për qind për popullatën e përgjithshme.5 Ndërsa 
politikat publike dhe programimi përkatës synojnë të mbështesin investime të forta te fëmijët nga prindërit dhe ofruesit 
e kujdesit përmes shërbimeve mbështetëse, nevojitet theks i veçantë te lidhja e shërbimeve me ata prindër, familje dhe 
fëmijë që mund të cilëve mund t’u duhet mbështetje shtesë.

1   IZHFH, MICS (Kosovë) 2019/20. Aftësitë themelore të shkrim-leximit maten si përqindje e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që mund të: 1) lexojnë 
saktë 90% të fjalëve në një tregim, 2) i përgjigjen tri pyetjeve të të kuptuarit fjalë për fjalë dhe 3) i përgjigjen dy pyetjeve të të kuptuarit duke 
nxjerrë përfundim. Aftësitë themelore të numërimit maten si përqindje e fëmijëve të moshës 7–14 vjeç që me sukses mund të kryejnë: 1) një 
detyrë për leximin e numrave, 2) një detyrë për dallimin e numrave, 3) një detyrë të mbledhjes (shumës) dhe 4) një detyrë për njohjen dhe 
plotësimin e modelit.

2   PISA, 2018.
3  MICS 2019/20
4   Eurostat. 2020. Statistikat e Popullsisë së Vendeve të Zgjerimit; mesatarja e EU-27 është 3.5 vdekje të foshnjave për çdo 1,000 lindje të gjalla, që 

nga viti 2017.
5   MICS (Kosovë) 2019/20.
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Cilësia e paqëndrueshme e shërbimeve dhe pabarazia e vazhdueshme në vitet e hershme kufizojnë 
rezultatet e ardhshme në tregun e punës. Pa një strategji për të ofruar shërbime të zhvillimit në fëmijërinë e 
hershme me cilësi të lartë, të arritshme dhe të barabarta, potenciali i plotë i kapitalit njerëzor të vendit mbetet i 
pashfrytëzuar. Siç tregojnë dëshmitë, fëmijët në Kosovë, veçanërisht nga komunitetet e cenueshme, nuk kanë 
mbështetje themelore në vitet e para dhe më vonë gjatë jetës nuk arrijnë të zënë hapin. Nxënësit e shkollave të 
mesme në Kosovë në të gjithë kuintilët e të ardhurave janë prapa shumicës së vendeve të OECD, si dhe vendeve 
të krahasueshme në Ballkanin Perëndimor, në provimet PISA. Nxënësit pa edukim parafillor performojnë më së 
keqi.6 Arritja e një fuqie punëtore të përgatitur mirë në të ardhmen do të kërkojë harmonizimin e përpjekjeve në 
fazat më të hershme dhe në të gjithë sektorët përkatës. 

Shpagimi i madh i investimit në vitet e hershme të jetës i ofron Kosovës një mundësi për të bërë një ndikim 
domethënës në rritjen e kapitalit të saj njerëzor. Duke shqyrtuar mbulimin me ofrim të shërbimeve ZHFH dhe 
boshllëqet ndër sektorë të ndryshëm, qeveria mund të grupojë në mënyrë më efektive përpjekjet ekzistuese për 
të ofruar një mbulim më të mirë me cilësi dhe barazi të rritur në programimin për sektorët individualë. Investimet 
në vitet e hershme kanë potencialin për t’u kombinuar pozitivisht, duke mbështetur zhvillimin e aftësive të 
përparuara teknike që kërkohen për fuqinë punëtore të vendit në të ardhmen. 

Një strategji e suksesshme për ZHFH kërkon adresimin e cenueshmërive të shumëfishta të një fëmije në të 
njëjtën kohë, si dhe një monitorim të fortë të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës në disa dimensione për të siguruar 
që çdo sfidë e zhvillimit zbulohet dhe adresohet herët. Ndërhyrjet mund të jenë të disponueshme, por ato nuk 
zbatohen në kombinimin e duhur për të njëjtin fëmijë, duke e lënë atë fëmijë ende të cenueshëm dhe duke 
ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në efektivitetin e politikave për ZHFH.7 Avancimi i rezultateve të ZHFH 
kërkon që të gjithë fëmijët të marrin gamën e plotë të shërbimeve, që shërbimet të ofrohen sipas sekuencës që 
përputhet me moshën e tyre dhe/ose të përshtaten enkas për nevojat e tyre të veçanta.

Mbrojtja sociale luan një rol kyç në sigurimin që një gamë e plotë e shërbimeve të ZHFH të arrijë te fëmijët 
dhe familjet, veçanërisht tek ata që janë të varfër dhe të cenueshëm.  Ofrimi i kombinuar i një vazhdimësie të 
kujdesit shëndetësor, edukimit në fëmijërinë e hershme dhe kujdesit dhe mbrojtjes sociale në një fazë të hershme 
të jetës, veçanërisht përmes shërbimeve parandaluese, është i dobishëm për thyerjen e ciklit të varfërisë dhe 
disavantazheve, duke ulur përjashtimin dhe duke rritur efikasitetin e investimeve në fëmijët. 

Një sistem më efikas dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të sektorit të fëmijërisë së hershme—edhe nëse 
është i papërsosur—mund të ndihmojë në krijimin e një të ardhmeje të re ekonomike për Kosovën. 
Hulumtimet e kohëve të fundit tregojnë që shpagimi i investimeve në programe të cilësisë së lartë për fëmijërinë 
e hershme është edhe më i lartë nga sa vlerësohej më parë, duke dhënë një kthim vjetor në investim prej 13 
për qind.8 Fëmijët që marrin pjesë në programe me cilësi të lartë për fëmijërinë e hershme kanë rezultate më të 
forta si afatshkurtra ashtu edhe afatgjata në arsim, shëndetësi, kriminalitet dhe produktivitet ekonomik. Prindërit 
gjithashtu përfitojnë, me rezultate të përmirësuara të punës së të rriturve të konstatuara si për pjesëmarrësit 
fëmijë, ashtu edhe për prindërit e tyre. Përmes një qasje gjithëpërfshirëse për përmirësimin e sistemeve të 
ZHFH, referimeve të përmirësuara dhe harmonizimit ndër-sektorial, Kosova mund të bëjë një hap përpara drejt 
potencialit të forcuar ekonomik dhe njerëzor për brezat që do të vijnë. 

Qëllimi dhe fushëveprimi i analizës së situatës së shërbimeve të ZHFH 

Analiza e situatës ofron dëshmi mbi ofrimin e shërbimeve të ZHFH, sfidat dhe mundësitë për të mbështetur 
zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për zgjerimin e drejtë 
të shërbimeve cilësore të sektorit të ZHFH në Kosovë. Këtu u mor parasysh qasja dhe mbulimi, cilësia dhe 
barazia e shërbimeve të ZHFH në të tre sektorët, duke ndjekur qasjen e shqyrtimit të sistemit të plotë të zhvillimit 
të fëmijës dhe mbështetjes për moshat 0-6. 

1. Shëndeti – shqyrtimi i shëndetit të fëmijës dhe nënës dhe shërbimeve ushqyese duke përfshirë:  
kujdesi para lindjes dhe pas lindjes, imunizimi për nënat dhe fëmijët, promovimi i gjidhënies, monitorimi 
i zhvillimit të fëmijës, mbështetja dietike për gratë shtatzëna, nënat e reja dhe fëmijët e vegjël, si dhe 
cilësia e përgjithshme e kujdesit dhe zbatimi i protokolleve ekzistuese përkatëse për ZHFH. 

2. Arsimi – shqyrtimi i ofrimit të shërbimeve të edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme (EKFH), duke 
përfshirë: shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme për fëmijët e moshës 0<3; programet 
arsimore parashkollore për fëmijë të moshave 3<5; dhe atyre parafillore për fëmijët e moshës 5 <6. Ofrimi i 
shërbimeve publike, private dhe të bazuara në komunitet janë përfshirë në këtë shqyrtim. 

6   Mesatarisht në të gjitha vendet e OECD, rezultati mesatar i leximit në PISA për moshën 15 vjeç ishte më i lartë për ata që kishin vijuar edukimin 
parafillor për të paktën një vit (471) sesa për nxënësit që nuk kishin vijuar ose kishin vijuar për më pak se një vit (444 pikë). Nxënësit që kishin 
marrë dy deri në tre vjet edukim parashkollor performuan më së miri, duke shënuar mesatarisht 491 pikë dhe 493 pikë përkatësisht; OECD 2020. 
Rezultatet e PISA 2018 (Vëllimi V): Politika efektive, shkolla të suksesshme, PISA, Botimet OECD, Paris.

7   Në Peru dhe Kili, për shembull, janë bërë studime që tregojnë se nëse fëmijët përfitonin vetëm nga disa ndërhyrje, ndikimet në ZHFH ishin 
shumë më të vogla.

8   Marrë nga: https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure

Analizë e situatës së shërbimeve të ZHFH në Kosovë xi

https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure


3. Mbrojtja sociale – shqyrtimi i programit mbështetës për fëmijët e vegjël dhe familjet përmes shërbimeve 
dhe ndihmës sociale, duke përfshirë: mbështetje të gjerë (regjistrimi i lindjeve), shërbime të specializuara 
që i përgjigjen situatave familjare të rrezikuara dhe të cenueshme, duke përfshirë dhunën, braktisjen e 
fëmijëve dhe fëmijët me aftësi të kufizuara; dhe iniciativa të synuara kundër varfërisë, duke përfshirë 
ndihmën me para të gatshme dhe në natyrë, për familjet dhe fëmijët që përballen me paqëndrueshmëri 
të rëndë financiare.

Sfidat dhe boshllëqet e identifikuara në mbulimin dhe cilësinë e ZHFH  

Sfidat kryesore në shëndetësi

 • Boshllëqet dhe dobësitë sistemike në ofrimin dhe cilësinë e kujdesit, nga kujdesi para lindjes deri 
në tre muajt e parë pas lindjes. Situata aktuale në Kujdesin Shëndetësor për Nënën dhe Fëmijën 
(KSHNF) në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese, përkundër përmirësimeve të bëra në dekadën e kaluar. 
Kur vështrohet nga pikëpamja e sistemit shëndetësor, Kujdesi Shëndetësor i Nënës dhe Fëmijës në 
Kosovë ka boshllëqe dhe dobësi në ofrimin dhe cilësinë e kujdesit për nënat e reja dhe foshnjat.

 • Mungesa e një mbulimi universal shëndetësor kontribuon në rezultate të dobëta për gratë dhe 
fëmijët e vegjël, veçanërisht nga komunitetet e cenueshme. Gratë dhe fëmijët, veçanërisht nga 
komunitetet me të ardhura të ulëta dhe pakicat etnike në vend, përballen me kufizime në qasjen në 
shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor dhe mbrojtje financiare joefektive për shkak të mungesës së 
një mbulimi universal shëndetësor. 

 • Cilësia e kujdesit kufizohet nga një sistem i dobët i ofrimit të shërbimeve. Megjithëse rrjeti i 
institucioneve të shëndetit publik ofron një mbulim të mirë gjeografik dhe qasje falas në shërbimet 
shëndetësore, niveli primar i shërbimit, Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF), nuk është aktualisht i 
pajisur për të vepruar si roje e kujdesit dhe për këtë arsye po humbin një mundësi për të shërbyer si një 
burim dhe pikë referimi.

 • Mungesa e sistemeve të koordinuara të referimit dhe protokoleve të standardizuara klinike lë 
institucionet e kujdesit shëndetësor, të cilat shpesh kanë pak personel, duke luftuar për të ofruar 
shërbime cilësore dhe me pacientin në qendër.  Ndërsa institucioneve të kujdesit shëndetësor u 
jepen udhëzime në nivel kombëtar nga qeveria qendrore për të zhvilluar protokole klinike, mungesa 
e burimeve hyrëse për të zbatuar protokolet e standardizuara klinike shpesh bën që institucionet të 
mos mund të veprojnë sipas udhëzimeve dhe të detyrohen të përshtatin standardet e praktikës më të 
mirë. Protokolet dhe listat e standardizuara kontrolluese kanë treguar që zvogëlojnë dëmin shkaktuar 
pacientit dhe përmirësojnë rezultatet shëndetësore, ulin shkallën e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë 
dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimeve.

Sfidat kryesore në arsim

 • Kufizimet në financimin publik për EKFH dhe kriteret kufizuese për qasje në shërbime rezultojnë 
në një numër pothuajse të pandryshuar të institucioneve parashkollore publike, kryesisht në zonat 
urbane, shënjestrim të dobët të ofrimit të EKFH për më të cenueshmit dhe shkallë alarmante të 
ulëta të regjistrimit. Ndërsa listat e pritjes për shërbimet e EKFH demonstrojnë se ka kërkesë, kufizimet 
në financimin publik kanë bllokuar zgjerimin e programit publik. Për më tepër, kriteret për qasje në 
institucionet parashkollore publike i bëjnë të papranueshme familjet më të varfra.

 • Ofrimi i institucioneve parashkollore private mbetet një burim që nuk përdoret mjaftueshëm dhe 
është pak i rregulluar duke rezultuar në cilësi të larmishme të shërbimeve. Programet private të 
EKFH paraqesin një alternativë për fëmijët dhe familjet, programe këto që mund të përmbushin kërkesat 
dhe në disa raste, t’i shërbejnë më mirë nevojave të prindërve duke ofruar orar fleksibël të shërbimeve. 
Sidoqoftë, shumë programe private të EKFH mbeten të palicencuara, duke humbur mundësinë për 
mbështetjen dhe burimet që ofrohen për programet e rregulluara, dhe nuk janë të përfshira në kontrollet 
e sigurisë, trajnimin e edukatorëve dhe standardet e kërkuara të cilësisë që do të siguronin një nivel të 
standardizuar të cilësisë së edukimit dhe kujdesit. 

 • Numri i orëve që vijojnë fëmijët në programet parafillore publike mbetet i ulët dhe materialet dhe 
burimet e disponueshme si librat me tregime për fëmijë mungojnë. Ndërsa institucionet parafillore 
publike kanë qenë një fokus i suksesshëm i zgjerimit nga ana e qeverisë për të përmbushur kërkesën me 
rezultate të qarta për një periudhë të shkurtër, institucionet parafillore publike kanë telashe për të ruajtur 
cilësinë në materiale, burimet brenda klasës dhe në përpjekjet për të ndjekur kurrikulat dhe udhëzimet e 
përshtatshme për mësimin e bazuar në lojë.
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Sfidat kryesore në mbrojtjen sociale

 • Shtrirja dhe kapaciteti i kufizuar rezulton në një sistem të shërbimeve sociale që është kryesisht 
i natyrës përmirësuese, duke ofruar kujdes reaktiv në vend se parandalues. Shërbimet e ofruara 
për fëmijët dhe familjet kryesisht kanë për qëllim reagimin ndaj rasteve që tashmë janë me risk të 
konsiderueshëm dëmtimi. Shërbimet e synuara për parandalimin e riskut, ose për promovimin e 
mjediseve të favorshme për zhvillimin fizik, emocional e intelektual dhe mirëqenien e fëmijëve janë 
shumë më pak të zakonshme.

 • Shtrirja e shërbimeve sociale aktualisht është e vogël, por do të mund të forcohej duke rritur 
kompetencat e punëtorëve socialë për të shërbyer si agjentë referimi. Sektori i mbrojtjes sociale 
në teori ka një rol të vlefshëm në të qenit në gjendje të lidhë familjet e varfra dhe të cenueshme me 
një sërë shërbimesh për të mbështetur gamën e tyre të plotë të nevojave. Në mënyrë ideale, punëtorët 
socialë do të mbështeteshin në lidhjen e familjeve dhe fëmijëve të vegjël me një sërë shërbimesh para-
ekzistuese, duke shfrytëzuar si levë programet ekzistuese të ofruara nga brenda përmes departamentit 
të shërbimeve sociale, ose nga jashtë përmes sektorit të shëndetësisë ose arsimit, ose përmes OJQ-ve 
të jashtme. 

 • Sistemi aktual i përfitimeve dhe pranueshmërisë për SNS nuk arrin t’u shërbejë shumë familjeve 
në nevojë. Gati 20 për qind e familjeve të mëdha në Kosovë jetojnë në varfëri, por vetëm ndërmjet 5 deri 
në 8 për qind e tyre marrin përfitime nga SNS. Kërkesat e rrepta të pranueshmërisë përjashtojnë shumë 
familje të varfra me fëmijë, megjithëse ka potencial të fortë për ndryshim me reformën e planifikuar në 
vazhdim e sipër të përfitimeve nga SNS.

Rekomandime për përmirësime sektoriale në mbulimin dhe cilësinë e ZHFH

Ndërsa ZHFH është një koncept medoemos integrues, ministritë dhe sektorët janë krijuar si njësi të veçanta, 
duke kërkuar kështu direktiva dhe mbështetje të qëllimshme për të arritur qëllimet e integruara të shërbimit 
të ZHFH. Në këtë raport, opsionet e rekomanduara të politikave për secilin sektor fokusohen veçanërisht në veprimet 
në nivelin komunal, duke pasur parasysh (i) mandatin e komunave për të mbështetur drejtpërdrejt shëndetësinë, 
arsimin dhe mbrojtjen sociale brenda kontekstit të decentralizuar në Kosovë; dhe (ii) kapacitetin e tyre për të qenë të 
përgjegjshme në koordinimin e shërbimeve për fëmijët e vegjël dhe familjet në një nivel themelor. Pas një diskutimi 
të rekomandimeve specifike sipas sektorit, ky raport ofron një propozim për rrugën e mëtejshme për integrimin, 
koordinimin dhe levimin e përpjekjeve për ZHFH nëpër të gjithë sektorët. Forcimi i ofrimit të shërbimeve të sektorit 
dhe angazhimi i vazhdueshëm për koordinimin ndërmjet ministrive do të jetë i nevojshëm për të ofruar rezultate me 
cilësi të lartë dhe barazi për të gjithë fëmijët e vegjël dhe familjet në Kosovë. 

Rekomandime për përmirësime të shërbimeve të ZHFH në sektorin shëndetësor

1. Forcimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit para lindjes, kujdesit gjatë lindjes dhe kujdesit pas lindjes 
përmes rrugëve ekzistuese të kujdesit shëndetësor. Me standardizimin e protokoleve, rregullimin e 
procesit të referimeve dhe përmirësimin e qasjes në shërbime shëndetësore dhe shërbimet e zbulimit 
të hershëm për komunitetet e largëta dhe të shërbyera më pak, Kosova mund të përmirësojë cilësinë 
dhe shtrirjen e shërbimeve ekzistuese shëndetësore. Strategjitë për angazhimin e komuniteteve të 
cenueshme mund të përfshijnë: vizita të synuara në shtëpi (duke eksploruar zgjidhje të zgjeruara digjitale 
për shërbime); përfshirja e zbulimit të hershëm dhe skriningut zhvillimor në kontrollet ekzistuese, fushatat 
e komunikimit që ofrojnë inkurajim dhe përkujtime të piketave kyçe në fushat kritike, siç janë ushqyerja 
me gji dhe vaksinimet rutinë për komunitetet në risk; dhe ndërthurjen e shërbimeve të shëndetit mendor 
dhe mirëqenies për gratë në kontrollin ekzistues para dhe pas lindjes. Për më tepër, modelet e stimulimit 
për ofruesit mund të ndihmojnë për të inkurajuar ofruesit të caktojnë kohë dhe vëmendje të dedikuar 
për ofrimin dhe përcjelljen e shërbimeve. Duke pasur parasysh burimet e kufizuara, Kosova do të mund 
të përqendrohej në programet e trajnimit me shënjestrim për të mbështetur ofruesit që të veprojnë si 
roja mbështetëse në jetën e fëmijëve. 

2. Përmirësimi i qasjes në kujdesin shëndetësor për familjet: Vazhdimi me reformën e sigurimeve 
shëndetësore që do të përmirësonte qasjen financiare të grave/familjeve në shërbimet e kujdesit 
shëndetësor. Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës njoftoi se skema e mbulimit sipas Ligjit për Sigurimin 
Shëndetësor, si një përpjekje për të nxitur përmirësimin e cilësisë dhe qasjes në shërbimet themelore të 
kujdesit shëndetësor për të gjithë, do të hynte në zbatim. Miratimi i reformës së sigurimit shëndetësor 
do të duhej të përkrahë përmirësimin e qasjes në shërbimet e ZHFH dhe të ndihmojë në mbylljen e 
boshllëqeve të barazisë për familjet në nevojë. Në përputhje me reformën e sigurimeve shëndetësore, 
mekanizmi i synuar sipas varfërisë për kategoritë e përjashtuara të sigurimeve shëndetësore do të duhej 
të sigurojë barazi në qasjen e familjeve të varfra me fëmijë. 

3. Zbatimi i matjeve dhe mbledhjes së të dhënave përmes SISH - zhvillimi dhe harmonizimi i masave 
të reja për të përcjellë zhvillimin e fëmijëve dhe për të monitoruar cilësinë e shërbimeve. Përdorimi 
i rezultateve të vlerësimit për të konsoliduar, zgjeruar dhe përmirësuar programet. Burimet mund të 
përdoren gjithashtu për shënjestrimin e burimeve aty ku janë më të nevojshme.
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Rekomandime për përmirësime të shërbimeve të edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme

1. Rritja e qasjes në shërbime cilësore të mësimit të hershëm duke mbështetur zgjerimin e modeleve 
të financimit për shërbime alternative të EKFH që sigurojnë mekanizma të licencimit dhe sigurimit 
të cilësisë. Strategjitë për të mbështetur qasjen e zgjeruar në shërbime të EKFH për fëmijët dhe familjet 
mund të përfshijnë: lehtësimin e më shumë partneriteteve publike-private siç është modeli parashkollor me 
bazë në komunitet, si dhe lidhjen e regjistrimit të biznesit të vogël me procesin e licencimit për EKFH dhe 
ofrimin e stimujve për licencim për ofruesit privatë të EKFH, si përmes pushimeve tatimore ose kredive me 
interes të ulët për bizneset e vogla. Aktualisht nuk ofrohen stimuj formalë për bizneset private të EKFH për 
t’u licencuar. Me fëmijë dhe familje që aktualisht janë lista të pritjes, rekrutimi i zgjeruar i bizneseve të reja dhe 
ekzistuese për t’u licencuar do të mund të hapte qasjen duke ruajtur një cilësi të standardizuar të kujdesit. 
Burimet ekzistuese mund të përdoren si levë për të mbështetur pushimet tatimore dhe stimujt për ofruesit 
e rinj. Qeveria aktualisht ofron burime për bizneset e vogla në pronësi të grave. Promovimi i ofertave të tilla 
për pronarët e rinj të bizneseve të vogla në hapësirën e EKFH mund të ndihmojë në zgjerimin e qasjes për 
familjet, rritjen e licencave private dhe sigurimin e cilësisë.

2. Forcimi i cilësisë së shërbimeve të EKFH përmes përmirësimeve me kosto efektive të mësimit të 
hershëm, monitorimit të vazhdueshëm të rezultateve dhe promovimit të praktikave më të mira të 
përbashkëta. Ndërsa kufizimet e burimeve janë një shqetësim, eksplorimi i strategjive me kosto të ulët 
dhe inovative për përmirësimin e cilësisë mund të ndihmojë në forcimin e shërbimeve për fëmijët e vegjël 
dhe familjet. Të merret parasysh eksplorimi i një pilot projekti me kosto efektive për të përmirësuar numrin 
e orëve në javë të vijimit të mësimeve në institucione parafillore publike nga nxënësit. Për më tepër, të 
shqyrtohet mbështetja e prokurimit të materialeve mësimore cilësore me kosto të ulët, siç janë librat për 
fëmijë. Një program i rotacionit të librave ose huazimit të materialeve në komuna, për shembull, mund 
të ofrojë një zgjidhje me kosto të ulët për t’u ofruar fëmijëve një qarkullim të librave dhe materialeve 
të përshtatshme për moshën. Monitorimi i rezultateve duke vazhduar matjen e Indeksit të Zhvillimit në 
Fëmijërinë e Hershme (IZHFH) dhe eksplorimi i potencialit për të zbatuar vlerësimet e ndikimit për të përcjellë 
rezultatet dhe qëndrueshmërinë e programit. Në fund, promovimi i praktikave më të mira të përbashkëta 
duke inkurajuar klasat, shkollat dhe komunat të ndajnë praktikat inovative. Mundësitë konkrete mund të 
vijnë me mbështetjen e Trupit Konsultativ për Kujdesin, Zhvillimin dhe Edukimin në përpjekjet e tij për të 
bërë bashkë hisedarët në EKFH për të promovuar rezultate premtuese dhe për të ndarë praktikat më të 
mira nëpër programe.9  

3. Përmirësimi i shënjestrimit të shërbimeve parashkollore për fëmijët/familjet më të cenueshme; 
përshtatja e politikave dhe kritereve për qasje për të mundësuar pjesëmarrjen e komuniteteve shumë 
të varfra dhe të pakicave që nuk janë të mbuluara thuajse fare; dhe edukimi i prindërve për rëndësinë 
e EKFH me cilësi të mirë dhe standardet minimale të pranueshme. Dedikimi i burimeve për inspektimin 
për licencim dhe përfshirjen e edukatorëve/arsimtarëve në institucionet jo-publike në zhvillimin profesional 
të udhëhequr nga Ministria, veçanërisht rreth ndryshimeve të kurrikulës dhe teknikave të mësimit të bazuar 
në lojë.

Rekomandime për përmirësime të mbrojtjes sociale për të promovuar ZHFH  

1. Vazhdimi me reformën e planifikuar në Skemën e Ndihmës Sociale (SNS) të vendit. Siç synon Ministria e 
Financave, Punës dhe Transfereve (MFLT) përmes Departamentit për Politika Sociale dhe Familjare, reforma 
e SNS do të jetë kritike për zgjerimin e qasjes së përfitimeve për familjet me fëmijë që përballen me varfëri të 
rëndë. Prioritetet kryesore do të duhej të përfshijnë eliminimin e filtrave kategorikë, adoptimin e pikësynimeve 
të reja sipas varfërisë për të siguruar që familjet me nevoja kritike marrin përfitime dhe futjen e një formule të re 
të përfitimeve.  Kjo do të lejojë që programi të arrijë shumë më tepër familje të varfra me fëmijë dhe të ofrojë 
një përfitim më domethënës. 

2. Të merret parasysh rritja e kompetencave të punëtorëve socialë për të ofruar shërbime më të integruara 
për përfituesit e ndihmës sociale dhe shërbimeve sociale. Pasi SNS të reformohet, ajo do të ofrojë një mjet 
efektiv për të identifikuar fëmijët e varfër të cilët ka gjasa të mos përfshihen nga shërbimet kryesore Të ZHFH, 
ndërsa shërbimet sociale do të mbështesin familjet e cenueshme dhe fëmijët që në mënyrë të ngjashme mund 
të përballen me sfida të lidhura me ZHFH. Të merret parasysh ofrimi i shërbimeve më të integruara për përfituesit 
e mbrojtjes sociale duke vendosur praktika referimi brenda Qendrave për Punë Sociale (QPS). Për më tepër, të 
merret parasysh që punëtorët socialë të vlerësojnë nevojat për ZHFH si pjesë e vlerësimit të rregullt të mjeteve, 
aseteve dhe rrethanave të tjera familjare që bëhet në procesin e aplikimit dhe ri-aplikimit në SNS. Në periudhën 
afatmesme, të eksplorohet një plan për të integruar sistemet e informacionit për menaxhimin e ndihmës sociale 
dhe shërbimeve sociale. Duke mbajtur një regjistër të fëmijëve në nevojë dhe sisteme informacioni që përcjellin 
ndërhyrjet dhe ndikimet e tyre me kalimin e kohës, sektori mund të personalizojë më mirë ofrimin e shërbimeve 
sociale dhe alokimin e burimeve. Të merret parasysh rritja e kompetencave të punëtorëve socialë për të marrë 
parasysh gamën e risqeve dhe dobësive brenda familjeve përfituese, duke filluar me një fokus në rezultatet e 
ZHFH. Kjo do të kërkonte adoptimin e një qasjeje të menaxhimit të rasteve në QPS.

9  Caritas. Projekti SHPRESË. https://uni-prizren.com/repository/docs/SHPRESE_Narrative_313113.pdf
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3. Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale me synimin për t’i dhënë prioritet kalimit nga ofrimi i 
shërbimeve në mënyrë reaktive në shërbime parandaluese për fëmijët e vegjël.  Të mundësohet që 
punëtorët socialë të bëjnë ndërhyrje dhe të ofrojnë rekomandime referimi përpara se situatat të bëhen më 
të rënda, duke kaluar nga një model reaktiv në një model parandalues të kujdesit.10 Kjo do të arrihet kryesisht 
duke avancuar Ligjin e ri të propozuar për Familjen dhe Shërbimet Sociale, i cili parashikon një mënyrë të 
re të financimit të shërbimeve sociale, ndër reformat e tjera. Kjo do të duhej të plotësohet me ndërtimin e 
kapaciteteve (përmes rritjes së kualifikimit dhe trajnimit të stafit, përmirësimit të infrastrukturës fizike dhe 
pajisjeve, thjeshtimit të proceseve të biznesit dhe standardizimit të procedurave) dhe përmes shërbimeve të 
monitorimit të ofruara për fëmijë të moshave të ndryshme.

Rekomandime për integrimin e shërbimeve të ZHFH

Natyra e përbashkët e shërbimeve të sektorit të ZHFH dhe nevojat e fëmijëve dhe familjeve kërkojnë një 
vizion të përbashkët për shpërndarjen e shërbimeve. Efiçienca e kostove, burimet njerëzore, dhe cilësia dhe 
mbulimi i shërbimeve janë të kufizuara kur sektorët administrues operojnë në mënyrë individuale me burime të 
konsumuara. Përpjekjet dhe rezultatet ndërmjet ministrive mund të maksimizohen duke forcuar kapacitetin e 
sektorëve individualë për të punuar së bashku, përmes krijimit të sistemeve dhe mekanizmave të koordinimit në 
nivelin kombëtar. Mundësitë për të vendosur bazat për shërbime integruese përgjatë sektorëve për të përmirësuar 
rezultatet për fëmijët e vegjël dhe familjet në Kosovë janë përshkruar më poshtë.

1. Institucionalizimi i referimeve mes sektorëve, duke mundësuar lidhjet e shërbimeve në shëndetësi, 
arsim dhe mbrojtje sociale. Duke filluar me punëtorët socialë dhe vlerësimet e nevojave, një sistem 
referimi që lidh përfituesit e mbrojtjes sociale me ofruesit e duhur të shërbimeve në sektorë të tjerë 
është një mundësi për Kosovën për të mbyllur boshllëqet e mbulimit dhe për të adresuar nevojat e 
komuniteteve në risk pa rritur në mënyrë dramatike kërkesat për burime. Të merret parasysh futja e 
rregullave dhe procedurave standarde për referimet, duke filluar me shërbimet sociale.

2. Krijimi i një mekanizmi koordinues shumë sektorial, i cili ka një kompetencë zyrtare për të 
koordinuar tri ministritë në detyrat që lidhen me ZHFH në nivelin kombëtar. Koordinimi i ofrimit të 
shërbimeve në të gjithë zinxhirin e ofrimit dhe sigurimi që mekanizmi ose trupi i përzgjedhur koordinues 
mbështetet me një autoritet zyrtar dhe përfshin përfaqësimin nga komunat. Ky koordinim do të nxisë 
vazhdimësinë e shërbimeve dhe ofron mbështetje në sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes 
sociale. Eksplorimi i mundësive për lidhje në përpjekje dhe iniciativa të harmonizuara, për shembull, duke 
detyruar Qendrat për Punë Sociale të luajnë një rol më të fortë në monitorimin e fëmijëve dhe referimet 
në shërbimet e duhura, siç përshkruhet më sipër. 

3. Zhvillimi i një plani kombëtar për ZHFH me mbështetjen e plotë të qeverisë (i lidhur me ndërtimin 
e themeleve të forta për zhvillimin në fëmijërinë e hershme dhe forcimin e kapitalit njerëzor për 
punë) që ka një vizion dhe caqe të qarta dhe caktimi i roleve dhe përgjegjësive të qarta për të gjithë 
hisedarët që zbatojnë planin. Një plan i tillë do të mund t’i jepte prioritet ndërhyrjeve individuale sipas 
sektorit për të përmirësuar rezultatet e ZHFH, të cilat do të duhej të bazohen në dëshmi, si dhe do të 
përcaktonte ndërhyrjet sektoriale me synim. Plani gjithashtu mund të ofrojë veprime ndër-sektoriale për 
integrimin e shërbimeve që janë optimizuar për të përmirësuar rezultatet e fëmijëve. Qeveria gjithashtu 
do të mund të niste pilot projekte për të provuar strategji të reja në një shkallë të vogël (p.sh., në një 
komunë) dhe të përgatitet për një shtrirje më të gjerë në të gjithë vendin. Dhe e fundit, por jo më pak 
e rëndësishme, plani do të duhej të përfshijë gjithashtu strategji për planifikimin/zhvillimin e burimeve 
(fuqia punëtore dhe financat).

4. Përmirësimi i sistemeve ekzistuese të informacionit dhe vendosja e lidhjeve digjitale përmes 
një platforme të integruar për të përcjellë zhvillimin në fëmijëri. Tani është shansi për të integruar 
sistemet e informacionit të ZHFH në të tre sektorët, ndërkohë që ata janë në zhvillim e sipër dhe po 
përjetojnë zgjerim kombëtar. Në ballafaqim me COVID-19 dhe kërkesat që rezultojnë, kjo ofron një 
mundësi për rindërtim më mirë duke lidhur burimet, evidencat dhe strategjitë e komunikimit. Kjo 
gjithashtu do të lejojë monitorimin dhe gjurmimin e përmirësuar të zhvillimit të fëmijëve. 

Përpjekjet ekzistuese në Kosovë dhe reformat e mëdha të planifikuara do të vendosin bazat për zhvendosje 
pozitive në ofrimin e shërbimeve të programimit të ZHFH për fëmijët e vegjël dhe familjet. Në të ardhmen, rruga 
përpara për ofrimin e thjeshtuar dhe më efiçient të shërbimeve mund të fillojë duke integruar dhe lidhur shërbimet 
para-ekzistuese në nivel të sektorëve për të funksionuar në mënyrë më efektive në arritjen e synimeve të tyre. Me 
reformën në sigurimin shëndetësor universal dhe në skemën e ndihmës sociale tashmë në proces, Kosova pritet 
të bëjë përparime të mëdha në avancimin e cilësisë, barazisë dhe mbulimit të shërbimeve për të gjithë fëmijët 
dhe familjet. Hapi i radhës do të jetë eksplorimi i mundësive për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve në nivelin 
sektorial dhe ecja drejt një funksionaliteti më të integruar përmes mekanizmave dhe politikave të koordinuara. 

10 Në rastet e riskut serioz, duke përfshirë: viktimat e dhunës në familje, fëmijët e zhvendosur ose jetimë dhe raste të tjera me risk të lartë,  është 
kritike që punëtorët socialë të jenë të kenë kompetenca për të marrë masa mbështetëse dhe për t’i drejtuar familjet në shërbimet përkatëse, 
duke përfshirë ato të ofruara nga sektorë të tjerë. 
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Hyrje
Në dhjetor 2019, Qeveria e Kosovës kërkoi ndihmë nga Banka Botërore për të 
zhvilluar një analizë gjithëpërfshirëse, shumësektoriale të ofrimit të shërbimeve që 
ndikojnë zhvillimin në fëmijërinë e hershme (ZHFH) si një bazë për përmirësimin 
e kapitalit njerëzor në vend. Kjo kërkesë konfirmoi interesimin e qeverisë për të 
vënë theks më të madh në ZHFH përmes një prizmi të koordinuar ndër-sektorial, 
duke bashkuar përpjekjet në sektorët e shëndetësisë dhe të ushqyerit, arsimit dhe 
mbrojtjes sociale. Kjo analizë e situatës ofron dëshmi mbi mbulimin ekzistues të 
vendit, si dhe boshllëqet në ofrimin e shërbimeve ndër-sektoriale mes këtyre tre 
sektorëve që ndikojnë zhvillimin në fëmijërinë e hershme, me fokus të veçantë te 
qasja, barazia dhe cilësia.



1.1. Rëndësia e investimit në ZHFH
Është e dokumentuar mirë se zhvillimi në fëmijërinë e hershme në 1,000 ditët e para të jetës vendos bazat për 
një jetë të tërë me rezultateve pozitive në shëndetësi, arsim, mirëqenie dhe produktivitetin e tregut të punës.11 Për 
fëmijët dhe familjet më të cenueshme, në veçanti, investimet në zhvillim në fëmijëri të hershme (ZHFH) ofrojnë 
shpagime të mëdha, si për individët ashtu edhe për tregun e ardhshëm të punës. Shtatzënia dhe vitet e para të 
jetës paraqesin një mundësi për të vendosur themelet për të ardhmen për mësimin, mirëqenien dhe aftësinë për 
të lulëzuar në moshën e rritur. Kjo periudhë është provuar të jetë e ndjeshme për zhvillimin e trurit dhe forcimin 
e sistemit imunitar. Truri rritet më shpejt gjatë kësaj periudhe se në çdo herë tjetër. Fëmijët të cilëve u mungon 
mbështetja e duhur shëndetësore dhe ushqyese, arsimore dhe e kujdesit edukues në këto vite kritike mund të 
hasin në vështirësi afatgjata në rezultatet mësimore dhe jetësore. Dëshmitë zbulojnë se ata që ngelin prapa në 
fazat e hershme kanë telashe për të zënë hapin, duke humbur mundësinë për të përfituar nga arsimimi i lartë dhe 
potenciali i çmuar i kapitalit njerëzor.12  

Kërkimet konfirmojnë që përpjekjet dhe investimet për të përmirësuar rezultatet e kapitalit njerëzor duhet 
të fillojnë në vitet më të hershme dhe të përdorin një qasje shumësektoriale për të ndihmuar fëmijët të 
mbijetojnë dhe të lulëzojnë.13 Si fazë e parë e zhvillimit njerëzor, ZHFH përfshin një varg moshash dhe fazash 
zhvillimore. Duke mbuluar periudhën nga shtatzënia deri në hyrjen në shkollën fillore, zhvillimi në fëmijërinë 
e hershme përfshin medoemos sektorë të shumtë, duke përfshirë shëndetësinë dhe të ushqyerit, arsimin dhe 
mbrojtjen sociale.14 Familjet dhe ofruesit e kujdesit luajnë një rol qendror në formësimin e rezultateve të ZHFH 
me cilësi të lartë për fëmijët. Nga ana tjetër, politikat publike dhe programimi synojnë të mundësojnë investime të 
mira te fëmijët nga prindërit dhe ofruesit e kujdesit përmes shërbimeve mbështetëse të cilësisë së lartë, me një 
theks të veçantë te ata prindër dhe familje që mund të kenë nevojë për mbështetje shtesë si rezultat i varfërisë, 
mjediseve të vështira ose nevojave të specializuara. 

1.2. Qëllimi dhe objektivat e analizës së situatës 
Qëllimi i kësaj analize të situatës është të ofrojë mbështetje për Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e një 
strategjie gjithëpërfshirëse dhe një mjedisi të favorshëm për zgjerimin e drejtë të shërbimeve cilësore të 
ZHFH.15 Objektivi i analizës është (i) të bëjë hartëzimin e ofrimit të shërbimeve të ZHFH në Kosovë në sektorët 
e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes sociale, (ii) të zbulojë çështjet dhe boshllëqet në mbulimin, barazinë dhe 
cilësinë e shërbimeve në secilin sektor dhe (iii) të japë rekomandime për opsionet e politikave për të përmirësuar 
cilësinë e shërbimeve për të gjithë fëmijët e vegjël në Kosovë, me një fokus te ato familje që kanë më së shumti 
nevojë për mbështetje. Ndërsa ZHFH kërkon një vizion shumësektorial, bashkëpunimi i suksesshëm i ministrive 
të linjës i ka rrënjët pikë së pari në funksionimin efektiv të secilit sektor.  Sektorët që funksionojnë mirë janë në një 
pozitë më të mirë për të integruar kompleksitetin e koordinimit ndër-sektorial. Duke pasur parasysh këtë realitet, 
analiza e situatës së pari krijon hartën e peizazhit në secilin sektor dhe shkallën në të cilën ai mbështet rezultatet 
e ZHFH, përpara se të ofrojë rekomandime për ofrimin e shërbimeve të përmirësuara dhe rreth mundësive 
për koordinim për të mbërthyer sinergjitë mes sektorëve dhe për të siguruar shërbime të ZHFH cilësore dhe 
mbështetëse që janë të arritshme për të gjithë fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre.  

Analiza e situatës është harmonizuar me (i) Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2116 Objektivi Strategjik 
1 “Pjesëmarrja dhe përfshirja” i cili synon rritjen e zhvillimit të kapitalit njerëzor, gjithashtu një objektiv kryesor 
në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (SKZH) të vendit; (ii) Përpjekjet strategjike të Kosovës për të treguar 
një përmirësim të dukshëm në qasjen në shërbime cilësore shëndetësore, arsimore dhe të mbrojtjes sociale, 
veçanërisht për njerëzit më nevojtarë,17 një kërkesë e Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit BE-Kosovë;18 dhe 
(iii) Diagnozën Sistematike të Vendit (2017) nga Banka Botërore, që argumenton qartë nevojën për zhvillimin e 
mëtejshëm të kapitalit njerëzor në Kosovë përmes përfshirjes më të madhe dhe barazisë së mundësive.19

1.2.1.  Korniza konceptuale
Ekzistojnë disa korniza për të udhëzuar analizën e ofrimit të shërbimeve që ndikojnë në zhvillimin në 
fëmijërinë e hershme. Udhëzuesi i Bankës Botërore për zhvillimin në fëmijërinë e hershme për dialogun e 
politikave dhe përgatitjen e projekteve, i përgatitur në 2011, përshkruan pikat strategjike hyrëse për programimin 

11   Shonkoff JP, Richter L, van der Gaag J, Bhutta ZA. Një kornizë e integruar shkencore për mbijetesën e fëmijëve dhe zhvillimin në fëmijërinë e 
hershme. Pediatria. 2012 Feb;129(2):e460-72. doi: 10.1542/peds.2011-0366. 

12  UNICEF/OBSH/Banka Botërore 2018. Kujdesi edukues për zhvillimin në fëmijërinë e hershme  
13  UNICEF/OBSH/Banka Botërore 2018.
14  Investimi në fëmijët e vegjël, Banka Botërore 2011; Përshkallëzimi i zhvillimit në fëmijërinë e hershme, Banka Botërore, 2014; OBSH 2018.   
15  Koncept Dokument, Kosovë: Zhvillimi në Fëmijërinë e Hershme (ID: P173501) Kosovë, EAQ, Banka Botërore, mars 2020. 
16  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 2016. Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-21, Prishtinë.
17  Kosova është kandidat potencial për anëtarësim në BE dhe ka nënshkruar një Marrëveshje të Stabilizimit dhe Asociimit me BE-në në tetor 2015 

që ka hyrë në fuqi në prill 2016. 
18  Komisioni Evropian, Raporti për Vendin, 2019. 
19  Diagnoza Sistematike e Vendit për Kosovën 2017. Banka Botërore. Përmes operacioneve të vazhdueshme, Banka Botërore mbështet përpjekjet 

e Kosovës (i) për të forcuar sistemet e përzgjedhura që kontribuojnë në përmirësime të cilësisë, llogaridhënies dhe efiçiencës në arsim dhe 
(ii) për të zgjeruar mbulimin dhe për të përmirësuar barazinë e të shërbimeve shëndetësore si një kontribut thelbësor për forcimin e kapitalit 
njerëzor, uljen e varfërisë dhe rritjen e përfshirjes sociale.
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efektiv të ZHFH në vendet partnere. 20 Kohët e fundit, korniza e kujdesit edukues për zhvillimin në fëmijërinë 
e hershme, e përgatitur në partneritet nga Banka Botërore, OBSH dhe UNICEF në 2018, bazohet në dëshmitë 
e fundit të zhvillimit të fëmijëve dhe përvijon politikat dhe ndërhyrjet efektive për përmirësimin e rezultateve 
në fëmijërinë e hershme.21  Më 2021, UNICEF dhe Partneriteti Global për Arsim kanë botuar gjithashtu mjetet 
përkatëse duke përfshirë hapat për zhvillimin e një kornize konceptuale për nën-sektorin e edukimit në fëmijërinë 
e hershme.22 Këto burime, ndër kontributet e tjera, informuan analizën dhe qasjen në këtë raport. 

Korniza e kujdesit edukues, ndër kontributet e tjera konceptuale, ndihmoi në informimin e qasjes shumësektoriale 
të paraqitur në këtë analizë të situatës. Korniza, duke u bazuar në shkencën sesi shpaloset zhvillimi i fëmijës dhe 
në dëshmitë e politikave dhe ndërhyrjeve efektive të ZHFH, përshkruan parimet udhëzuese, veprimet strategjike dhe 
monitorimin e caqeve dhe piketave të rëndësishme që janë thelbësore për të shënuar përparim në fëmijërinë e hershme 
në nivel të sistemeve. 

Me një theks në partneritetet reciprokisht llogaridhënës ndërmjet sektorëve, Korniza promovon veprime të 
përbashkëta dhe rezultate të përbashkëta përmes udhëheqjes së harmonizuar në nivel vendi për ZHFH. Brenda 
kornizës, sektorët e shëndetësisë dhe të ushqyerit, arsimit dhe mbrojtjes sociale, si dhe të tjerët, punojnë së bashku 
për t’u mbrojtur nga kërcënimet kryesore për fëmijërinë e hershme dhe për të mbështetur familjet, ofruesit e kujdesit, 
mësimdhënësit dhe punonjësit e vijës së frontit në ofrimin e kujdesit edukues dhe arsimit për fëmijët e vegjël. Për një 
pasqyrë vizuale të komponentëve të kornizës së kujdesit edukues shih Figurën 2. 

Ndërsa ky raport mbështetet në kornizat përkatëse të ZHFH, analiza merr një qasje sektoriale me fokus te shëndeti, arsimi 
dhe mbrojtja sociale, duke ekzaminuar secilin sektor dhe mbulimin e tij funksional përpara se të vlerësojë mundësitë për 
koordinim. Bashkëpunimi ndër-sektorial në ZHFH, ndonëse një synim thelbësor, është më efektiv kur ndërtohet mbi 
themele të shëndosha të funksionalitetit të sektorit individual. Me këtë vizion drejtues, analiza e situatës krijon hartën 
e peizazhit, mbulimit dhe boshllëqeve të secilit sektor veç e veç përpara se të ofrojë rekomandime për bashkëpunim.  

Figura 2. Komponentët e kornizës së kujdesit edukues
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1.2.2.  Pikat hyrëse në sektor 
Analiza në këtë raport bën hartëzimin e shërbimeve më të rëndësishme që ndikojnë në ZHFH në Kosovë. 
Brenda vendit, këto shërbime përfshijnë: shëndetin dhe të ushqyerit për nënat dhe fëmijët e vegjël, edukimin dhe 

20 Naudeau, et. al., 2011. Investimi në fëmijët e vegjël: Udhëzues për zhvillimin në fëmijërinë e hershme për dialogun e politikave dhe përgatitjen e projekteve.
21  UNICEF/OBSH/Banka Botërore 2018. Kujdesi edukues për ZHFH.
22  Marrë më 15 shkurt 2021 nga: https://www.ece-accelerator.org/about/about-the-toolkit#purpose

Burimi: Korniza e kujdesit edukues, 2018.
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kujdesin në fëmijërinë e hershme dhe mbështetjen e specializuar për familjet dhe fëmijët përmes shërbimeve sociale dhe 
mbështetjes së të ardhurave përmes ndihmës sociale, ku këto dy të fundit bien në sektorin e mbrojtjes sociale (Kutia 1).23 
Ky raport analizon shërbimet shumësektoriale në mbështetje të ZHFH në Kosovë duke marrë një qasje të 
rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve nga shtatzënia deri në hyrjen në shkollën fillore, rreth moshës 6 vjeç. Brenda 
kësaj qasjeje, periudha nga shtatzënia deri në moshën 3 vjeç, afërsisht 1,000 ditët e para të jetës, mbështetet 
kryesisht përmes kujdesit shëndetësor dhe ndërsa fëmija rritet, mbështetja nga sektori i arsimit luan një rol kyç 
gjatë periudhës së moshës 3 deri në 6 vjeç.24  Mbrojtja sociale për familjet dhe fëmijët e vegjël është e pranishme 
gjatë gjithë periudhës, nga shtatzënia deri në hyrjen në shkollë përmes përfitimeve dhe shërbimeve të krijuara 
për të ndihmuar familjet të kapërcejnë kufizimet e veçanta në lidhje me varfërinë ose situatën e tyre familjare. 
Pikat hyrëse për të ekzaminuar shërbimet e përzgjedhura të ZHFH në Kosovë përfshijnë sa vijon:

1. Hartëzimi i gamës së ofruesve të shërbimeve të ZHFH dhe fushëveprimi i shërbimeve që ofrojnë 
mbështetje për ZHFH. Shërbimet kryesore të ZHFH në Kosovë ofrohen nga sektorët e shëndetësisë, 
arsimit dhe mbrojtjes sociale. Analiza përfshin një përshkrim të shkurtër të fushëveprimit të shërbimeve 
dhe shkallës në të cilën shërbimet e ZHFH në të gjithë këta sektorë arrijnë te fëmijët e vegjël ose nëse 
ata janë të pranueshëm për shërbime, si ofrohen shërbimet (publike, private, të udhëhequra nga OJQ-të) 
dhe burimet kryesore njerëzore dhe financiare në dispozicion.

2. Identifikimi i profilit të fëmijëve të vegjël dhe ofruesve të kujdesit që janë duke përdorur shërbimet 
e ZHFH dhe atyre që nuk janë duke përdorur shërbimet e ZHFH. Ndërhyrjet dhe shërbimet e ZHFH 
vlerësohen për nga shkalla në të cilën ato u shërbejnë nevojave të fëmijëve të vegjël në Kosovë. Fokus 
i veçantë i kushtohet mënyrës sesi këto arrijnë te fëmijët më të pafavorizuar, fëmijët e vegjël në zonat 
rurale, fëmijët në familjet nga kuintilët më të varfër, fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët në familjet 
e pakicave etnike. 

3. Marrja e njohurive për cilësinë e ofrimit të shërbimeve të ZHFH.  Nëse programet dhe shërbimet 
e ZHFH nuk janë të një cilësie të lartë, ndikimi te fëmijët mund të jetë i papërfillshëm ose madje i 
dëmshëm.25  Meqenëse shërbimet janë shumësektoriale, në secilin nga tre sektorët ka qasje të ndryshme 
ndaj shërbimeve cilësore. Për hollësi shtesë, shih Aneksin 3.

1.2.3.  Shërbimet që mbështesin ZHFH:  Shëndeti dhe ushqyerja, arsimi dhe 
mbrojtja sociale

Shërbimet shëndetësore dhe të ushqyerit që promovojnë ZHFH përqendrohen në sigurimin e rezultateve 
cilësore të shëndetit të nënës dhe fëmijës përgjatë ciklit të jetës. Këtu përfshihet: kujdesi para lindjes, gjatë lindjes 
dhe pas lindjes nga një ofrues i aftë, mbështetja për të siguruar të ushqyerit e duhur, hapësirën kohore ndërmjet lindjeve, 
dietën dhe mirëqenien; mbështetja për nënat dhe foshnjat e reja duke përfshirë ushqyerjen me gji, imunizimet e fëmijës, 
parandalimin dhe menaxhimin e integruar të kushteve për të porsalindurin, monitorimin e zhvillimit të fëmijës dhe 
shtesat e duhura ushqyese duke përfshirë ushqimin plotësues, diversitetin dietik, jodizimin e kripës dhe shtesat e mikro-
ushqyesve.26

Shërbimet e arsimit luajnë një rol kyç gjatë rritjes së fëmijëve, në kultivimin e zhvillimit të hershëm njohës, aftësive 
motorike madhore dhe fine, aftësive të hershme të shkrim-leximit dhe numërimit, zhvillimit socio-emocional dhe 
gatishmërisë për të mësuar. Shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme (EKFH) i kushtohen ndërtimit 
të themeleve dhe kapaciteteve të fëmijëve për gatishmërinë, pjesëmarrjen dhe arritjet shkollore gjatë gjithë jetës. 
Shërbimet e EKFH që u ekzaminuan përfshijnë çdo aranzhim të rregulluar që ofron edukim dhe kujdes për fëmijët nga 
lindja deri në moshën e shkollimit të detyrueshëm fillor, pavarësisht nga konfigurimi ose financimi, por sipas minimumit 
të standardizuar të orarit dhe përmbajtjes së programit. Këto shërbime ofrohen në një larmi formash, duke përfshirë 
qendrat, kujdesin ditor familjar dhe konfigurimet parashkollore të bazuara në shkollë, si dhe mund të jenë të financuara 
privatisht ose publikisht.
Mbrojtja sociale luan një rol kritik në zhvillimin mendor dhe fizik të fëmijëve për familjet dhe fëmijët e varfër 
dhe të cenueshëm. Përfitimet dhe shërbimet e mbrojtjes sociale ofrojnë mbështetje gjatë gjithë jetës dhe mbrojnë 
nga risqet dhe cenueshmëritë në pika të ndryshme, duke përfshirë edhe gjatë viteve të hershme të jetës. Transferimet 
e parave të gatshme për familjet e varfra me fëmijë kanë një historik të mbrojtjes dhe përmirësimit të rezultateve të 
shëndetit, ushqyerjes dhe arsimit të fëmijëve, si dhe qasjes në shërbimet themelore. Këto ndikime pozitive zmadhohen 
kur punëtorët socialë përdorin programin e transferimit të parave si një mjet për të monitoruar rezultatet e zhvillimit 
të fëmijëve të cenueshëm dhe për t’i ofruar stimuj familjeve për të ndërmarrë veprime për të përmirësuar zhvillimin e 
fëmijëve të tyre, të tilla si çuarja e fëmijës në klinikën shëndetësore, ose me informacione, të tilla si seancat për aftësitë 
prindërore, të cilat mund të stimulojnë mësimin e hershëm dhe të krijojnë kërkesë për shërbimet e ZHFH.27 Për më tepër, 

23 Ndonëse janë të rëndësishme, ky raport nuk mori parasysh gamën e plotë të shërbimeve ligjore dhe mbrojtëse që janë të prira të bien në 
kuadër të mbrojtjes së fëmijëve.

24 Kujdesi edukues për ZHFH, OBSH, 2018. 
25 “Dëshmitë tregojnë se vetëm shërbimet e arsimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme me cilësi të lartë japin përfitime; shërbimet me cilësi të 

ulët kanë ndikim të ndjeshëm negativ te fëmijët dhe shoqëria në tërësi”, Rekomandimi i Këshillit të BE, datë 22 maj 2019, për sistemet e arsimit 
dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme me cilësi të lartë,  

26 https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4029
27  Shih për shembull Arriagada AM et al. Promovimi i zhvillimit në fëmijërinë e hershme përmes kombinimit të transferimeve të parave dhe 
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shërbimet e kujdesit social plotësojnë ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe arsimore duke ndihmuar fëmijët dhe 
familjet që kanë nevojë për mbështetje “ekstra”. Këto mbështetje përfshijnë (i) ofrimin e shërbimeve për t’iu përgjigjur 
situatave të vështira të jetesës, të tilla si dhuna në shtëpi dhe (ii) burimet për të kompensuar dallimet në aftësi (d.m.th., 
shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara). 
Mbrojtja sociale luan një rol kyç në sigurimin që një gamë e plotë e shërbimeve të ZHFH të arrijë te fëmijët 
dhe familjet e njëjta, veçanërisht tek ata që janë të varfër dhe të cenueshëm. Përtej ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore, arsimore dhe mbrojtjes sociale për fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre, avancimi i rezultateve të 
ZHFH kërkon që fëmijët të marrin gamën e plotë të shërbimeve, që shërbimet të ofrohen sipas sekuencës që 
përputhet me moshën e tyre dhe/ose të përshtaten enkas me nevojat dhe rrethanat e tyre të veçanta.28 Punëtorët 
socialë, të cilët kanë ndërveprim me përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale, mund të luajnë një rol kyç në 
mbështetjen e këtyre familjeve dhe fëmijëve për qasje në një gamë më të gjerë të shërbimeve. Kjo bëhet duke 
i lidhur përfituesit me shërbimet e ZHFH, gjë që ndihmon në kapërcimin e pengesave me të cilat përballen të 
varfrit gjatë qasjes në  shërbime, siç është mungesa e informacionit në lidhje me nevojën për shërbime të tilla 
ose disponueshmërinë e tyre, si dhe vështirësitë në ballafaqim me një sërë kërkesash të pranueshmërisë, ndër 
pengesat e tjera. Kjo mund të shkojë nga ofrimi bazë i informacionit në lidhje me shërbimet që janë zakonisht 
në dispozicion nga punëtori social për përfituesit, deri te ndërmjetësimi (referimet), ku një punëtor social ofron 
një referim të informuar përmes një kanali formal në një shërbim tjetër, dhe në fund te menaxhimi i rastit, ku një 
punëtor social vlerëson cenueshmëritë e shumta brenda një familjeje, lidh përfituesit me shërbimet e integruara, 
avokon për nevojat e tyre dhe monitoron ofrimin e shërbimeve dhe ndryshimin e nevojave dhe risqeve të ZHFH, 
duke përcjellë rastin derisa të mbyllet.29 Ofrimi i kombinuar i një vazhdimësie të kujdesit shëndetësor, arsimit 
parafillor dhe mbrojtjes sociale në një fazë të hershme të jetës, veçanërisht përmes shërbimeve parandaluese, 
është i dobishëm për thyerjen e ciklit të varfërisë dhe disavantazheve, duke ulur përjashtimin dhe duke rritur 
efikasitetin e investimeve në fëmijët. 30

programeve për prindër.  Dokumenti pune i hulumtimit të politikave 8670, dhjetor 2018.
28 Kili filloi krijimin e një sistemi për mbrojtjen dhe promovimin e zhvillimit të fëmijës në vitin 2007, me fokus në mbrojtjen sociale dhe bazuar 

në një model i menaxhimit gjithëpërfshirës ndërsektorial që lejon mbështetjen e personalizuar përgjatë trajektores së jetës së secilit fëmijë, 
duke promovuar zhvillimin gjithëpërfshirës të fëmijës. Ky sistem siguron qasjen në një sërë shërbimesh universale për të gjithë fëmijët në Kili, 
duke promovuar posaçërisht zhvillimin e fëmijës në kombinim me ofrimin e shërbime dhe përfitimeve të diferencuara për grupe fëmijësh nga 
familje të cenueshme nga aspekti shoqëror ose ekonomik, si dhe ofrim të shërbimeve të specializuara për raste individuale të fëmijëve me 
risk ose të cenueshëm. 10 vjet Kili rritet me ty (Chile Crece Contigo): Komponentët kryesorë dhe mësimet e nxjerra për vendosjen e sistemeve 
gjithëpërfshirëse të mbështetjes së zhvillimit të fëmijës (anglisht). Uashington, D.C.: Grupi i Bankës Botërore.

29 Lindert, Kathy, Tina George Karippacheril, Inés Rodríguez Caillava dhe Kenichi Nishikawa Chávez, eds. 2020. Libër burimor për bazat e 
sistemeve të ofrimit të mbrojtjes sociale. Uashington, DC: Banka Botërore.

30 Edukimi i prindërve shfaqet në kuadër të secilit sektor në këtë tabelë për të ilustruar natyrën ndër-sektoriale që ka. Përmbajtja e edukimit do 
të duhej të bihet dakord nga të gjithë sektorët, për të siguruar qëndrueshmëri në mesazhe, ku secili sektor ofron edukimin për prindërit brenda 
menusë së shërbimeve të veta. 

Kutia 1. Sektorët dhe shërbimet që ndikojnë në zhvillimin në fëmijërinë e hershme 

Sektori   Shërbimet

Shëndeti dhe ushqyerja e 
nënës dhe fëmijës

 • Kujdesi para, gjatë dhe pas lindjes së fëmijës
 • Imunizimi për nënat dhe fëmijët
 • Promovimi i gjidhënies
 • Parandalimi dhe menaxhimi i integruar i kushteve të të porsalindurve
 • Monitorimi i zhvillimit të fëmijës
 • Të ushqyerit, mbështetja dietike për gratë shtatzëna dhe fëmijët e vegjël (duke përfshirë 

ushqyerjen plotësuese, larminë e dietës dhe shtesat e mineraleve dhe mikro-ushqyesve)
 • Edukimi i prindërve për stimulimin dhe kujdesin e hershëm30

Edukimi dhe kujdesi në 
fëmijërinë e hershme

 • Programet e çerdheve (moshat 0<3) “Çerdhe”  
 • Programet e arsimit parashkollor (mosha 3<5) “Kopsht” dhe (mosha 5<6) “Parafillor”
 • Klasa parafillore në shkollat fillore (mosha 5<6) “Parafillor”  
 • Edukimi i prindërve për stimulimin dhe kujdesin e hershëm

Mbrojtja sociale  • Regjistrimi i lindjeve
 • Ndihma sociale (programe të synuara kundër varfërisë, duke përfshirë ndihmën me para 

dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët)
 • Shërbimet sociale për t’iu përgjigjur situatave sfiduese familjare, duke përfshirë dhunën 

në familje, zhvendosjen e fëmijëve dhe aftësinë e kufizuar.
 • Edukimi i prindërve për stimulimin dhe kujdesin e hershëm
 • Menaxhimi i rasteve për të mbështetur ofrimin e shërbimeve të integruara
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1.3. Metodologjia 
1.3.1.  Çfarë është përfshirë në këtë analizë të situatës dhe çfarë jo?
Kjo analizë e situatës bën hartëzimin e shërbimeve më të rëndësishme shumësektoriale që ndikojnë në ZHFH në 
Kosovë. Shërbimet e shqyrtuara u përzgjodhën bazuar në një kombinim të kornizave ndërkombëtare dhe njohurive nga 
Qeveria e Kosovës. Shërbimet e përfshira në shqyrtim janë ato që ofrohen nga qeveria ose subjekte të tjera të caktuara 
ose të kualifikuara si sektori privat, OJQ-të, organizatat filantropike ose organizatat qytetare. Një shqyrtim i raporteve 
ekzistuese analitike dhe të dhënave të ZHFH në Kosovë gjithashtu ndihmoi informimin e përzgjedhjes së shërbimeve 
më të rëndësishme të sektorit për këtë ekzaminim. 

Ky raport merr një qasje të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës, duke bërë hartëzimin e shërbimeve të ofruara nga 
shtatzënia deri në hyrjen në shkollën fillore që konsiderohen të rëndësishme për zhvillimin cilësor në fëmijërinë e 
hershme. Përmes kësaj qasjeje, periudha nga shtatzënia deri në moshën 3 vjeç u ekzaminua kryesisht përmes shqyrtimit 
të ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Kontributet dhe aktorët e sektorit të arsimit u vlerësuan për rolin e tyre në 
mbështetjen e fëmijëve nga mosha 3 deri në 6 vjeç në arsimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme. Mbrojtja sociale për 
familjet dhe fëmijët e vegjël u shqyrtua përgjatë gamës së plotë të fëmijërisë së hershme për mbulimin dhe kapacitetin 
për të siguruar rrjete efektive sigurie, mbrojtje dhe mbështetje në mënyrë që fëmijët dhe familjet e cenueshme të mund 
të lulëzojnë. Pati konsideratë për disa shërbime që janë jashtë fushëveprimit të këtij raporti. Në këto shërbime përfshihen: 
i) dispozitat e pushimit prindëror, të cilat përcaktohen në legjislacion dhe për këtë arsye nuk janë një shërbim i ofruar nga 
qeveria ose organizatat jo-qeveritare; dhe ii) politikat dhe programet e mbrojtjes së fëmijës, të cilat përfshijnë shërbimet 
nga sektorët përtej mbrojtjes sociale, duke përfshirë proceset gjyqësore dhe qeveritare për parandalimin dhe mbrojtjen 
e fëmijëve nga dhuna, lënia pas dore dhe abuzimi. Këto aspekte, megjithëse kritike, përfshijnë shërbime të mbikëqyrura 
nga sektorë të tjerë dhe për këtë arsye nuk u morën parasysh për qëllimet e këtij raporti.

1.3.2.  Inputet e të dhënave
Kjo analizë e situatës përdori një metodologji të përzier duke shfrytëzuar si levë edhe inputet sasiore edhe ato 
cilësore. Treguesit standardë sasiorë për rezultatet e fëmijëve, duke përfshirë të dhënat nga Anketat e Grupimeve të 
Treguesve të Shumëfishtë në Kosovë gjatë vitit 2020 (MICS) dhe raportet për IZHFH, u përfshinë për të kuptuar më 
mirë fushëveprimin, mënyrat dhe mbulimin e ofrimit të shërbimeve të ZHFH. Ky informacion nxjerr në pah fushat e 
pabarazisë, duke theksuar se cilat grupe të fëmijëve përfitojnë nga shërbimet ekzistuese dhe cilët fëmijë mbeten të 
shërbyer pak. U bënë gjithashtu anketa cilësore dhe intervista me hisedarët me synimin për të fituar një kuptim më 
të thellë të shfaqjes së boshllëqeve në ofrimin e shërbimeve. Këto inpute lejuan eksplorimin e nuancuar të arritjeve, 
sfidave dhe mundësive për përmirësim në alokimin e burimeve dhe ofrimin e shërbimeve të ZHFH. Të dhënat cilësore 
gjithashtu ndihmuan në identifikimin e modeleve të ofrimit dhe cilësisë së shërbimeve të ZHFH, formulimin e skemave 
shpjeguese të çështjeve dhe boshllëqeve dhe testimin e opsioneve për adresimin e sfidave.  

Ekipi zhvilloi një shqyrtim dokumentar të studimeve kryesore, vlerësimeve dhe raporteve të tjera analitike për 
shërbimet e ZHFH në Kosovë. Këtu u përfshinë studime sektoriale (mbi shëndetësinë, arsimin dhe mbrojtjen sociale) 
për të mbledhur të dhënat ekzistuese sasiore mbi rezultatet lidhur me fëmijën dhe familjen. Të dhënat u morën nga 
një larmi burimesh duke përfshirë gjetjet nga MICS më e fundit për Kosovën dhe të dhënat statistikore të ministrive 
përkatëse të linjës. 

Të dhënat cilësore të vendit në lidhje me zhvillimin në fëmijërinë e hershme u mblodhën nga sektorët 
e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes sociale. U krijua një shabllon për mbledhjen e të dhënave për ofruesit 
e shërbimeve ZHFH për të ndihmuar në kompletimin e peizazhit të ofrimit të shërbimeve ZHFH në vend, duke 
kapur llojet e shërbimeve, shpërndarjet gjeografike, shtrirjen, nivelin e investimeve, përfituesit e synuar, etj. 

Anketat cilësore dhe intervistat përfshinë: 

 • Gjashtëmbëdhjetë intervista të hapura me homologët qeveritarë në ministritë dhe komunat përkatëse, 
me ofruesit e shërbimeve në sektorin privat, organizatat joqeveritare dhe partnerët ndërkombëtarë të 
zhvillimit; 

 • Një anketë të menaxherëve të institucioneve të kujdesit shëndetësor, mjekëve, infermierëve dhe ofruesve 
të tjerë të shërbimeve shëndetësore; dhe

 • Një anketë të zyrtarëve të shërbimit social në Qendrat e Punës Sociale të përzgjedhura, duke synuar të 
kuptohen më mirë rregullimet aktuale rreth referimeve dhe shtrirjen e tyre nëpër programe dhe sektorë 
për familjet e varfra dhe të cenueshme.  

Për më shumë informacion mbi anketat cilësore dhe subjektet e përfshira në intervista, shih Aneksin 1.

1.3.3.  Kufizimet
Angazhimi me hisedarët kryesorë të vendit ishte i suksesshëm, pavarësisht nga kufizimet e papritura të 
COVID-19. Përhapja e pandemisë globale të COVID-19 ndryshoi formën e disa elementeve të para-planifikuara 
të analizës. Për aq sa ishte e mundur, për raportim u morën të dhënat më të fundit në dispozicion. Me vonesat e 
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regjistrimit të popullsisë të vitit 2020 për shkak të pandemisë, disa vlerësime të popullsisë në këtë raport u bazuan 
në parashikime duke përdorur të dhënat e vitit 2010. Meqë udhëzimet ndërkombëtare shëndetësore parandaluan 
udhëtimet në vend, ekipi nuk ishte në gjendje të vizitonte Kosovën. Sidoqoftë, pati angazhime me hisedarët kryesorë 
të ZHFH gjatë zhvillimit dhe zbatimit. Intervistat e hapura u zhvilluan me sukses me 16 hisedarë kryesorë nga 
ministritë përkatëse, përgjegjëse për shëndetësinë, mbrojtjes sociale dhe arsimin, si dhe me ofruesit e shërbimeve 
në fushat kyçe, duke përfshirë: rajonet urbane, rurale dhe me shumicë serbe. Zbatimi u mbështet në koordinim dhe 
komunikim me organizatat dhe OJQ-të kryesore ndërkombëtare, të tilla si UNICEF dhe Save the Children. Për një 
listë të plotë të hisedarëve dhe ofruesve të shërbimeve të marrë në intervistë, shih Aneksin 1. 
Për të siguruar një kuptim më të mirë të analizës, është e rëndësishme të sqarohen konceptet kryesore dhe termat 
e përdorur në raport (Kutia 2). 31

Kutia 2. Qartësimi i përkufizimit të ZHFH dhe termave të ngjashëm
Përkufizimi i saktë i zhvillimit në fëmijërinë e hershme (ZHFH) mund të dallojë ndërmjet organizatave, studiuesve dhe vendeve 
të ndryshme. Termat e përdorur për ndërhyrje në fushën e ZHFH mund të dallojnë, shpesh në varësi nga fokusi relativ i 
politikave, investimeve dhe terminologjisë lokale. Për qëllimet e këtij raporti, ne po përdorim përkufizimet e mëposhtme:
Zhvillimi në fëmijërinë e hershme (ZHFH): ZHFH adreson nevojat themelore të fëmijëve për shëndet, ushqyerje, zhvillim 
njohës dhe social-emocional gjatë periudhës nga ngjizja deri në hyrjen në shkollën fillore. Për qëllimet e këtij raporti, analiza 
mbulon periudhën nga ngjizja deri në moshën 6 vjeç. Politikat dhe ndërhyrjet efektive të ZHFH arrijnë te foshnjat, vogëlushët 
dhe fëmijët, duke përfshirë kalimin në hyrjen në shkollë, si dhe gratë shtatzëna, prindërit dhe ofruesit e kujdesit, duke pasur 
parasysh rolin qendror të këtyre të rriturve në sigurimin e mirëqenies së fëmijëve të vegjël.
Analiza e situatës e paraqitur në kapitujt vijues përfshin një larmi ndërhyrjesh në të gjithë sektorët që promovojnë shërbimet e 
ZHFH, duke përfshirë sa vijon:

 • Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme (EKFH) i referohet çdo aranzhimi të rregulluar që ofron edukim dhe kujdes për 
fëmijët që nga lindja deri në moshën e shkollimit të detyrueshëm fillor. - pavarësisht nga konfigurimi dhe burimi i financimit, 
por sipas minimumit të orarit dhe përmbajtjes programore. Kjo përfshin kujdesin për fëmijët e moshave 0<3 dhe edukimin 
për fëmijët e moshave 3<6. Programet mund të dallojnë për nga konfigurimi, burimi i financimit dhe grup-mosha e shërbyer. 
Kosova ndjek dy nivele të shërbimeve siç përkufizohen nga Instituti i Statistikave i UNESCO, ISCED 0.1 dhe ISCED 0.2.31

 » ISCED 0.1: Shërbime qendrore të kujdesit për fëmijët e moshës 0<3 vjeç që mbështesin një zhvillim holistik të fëmijës. 
Zakonisht, programet cilësore adresojnë edhe kujdesin edhe edukimin për këtë grup-moshë.

 » ISCED 0.2: Edukim parafillor/parashkollor në fëmijërinë e hershme zakonisht për fëmijët e moshës 3<6 vjeç, duke 
përfshirë ndërhyrje që ofrojnë mundësi që fëmijët të ndërveprojnë me edukatorët dhe të mësojnë në mënyrë aktive 
me bashkëmoshatarët për t’u përgatitur për hyrjen në shkollën fillore.

 • Ndërhyrjet shëndetësore në fëmijërinë e hershme përfshijnë ofrimin e shërbimeve shëndetësore, parandalimin e 
sëmundjeve dhe promovimin e shëndetit për të siguruar vazhdimësinë e kujdesit para dhe pas lindjes për nënën dhe fëmijën. 
Shërbimet përfshijnë kujdesin para lindjes, depistimet standarde të shëndetit për gratë shtatzëna, ofrues të kualifikuar të 
shërbimeve gjatë lindjes, imunizimet e fëmijërisë dhe vizitat e mirëqenies së fëmijës.

 • Ndërhyrjet e të ushqyerit në fëmijërinë e hershme përfshijnë iniciativat për të siguruar që gratë shtatzëna, nënat 
gjidhënëse dhe fëmijët e vegjël ushqehen në mënyrë adekuate. Ndërhyrjet mund të përfshijnë promovimin e ushqyerjes 
me gji, ushqyerjen plotësuese të përgjegjshme dhe të përshtatshme, diversitetin e dietës, jodizimin e kripës dhe shtesat e 
mikro-ushqyesve.

 • Mbrojtja e fëmijëve i referohet parandalimit dhe reagimit ndaj dhunës, shfrytëzimit dhe abuzimit që prek fëmijët. Ndërhyrjet 
mund të përfshijnë: parandalimin dhe reagimin ndaj punës së fëmijëve, martesën e fëmijëve, dhunën ndaj fëmijëve në 
formën e abuzimit emocional dhe fizik ose lënies pas dore dhe përfshin proceset ligjore për mbështetjen e largimit të 
fëmijëve nga kontekste të pasigurta. 

 • Mbrojtja sociale i referohet një sërë politikash dhe programesh që synojnë parandalimin, zvogëlimin dhe eliminimin e 
cenueshmërive ekonomike dhe sociale nga varfëria dhe privimi. Iniciativat për mbrojtjen sociale ndihmojnë në mbrojtjen e 
mirëqenies së fëmijëve dhe familjeve të cenueshme përmes programeve të transferimit të parave të gatshme dhe në natyrë, 
duke përfshirë grante për fëmijë dhe shujta në shkollë, si dhe shërbimeve për të ndihmuar lidhjen e familjeve me kujdesin 
shëndetësor, ushqimin e ushqyeshëm dhe arsimin cilësor, por dhe për t’iu përgjigjur cenueshmërive brenda familjes. 

 
Burimi:  Sayre et al., 2015; OECD TALIS Fillimi i fortë 2018; Këshilli i Evropës 2019.

31 Për të monitoruar progresin drejt Cakut 4.2 të Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), Instituti i Statistikave i UNESCO përkufizon dy nivele të 
shërbimeve: nivelin ISCED 0.1 dhe nivelin ISCED 0.2. Caku SDG 4.2 duhet të arrihet deri në vitin 2030, për të siguruar që të gjitha vajzat dhe djemtë të 
kenë qasje në zhvillim, kujdes dhe arsim cilësor para-fillor në fëmijërinë e hershme, në mënyrë që ata të jenë të gatshëm për arsimin fillor. EU-Eurostat 
dhe OECD kanë adoptuar klasifikimet e mësipërme në të gjitha analizat dhe rekomandimet e politikave.
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1.4. Struktura e raportit 
Kapitulli 1 i raportit paraqiti objektivat, kornizën konceptuale dhe metodologjinë e analizës së situatës të 
ZHFH në Kosovë. Pas këtij kapitulli hyrës, raporti organizohet si më poshtë:

Kapitulli 2 — Konteksti i vendit dhe rezultatet e ZHFH - Detajon kontekstin aktual të vendit që ndikon 
në rezultatet e ZHFH dhe shërbimet përkatëse në Kosovë. Këtu përfshihet një shqyrtim i treguesve 
demografikë, ekonomikë dhe të varfërisë që lidhen me ZHFH; një pasqyrë e treguesve që matin zhvillimin 
në fëmijërinë e hershme; dhe sfondi lidhur me aranzhimet institucionale për ofrimin e shërbimeve të 
ZHFH në nivelin komunal.

Kapitulli 3 — Hartëzimi i gjetjeve – Përshkruan mbulimin, boshllëqet dhe mundësitë për shërbimet 
kryesore të ZHFH për fëmijët e vegjël nga shtatzënia deri në moshën 6 vjeç në Kosovë. Ky kapitull bën 
hartëzimin e ofruesve të shërbimeve të ZHFH dhe fushëveprimin e shërbimeve që ata ofrojnë për fëmijët e 
vegjël dhe familjet nga shtatzënia deri në moshën 6 vjeç në Kosovë. Ai identifikon çështjet dhe boshllëqet 
në vërtetimin e shërbimeve me cilësi të barabartë dhe nënvizon faktorët që shpjegojnë situatën aktuale. 

Kapitulli 4 — Rekomandimet - Sintetizon rekomandimet kryesore dhe opsionet përkatëse të politikave 
për të përmirësuar qasjen, barazinë dhe cilësinë e shërbimeve shumësektoriale që mbështesin të gjithë 
fëmijët e vegjël në Kosovë në mënyrë që përfundimisht të ndërtohen themele të forta për rritjen e kapitalit 
njerëzor dhe prosperitetit ekonomik të Kosovës. 

Anekset — Ofrojnë përmbajtje plotësuese më të thellë mbi analizën, burimet dhe hisedarët, duke përfshirë: 
listën e intervistave, anketat e zhvilluara dhe inventarin e ofruesve të shërbimeve të ZHFH në Kosovë. 
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Konteksti i 
vendit në Kosovë 
që ndikon në 
shërbimet e 
ZHFH



2.1. Treguesit demografikë dhe ekonomikë që ndikojnë 
në shërbimet e ZHFH 

Aktualisht, zhvillimi në fëmijërinë e hershme në arsimin formal në vazhdimësi manifeston trende nën-
standarde pasi të rinjtë në të gjithë kuintilët ekonomikë në Kosovë ngelin prapa shumicës së vendeve të 
OECD dhe Ballkanit Perëndimor. 

Performanca në PISA në lexim, matematikë dhe shkencë për 15-vjeçarët është e ulët në shkallë tronditëse. Rezultati 
mesatar i Kosovës në performancën e leximit është më i ulëti mes vendeve dhe ekonomive pjesëmarrëse në 
PISA. Përqindja e performuesve të dobët është një nga më të lartat mes vendeve dhe ekonomive pjesëmarrëse 
në PISA, ndërsa përqindja e performuesve më të mirë në lexim (zotësia e nivelit 5 ose 6) është një nga më të ulëtat 
(e renditur në 75/76, që nga viti 2018). Këto rezultate janë shqetësuese për të gjithë kuintilët ekonomikë. Ndërsa 
nxënësit në Kosovë mund të presin që të përfundojnë 13.2 vite shkollimi deri në moshën 18 vjeç, kur ky numër 
përshtatet për nga cilësia e mësimnxënies, ai është ekuivalent me vetëm 7.7 vite shkollimi (IKNJ 2020).

Popullsia e të rinjve në Kosovë është e lartë, me gati 40 për qind të banorëve nën moshën 19 vjeç. Nga një 
popullsi totale e vendit prej 1.8 milion, 38 për qind e banorëve (684,000) janë 18 vjeç ose më të rinj.32 Me investime 
me vend në zhvillimin e kapitalit njerëzor, kjo nënbashkësi e popullsisë do të mund të përdorej si levë për të 
zhvilluar një fuqi punëtore më të fortë për të ardhmen e vendit.

Shpagimi i madh i investimit në vitet e hershme të jetës i ofron Kosovës, duke pasur parasysh popullsinë e 
re, një mundësi për të bërë një ndikim domethënës në rritjen e kapitalit të saj njerëzor. Kërkimet konfirmojnë 
që përpjekjet dhe investimet për të përmirësuar shëndetin, mirëqenien dhe kapitalin njerëzor duhet të fillojnë 
në vitet më të hershme dhe të përdorin një qasje shumësektoriale për të ndihmuar fëmijët të mbijetojnë dhe të 
lulëzojnë.33 Programet e zhvillimit në fëmijërinë e hershme me cilësi të lartë mund të ofrojnë kthim të madh nga 
investimi në kostot fillestare për çdo fëmijë përmes rezultateve më të mira në arsim, shëndetësi, punësim dhe 
sjellje shoqërore në dekadat që pasojnë (shih Kutinë 3).34 Dështimi për të investuar në shërbimet që mbështesin 
ZHFH mund të çojë në kosto afatgjata, jo vetëm për fëmijët, veçanërisht fëmijët më të pafavorizuar, por edhe për 
nënat e tyre, familjet dhe të gjithë kapitalin njerëzor të një vendi. ZHFH është faza e parë e zhvillimit njerëzor dhe 
mund të japë një kontribut të hershëm në ndryshimin e rezultateve për fëmijët e Kosovës.35 

Kutia 3. Kthimi nga investimi në zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Ndërsa kërkimet e kamotshme kanë demonstruar vlerën e investimeve në zhvillimin në fëmijërinë e hershme, studimet e kohëve 
të fundit zbulojnë se kthimi nga investimi do të jetë edhe më i lartë sesa ishte vlerësuar më parë, veçanërisht kur merret një 
qasje gjithëpërfshirëse. Kërkimet e kryera mbi përfitimet gjatë ciklit jetësor nga programimi për fëmijërinë e hershme tregojnë 
se programet me cilësi të lartë nga lindja deri në moshën 5 vjeç për fëmijët e pafavorizuar mund të japin një kthim nga investimi 
prej 13 për qind në vit—një normë shumë më e lartë se gjetjet e mëparshme për përfitimet nga programet parashkollore për 
moshën 3-5 vjeç.

Investimi në programimin cilësor për fëmijërinë e hershme jep kthime afatshkurtra dhe afatgjata. Kërkimet ekzistuese mbi 
suksesin e programeve për fëmijërinë e hershme kryesisht fokusohen në përfitimet akademike afatshkurtra, ndërsa përfitimet 
afatgjata janë ato që ofrojnë një masë më të qëndrueshme të vlerës. Fëmijët që kishin përfituar nga programimi cilësor për 
fëmijërinë e hershme nga lindja deri në moshën 5 vjeç kishin rezultate dukshëm më të mira të jetës sesa ata që nuk kishin 
përfituar nga shërbimet qendrore të kujdesit ose ata që morën kujdes me cilësi më të ulët. Gjetjet treguan rezultate më të 
forta në arsim, shëndet, shoqërueshmëri dhe kriminalitet më të ulët. U gjetën gjithashtu efekte te produktiviteti ekonomik, me 
rezultate të përmirësuara të punës së të rriturve për pjesëmarrësit dhe prindërit e tyre, duke rezultuar në një efekt në dy-breza 
në fuqinë punëtore. Këto gjetje sugjerojnë se programimi gjithëpërfshirës për fëmijërinë e hershme gjeneron efekte pozitive si 
për fëmijët ashtu edhe për prindërit, në planin afatshkurtër dhe afatgjatë.

Ndërsa ka kosto që lidhen me programimin gjithëpërfshirës për fëmijërinë e hershme, kostot e mosveprimit përbëjnë një 
humbje edhe më të madhe për potencialin ekonomik dhe njerëzor. Dështimi për të ofruar mundësi universale për ZHFH, 
përmes shërbimeve shëndetësore, arsimore dhe të mbrojtjes sociale, kontribuon në mosshfrytëzimin e burimeve njerëzore 
, mosrealizimin e të ardhurave dhe shkallën e ulët të rritjes së BPV në planin afatgjatë. Ofrimi i ndërhyrjeve cilësore të ZHFH 
për të varfrit njëkohësisht i jep shtytje rritjes ekonomike, përmirësimit të lëvizshmërisë sociale dhe ofron përfitime për kapitalin 
njerëzor. Të mbështetura me një kthim nga investimi prej 13 për qind në vit, përfitimet nga investimet në fëmijërinë e hershme 
janë më të mëdha se kostot. 

32 ASK 2019.
33 UNICEF/OBSH/Banka Botërore 2018. Kujdesi edukues për zhvillimin në fëmijërinë e hershme 
34 Marrë nga: https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure
35 Investimi në fëmijët e vegjël, Banka Botërore 2011; Përshkallëzimi i zhvillimit në fëmijërinë e hershme, Banka Botërore, 2014; OBSH 2018.  

Analizë e situatës së shërbimeve të ZHFH në Kosovë12

https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure


Numri i fëmijëve të moshës 0-4 vjeç në Kosovë parashikohet të ulet gjatë dekadës së ardhshme, duke 
ofruar një mundësi për të rritur mbulimin me shërbime të ZHFH për fëmijët.  Në vitin 2018, shkalla e vrazhdë 
e lindshmërisë në Kosovë u vlerësua në 16 për çdo 1,000 persona. Ky numër parashikohet të stabilizohet dhe të 
bjerë nën nivelin e fertilitetit zëvendësues deri në vitin 2031, duke rezultuar në një rënie të numrit të fëmijëve të 
moshës 0-4 vjeç (Figura 3).36  

Figura 3. Rënia e parashikuar e popullsisë për fëmijët në Kosovë, moshat 0-4, 2020-2030
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Burimi: ASK 2019.

2.2. Treguesit e varfërisë dhe ndikimi i tyre te zhvillimi 
në fëmijërinë e hershme 

Popullsia e Kosovës që jeton nën kufirin e varfërisë pritet të rritet për shkak të ndikimit të COVID-19 dhe së 
këndejmi të shtojë nevojën për shërbime që mbështesin ZHFH në mesin e familjeve më të varfra. Kosova 
ka një nga normat më të larta të varfërisë në rajon, me 20.7 për qind të fëmijëve që jetojnë në varfëri.37 Në 
përgjithësi, 18 për qind e popullsisë në Kosovë jeton nën kufirin e varfërisë, i vlerësuar në 1.85 euro në ditë, ndërsa 
5.1 për qind e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë së skajshme, i vlerësuar në 1.31 euro në ditë.38 
COVID-19 pritet të përkeqësojë normën e varfërisë gjatë 2021 pasi aktiviteti ekonomik në Kosovë është ndalur 
dhe dërgesat e emigrantëve kanë pësuar rënie të thellë. Këto trende të pritshme të varfërisë do të rrisin nevojën 
për shërbime adekuate shëndetësore, shërbime të kujdesit dhe edukimit të hershëm dhe shërbime sociale për 
fëmijët e vegjël dhe familjet për të zbutur riskun ekzistues.

Varfëria e fëmijëve është më e theksuar në zonat rurale dhe veçanërisht në familjet më të mëdha.  Rreth 61 
për qind e popullsisë së Kosovës jeton në zonat rurale, dhe në vitin 2017, 19.4 për qind e popullsisë së përgjithshme 
rurale jetonte nën kufirin e varfërisë. Kjo përqindje rritet në pothuajse 24 për qind për fëmijët e moshës 0-18 vjeç 
në zonat rurale (Figura 4). Familjet më të varfra janë ato me 6 ose më shumë fëmijë. Në vitin 2017, norma e 
varfërisë në mesin e familjeve me tre ose më shumë fëmijë ishte 2.5 herë më e madhe se ajo te familjet pa fëmijë. 
Figura 4 ilustron incidencën e varfërisë në mesin e fëmijëve nga viti 2012 deri në 2017.

Në mesin e etnive, familjet e pakicave etnike kanë më shumë gjasa të jetojnë në varfëri. Duke shqyrtuar 
përkatësinë etnike, 50 për qind e familjeve të pakicave etnike jetojnë në nivelin më të lartë të varfërisë, të renditura 
brenda kuintilit më të varfër të të ardhurave në vitin 2020. Në krahasim, vetëm 18 për qind e familjeve me përkatësi 
etnike shqiptare dhe 15 për qind e familjeve me përkatësi etnike serbe janë në të njëjtin kuintil. Këto të dhëna 
sugjerojnë se shpërndarja e varfërisë vë një barrë shtesë mbi nënat e reja, fëmijët dhe familjet nga komunitetet e 
pakicave etnike, veçanërisht për ata me prejardhje rome, ashkali dhe egjiptiane.39 

36 Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Parashikimi i popullsisë së Kosovës 2017-2061.” 2017.
37  World Vision. 2020. COVID-19 DHE FËMIJËT: SI NJË PANDEMI GLOBALE PO NDRYSHON JETËN E FËMIJËVE NË SHQIPËRI DHE KOSOVË Një 

studim me metoda mikse.
38 Banka Botërore. “Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës.” Grupi i Bankës Botërore, 2019
39 MICS, 2019/20.
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Figura 4. Trendet e varfërisë në zonat urbane dhe rurale për të rinjtë dhe popullsinë e përgjithshme, përqindje, 2012-2017
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Burimi: Banka Botërore. 2019. “Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës.” 

Kutia 4. Pjesëmarrja e grave në fuqinë punëtore dhe ndikimet në shërbimet e ZHFH

Punësimi jashtëzakonisht i ulët për gratë i shoqëruar me qasjen e dobët në shërbimet e kujdesit për fëmijët dhe të 
moshuarit paraqet një nga pengesat themelore për të përmirësuar pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore. Në mbarë 
BE, ekzistenca e shërbimeve të EKFH konsiderohet një tregues kyç për pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore. Në Kosovë, 
ndërsa norma e përgjithshme e punësimit në vitin 2019 ishte 30 për qind për të gjithë të regjistruarit 15-64 vjeç, punësimi për 
gratë ishte vetëm 14 për qind. Pengesat për pjesëmarrjen në tregun e punës për gratë në moshë pune përfshijnë përgjegjësitë 
familjare, qasjen e kufizuar në shërbime cilësore dhe të përballueshme të kujdesit për fëmijët dhe të moshuarit, normat 
konservatore shoqërore, kostot e larta të pushimit të lehonisë për punëdhënësit dhe qasjen e kufizuar të grave në pasuri dhe 
inpute produktive. Ky trend gjeneron një rreth vicioz të pjesëmarrjes së ulët të grave në tregun e punës dhe, nga ana tjetër, 
nxit më pak kërkesë për shërbime të edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme. Roli i spikatur i grave si ofruese të kujdesit 
gjithashtu rrit cenueshmërinë e tyre ekonomike dhe i hap udhë pabarazive të tjera me bazë gjinore. Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme për nënat që punojnë pa qasje të lehtë në shërbime të kujdesit për fëmijë. 

Burimi:  Agjensioni i Statistikave të Kosovës. 2019. Sondazhi i Fuqisë Punëtore (SFP); Banka Botërore. 2017. Shënimi Politik: Promovimi i Casjes së Grave në 
Mundësitë Ekonomike, Praktika Globale për Varfëri dhe Barazi, Banka Botërore. 

2.3. Treguesit kryesorë të zhvillimit në fëmijërinë e 
hershme 

Rezultatet e ZHFH në shëndetësi, ushqyerje dhe arsim për fëmijët e vegjël para hyrjes në klasën 1 janë 
përmbledhur shkurtimisht më poshtë. Këta tregues do të diskutohen më thellësisht në kapitullin 3 dhe do të 
lidhen me shërbimet specifike të ZHFH. 

Mbijetesa e fëmijëve në Kosovë, përkundër progresit të përgjithshëm, po përkeqësohet. Trendet në tabelën 
më poshtë tregojnë se ndërsa vdekshmëria foshnjore dhe vdekshmëria nën 5 vjeç janë përmirësuar gjatë 10-15 
viteve të mëparshme, ato janë përkeqësuar dukshëm që nga viti 2016. Treguesi i matur është numri i fëmijëve 
që kanë vdekur për çdo 1,000 të lindur para moshës 5 vjeç. Në vitin 2019, 16 fëmijë të moshës nën 5 vjeç vdiqën 
për çdo 1,000 lindje të gjalla (MICS 2019). Ky numër është pothuajse dy herë më i lartë për fëmijët nga familjet 
rome, ashkali dhe egjiptiane, me 27 fëmijë që vdesin për çdo 1,000 lindje të gjalla. Figura 5 tregon dinamikën e 
vdekshmërisë së fëmijëve nga 2005-2018. Shkaku i regresionit të Kosovës në këta tregues mbetet i paqartë. 
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Figura 5. Dinamika e vdekshmërisë së fëmijëve (2005-18)
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Burimi: EUROSTAT: KAS

Për popullsinë e përgjithshme, si dhe për komunitetet e pakicave etnike, periudha më vendimtare e jetës 
për foshnjat në Kosovë është muaji i parë. Përderisa vlerësohet se 11 fëmijë për çdo 1,000 lindje të gjalla 
vdesin brenda muajit të parë të jetës në Kosovë, probabiliteti që fëmijët të vdesin midis  periudhës së lindjes dhe 
ditëlindjes së tyre të parë është 15 fëmijë për çdo 1,000 lindje të gjalla. Vlerësohet se 21 fëmijë për çdo 1,000 lindje 
të gjalla nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian vdesin brenda muajit të parë të jetës dhe 26 fëmijë për çdo 
1000 lindje të gjalla vdesin midis periudhës së lindjes dhe ditëlindjes së tyre të parë.40 

Ndërsa ngecja në rritje mesatare ose e rëndë për fëmijët nën 5 vjeç është e ulët në popullatën e 
përgjithshme, ajo paraqet një risk serioz për komunitetet e cenueshme. Në tërë shtetin, ngecja në rritje është 
e përqendruar në kuintilët më të varfër, si në shumicën etnike ashtu edhe në grupet e pakicave. Pesëmbëdhjetë 
për qind e fëmijëve romë, ashkalinj dhe egjiptianë janë me risk për ngecje në rritje. Kjo dëshmi tregon pabarazi 
të thellë në cilësinë e rezultateve të hershme, veçanërisht për popullatat në nevojë. Për hollësi të mëtejshme mbi 
pabarazitë në rezultate, shih Tabelën 1.

Tabela 1. Pabarazitë në rezultatet e shëndetit në fëmijërinë e hershme 

Treguesi Popullsia totale Komunitetet rom, ashkali  
dhe egjiptian

2014 2019 2014 2019

Vdekshmëria foshnjore (vdekje për çdo 
1,000 lindje të gjalla)

12 15 41 26

Vdekshmëria nën 5 vjeç 
(vdekje për çdo 1,000 lindje të gjalla) 

15 16 49 27

Ngecje në rritje mesatare ose e rëndë 
(% e fëmijëve nën 5 vjeç)

4.3% 4% 14.6% 15%

Të ushqyerit vetëm me gji nën 6 muaj 39.9% 29.2% 16.4% 17%

Foshnja të lindura nën peshë 5.4% 6% 9.7% 16.7%

Fëmijë që kanë marrë të gjitha vaksinat 78.5% 73% 30.2% 38%

Burimi: MICS (Kosovë), 2013-14 dhe 2019-20.

Normat e ulëta të ushqyerjes me gji dhe vaksinimit për foshnjat në Kosovë bëjnë që fëmijët e vegjël të jenë në 
risk.  Në vitin 2019, vetëm 29 për qind e fëmijëve nën moshën gjashtë muajsh ushqeheshin vetëm me gji, një rënie nga 
40 për qind në 2014.41 Një sfidë shtesë për zhvillimin cilësor në fëmijërinë e hershme është mospërputhja në normat e 
vaksinimit mes popullsisë shumicë dhe pakicave etnike. Ndërsa gati tri të katërtat e fëmijëve 24-35 muajsh në Kosovë 

40  Marrë fjalë për fjalë nga pasqyra e vdekshmërisë së fëmijëve nga MICS. 
41  MICS, 2019-2020.
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janë të imunizuar plotësisht, vetëm 38 për qind e fëmijëve romë, ashkalinj dhe egjiptianë janë të imunizuar plotësisht.42 Ky 
hendek paraqet rreziqe jo vetëm për fëmijët e këtyre komuniteteve por edhe për shëndetin publik më të gjerë. 

Lindjet e parakohshme kërcënojnë zhvillimin në fëmijërinë e hershme, mirëpo, orvatja për të matur përqindjen e 
saktë të lindjeve të parakohshme në Kosovë nuk mund të përcaktohet në mënyrë përfundimtare. Të dhënat më 
të fundit në dispozicion për Kosovën mbi lindjet43 japin vetëm informacione mbi lindjen dhe peshën e të porsalindurve, 
gjë që e bën të vështirë nxjerrjen e përfundimeve për lindjet e parakohshme, duke qenë se shumë faktorë mund të 
shkaktojnë peshë të ulët në lindje pavarësisht nga koha e lindjes.44 Sipas të dhënave nga institucionet shëndetësore 
për peshën e fëmijëve në lindje, numri më i madh i foshnjave (37 për qind) peshonin 3,000–3,499 g. Një pjesë tjetër prej 
30.6 për qind peshonin 3,500–3.999 g dhe pjesa e mbetur prej 12.5 për  peshonin 2,500–2.999 g.45 Ndërkohë, të dhënat 
e raportit të MICS evidentojnë 6 për qind të të gjithë të porsalindurve (99.5 për qind) me peshë 2,500 g ose më të ulët, 
gjë që, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), klasifikohet si jashtëzakonisht e parakohshme. Në mesin e 
komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane, numri i të porsalindurve me peshë 2,500 g ose më të ulët sipas të dhënave 
nga MICS është edhe më i lartë në 16.7 për qind. 

Privimet materiale mund të kontribuojnë në vështirësitë që kanë fëmijët dhe familjet për qasje në kujdes cilësor. 
Fëmijët e vegjël dhe familjet në zonat rurale kanë më shumë gjasa të përjetojnë privime materiale, me 76 për qind 
të familjeve rurale që përjetojnë të paktën një formë të privimit material.46 Privimi material në këtë rast i referohet një 
gjendjeje të tendosur ekonomike, e përkufizuar si paaftësia e detyruar për të paguar shpenzime të papritura, për të 
përballuar një javë pushim vjetor jashtë shtëpisë, një shujtë që përfshin mish, pulë ose peshk çdo të dytën ditë, ngrohje 
adekuate të banesës, mallra të qëndrueshme si një makinë rrobalarëse, televizor me ngjyra, telefon ose automjet, 
ballafaqimi me detyrime të prapambetura (hipoteka ose qiraja, faturat e shërbimeve komunale, këstet e blerjes ose 
pagesat e tjera të huamarrjes). Këto privime mund ta bëjnë të vështirë për familjet të investojnë në rezultate cilësore të 
zhvillimit në fëmijërinë e hershme për nënat shtatzëna dhe fëmijët e vegjël.

Ka gjithashtu mospërputhje në popullsitë e fëmijëve për nga regjistrimi në shërbimet e kujdesit dhe edukimit 
në fëmijërinë e hershme për fëmijët e moshës 3-4 vjeç, me pabarazi në varësi nga karakteristikat e prejardhjes. 
Fëmijët më të pasur dhe nënat e të cilëve janë me arsimim të lartë kanë normat më të larta të regjistrimit në programet 
e edukimit në fëmijërinë e hershme në të gjitha grupet, me respektivisht 43 për qind dhe 40 për qind të fëmijëve të 
moshës 3-4 vjeç që ndjekin programimin për EKFH.47 Ndërkohë, fëmijët më të varfër dhe ata në zonat rurale kanë më 
pak gjasa të regjistrohen në programimin për EKFH, me përkatësisht 3 për qind dhe 8 për qind të fëmijëve të moshave 
3-4 të regjistruar në vitin 2020.

Mospërputhjet në edukimin e hershëm janë më të dallueshme për fëmijët nga komunitetet rome, ashkali dhe 
egjiptiane, megjithëse priten përmirësime në përgjithësi. Fëmijët nga komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane 
kanë më pak të ngjarë sesa ata nga popullata e përgjithshme të ndjekin programet për EKFH në moshën 3-4 vjeç, kur 
krahasohen kundrejt të gjitha karakteristikave të sfondit.48 Përqindja më e lartë e fëmijëve romë, ashkalinj dhe egjiptianë 
të regjistruar në programe të tilla është në fakt më e keqja, kur krahasohet me faktorë të tjerë, me një normë prej 12 për 
qind të regjistrimit në programet për EKFH për fëmijët e moshës 3-4 vjeç. Fëmijët nga këto komunitete gjithashtu kanë 
më pak gjasa sesa popullata e përgjithshme të kenë qasje në librat për fëmijë, me vetëm 4 për qind të fëmijëve romë, 
ashkalinj dhe egjiptianë që zotërojnë të paktën 3 libra për fëmijë, krahasuar me 27 për qind të popullsisë së përgjithshme. 
Këto mospërputhje tregojnë se rritja e qasjes në programet dhe burimet e cilësisë së lartë për fëmijërinë e hershme është 
e nevojshme, si për pakicat etnike ashtu edhe për popullatën e përgjithshme të fëmijëve në tërësi.  

42  MICS 2019-20
43 Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2019.
44 https://ask.rks-gov.net/media/5455/statistikat-e-lindjeve-2019.pdf qasur më 11 mars 2021
45 Po aty
46 MICS, 2019-2020.
47 MICS Pasqyra e edukimit në fëmijëri të hershme, 2019-20.
48 MICS Pasqyra e edukimit në fëmijëri të hershme, 2019-20.

Kutia 5. Dhuna me bazë gjinore (DHBGJ), dhuna ndaj fëmijëve (DHNF) dhe rezultatet e ZHFH

Në Kosovë, gratë dhe fëmijët përballen me sfida specifike për shkak të rasteve të Dhunës me Bazë Gjinore (DHBGJ) dhe dhunës 
ndaj fëmijëve (DHNF), që të dyja me ndikim negativ në zhvillimin në fëmijërinë e hershme.   Sipas një studimi nga UNICEF në 2014 
në tri komuna, dhuna me bazë gjinore dhe dhuna ndaj fëmijëve është e përhapur në vend. Dhuna fizike është lloji më i shpeshtë 
i abuzimit të përjetuar nga gratë dhe fëmijët, ku 50 për qind e fëmijëve janë viktima. Dhuna psikologjike ndaj grave (5.9 për qind) 
dhe fëmijëve (14.8 për qind) dhe dhuna seksuale e drejtuar ndaj grave (2.7 për qind) dhe fëmijëve (1 për qind) janë forma të tjera të 
dhunës me risk për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Në një anketë rajonale të OSBE-së të vitit 2019, nga ata që raportuan raste 
të DHBGJ, gratë me fëmijë (35 për qind) kishin më shumë gjasa të ishin viktima të dhunës. Dhuna ndaj grave, nënave dhe anëtarëve 
të tjerë të familjes është vërtetuar se është e dëmshme për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Përkundër kësaj, DHBGJ dhe DHNF 
ndikohen nga normat e forta shoqërore, pritjet shoqërore dhe faktorët që nxisin përdorimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. 

Burimi: UNICEF 2013. Opsionet e politikave për dhunën në familje. Dhuna me bazë gjinore në Kosovë. UNICEF, Kosovë. OSBE. Mars 2019. Pyetësori për Dhunën 
ndaj Grave: Mirëqenia dhe Siguria e Grave. Bruksel, Belgjikë. 

Analizë e situatës së shërbimeve të ZHFH në Kosovë16

https://ask.rks-gov.net/media/5455/statistikat-e-lindjeve-2019.pdf


2.3.1.  Monitorimi i zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe rezultateve të mësimit të 
hershëm: Indeksi i ZHFH

Të dhënat e fundit të mbledhura përmes Indeksit të Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme (IZHFH) zbulojnë 
përparësi dhe dobësi të shquara në zhvillimin e fëmijëve të vegjël në Kosovë. Të dhënat e IZHFH të 
mbledhura përmes MICS përcjellin piketat zhvillimore të fëmijëve 36-59 muajsh në katër fusha: shkrim-lexim–
numërim, zhvillim fizik, socio-emocional dhe njohës. Rezultati i përgjithshëm i Indeksit të ZHFH për Kosovën 
është rritur nga 88.3 në 2014 në 91.3 në 2020 duke treguar një përmirësim të përgjithshëm në zhvillimin e hershëm 
të fëmijëve. Analiza e katër fushave të zhvillimit të fëmijëve tregon se 98.9 për qind e fëmijëve janë në rrugën e 
duhur në fushën e zhvillimit njohës, 98.5 për qind në fushën fizike dhe 90.6 për qind në atë socio-emocionale. 
Megjithatë, rezultatet zhvillimore për shkrim-leximin–numërimin mbeten alarmante të ulëta për popullatën e 
përgjithshme në 23.3 për qind dhe madje më të ulëta për komunitetet e pakicave etnike në 7.4 për qind (Tabela 2).

Tabela 2. Indeksi i Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme në Kosovë – % fëmijë 36-59 muajsh në rrugën e duhur sipas zhvillimit

Shkrim-lexim–
Numërim

Fizik Socio-emocional Zhvillimi njohës Indeksi ZHFH  
total

Popullsia totale 23.3 98.5 90.6 98.9 91.3  

Rom, ashkali dhe 
egjiptian  

7.4 98.7 84.3 94.2

  
Burimi: MICS (Kosovë) 2019-20

Përkundër faktit se për nga IZHFH total Kosova renditet e dyta nga lart, në krahasim me tre vendet fqinje, 
rezultatet e hershme të fëmijëve në shkrim-lexim–numërim janë në fund (Tabela 3). 

Tabela 3. Indeksi i Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme IZHFH në Kosovë dhe në rajon  

Shteti IZHFH total (%) Shkrim-lexim–Numërim (%) Burimi

Kosova 91.3 23.3 MICS 2020

Mali i Zi 90.2 27.6 MICS 2018

Maqedonia e Veriut 81.8 32.3 MICS 2019

Serbia 97.0 35.1 MICS 2019
  
Burimi: Të dhënat nga MICS 2018, 2019, 2020

2.4. Aranzhimet institucionale për ofrimin e 
shërbimeve të ZHFH

2.4.1.  Korniza ligjore e ligjeve dhe rregulloreve kyçe që rregullojnë ZHFH në Kosovë 
Kosova ka një kornizë ligjore të vendosur relativisht mirë që mbështet zhvillimin në fëmijërinë e hershme.49 
Në sektorin e shëndetësisë, ligjet dhe rregulloret kombëtare promovojnë kujdesin shëndetësor për gratë 
shtatzëna dhe fëmijët e vegjël, si dhe mbështetjen e përshtatshme ushqyese. Politikat dhe shërbimet për fëmijët 
dhe mbrojtjen sociale mbulohen nga një sërë ligjesh dhe strategjish (Tabela 4), duke përfshirë Ligjin për mbrojtjen 
e fëmijës. Ligjet për fëmijët pa kujdes prindëror dhe fëmijët e cenueshëm sigurojnë qasjen e tyre në shërbimet e 
ZHFH. Një ligj për shërbimet sociale dhe familjare u siguron fëmijëve me aftësi të kufizuara qasje dhe pjesëmarrje 
në shërbimet e ZHFH dhe përkufizon një sistem të kujdesit në strehim familjar dhe dispozita për mbrojtjen 
nga dhuna në familje. Në sektorin e arsimit, ka disa ligje që promovojnë edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e 
hershme që nga lindja dhe sigurojnë arsimin parafillor duke filluar në moshën 5 vjeçare. 

49 Shih Raportin SABER-ECD për Kosovën 2020, i cili diskuton në mënyrë më të detajuar kornizën ligjore që mbështet zhvillimin në fëmijërinë e 
hershme
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Tabela 4. Ligjet dhe rregulloret kryesore që rregullojnë ZHFH në Kosovë

 • Ligji për arsimin parauniversitar nr. 04/L-032, 2011
 • Ligji për arsimin parashkollor nr. 02/L-52, 2006
 • Ligji për mbrojtjen e fëmijës nr. 06/L-084, 2019
 • Ligji për shëndetësinë nr. 04/L-125, 2013
 • Ligji për shërbimet sociale dhe familjare nr. 02/L-17, 2007 dhe Ligji nr. 04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 

02/L-017, 2012.
 • Ligji për skemën e ndihmës sociale në Kosovë nr. 2003/15 dhe Ligji nr. 04/L-096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

skemën e ndihmës sociale në Kosovë nr. 2003/15, 2012
 • Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme, nr. 03/L-022, viti 2008
 • Ligji për familjen i Kosovës, nr. 2004/32.

Përkundër legjislacionit dhe mbrojtjes ekzistuese të ZHFH, koordinimi ndërsektorial mbetet një dobësi 
serioze për zbatimin e politikave. Sipas Raportit SABER-ECD për Kosovën,50 koordinimi ndërsektorial në nismat 
që lidhen me zhvillimin në fëmijërinë e hershme vazhdon të jetë një sfidë. Për më tepër, mungesa e një spirance 
institucionale kryesore në sektorët e shëndetit, të ushqyerit, arsimit dhe mbrojtjes sociale kufizon arritjen e 
qëllimeve të përbashkëta dhe burimeve të shfrytëzuara me mençuri. Kosova ende nuk ka një strategji specifike 
shumësektoriale ose një përpjekje të koordinuar të operacionalizuar për ZHFH. Me ministritë që nuk kanë strategji 
dhe politikë për koordinimin ndërsektorial, lëvizja përpara në zhvillimin në fëmijërinë e hershme në vend ka qenë 
graduale por e paqëndrueshme. Përkundër kësaj, përpjekjet për të nisur koordinimin ndërsektorial janë forcuar me 
kalimin e paradokohshëm të Ligjit për mbrojtjen e fëmijës, i miratuar në vitin 2019 dhe i ratifikuar në korrik 2020 (nr. 
06/L-084). Ky ligj, ndonëse miratimi i tij është një arritje, nuk mund të konsiderohet si një strategji gjithëpërfshirëse 
shumësektoriale për ZHFH, pasi ofrimi i shërbimeve dhe iniciativat sektoriale mbeten kryesisht të fragmentuara në 
fushat e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes sociale.

2.4.2.  Roli i qeverisë dhe komunave në ofrimin e shërbimeve të ZHFH
Ndërsa komunat luajnë një rol qendror në ofrimin e shërbimeve të ZHFH, mandati i tyre për të ofruar 
një bollëk shërbimesh bën që resurset të jenë të kufizuara dhe të shpenzohen kryesisht për paga. Ofrimi i 
shërbimeve të ZHFH në sektorin publik kryesisht ndjek modelin e decentralizuar për ofrim të shërbimeve. Komunat 
janë ofruese parësore për shërbimet e shëndetit publik përmes Qendrave të Mjekësisë Familjare, për shërbimet 
sociale përmes Qendrave për Punë Sociale dhe për shërbimet arsimore përmes qendrave parashkollore publike 
dhe me bazë në komunitet, shkollave fillore dhe të mesme. Sipas procesit të decentralizimit, komunat në Kosovë 
janë përgjegjëse për ofrimin e deri në 100 shërbimeve publike, por ato kanë buxhet dhe kapacitet të kufizuar për 
programimin lokal. 

Ndërsa komunat marrin fonde mbështetëse për ZHFH, financimi për shërbimet e kujdesit social dhe kujdesit 
për fëmijët nuk është i destinuar në mënyrë specifike, duke i bërë këto fonde të cenueshme nga rialokimi i 
mundshëm. Për financimin e arsimit parauniversitar dhe shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor, komunat marrin 
dy grante specifike nga ministritë përkatëse të linjës (Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe 
Ministria e Shëndetësisë) dhe bëjnë përputhjen e financimit nga burimet komunale. Ndryshe nga arsimi parauniversitar 
dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor, transferimet në komuna për financimin e shërbimeve të kujdesit social 
dhe kujdesit për fëmijët nuk janë të destinuara. Në vend të kësaj, ato përfshihen në transferimin e përgjithshëm të 
granteve nga qeveria qendrore përmes Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (MFLT) në komuna, i cili mbulon 
gjithashtu financimin e përfitimeve nga SNS dhe të institucioneve të kujdesit social.

2.4.2.1. Roli i komunave në shërbimet e kujdesit shëndetësor

Sistemi i kujdesit shëndetësor në Kosovë funksionon përmes tre niveleve të kujdesit: parësor, dytësor dhe 
tretësor. Niveli parësor i kujdesit administrohet përmes Qendrave të Mjekësisë Familjare (QMF). Këto qendra 
organizohen dhe menaxhohen në nivel komunal, me një QMF kryesore të vendosur në secilën prej 38 komunave, 
duke shërbyer deri në 2,000 banorë. Megjithëse niveli parësor synohet të jetë linja e parë e qasjes për popullatën 
e përgjithshme, shumë banorë kanë qasje në kujdes përmes institucioneve dytësore dhe tretësore, duke vënë një 
barrë në këto nivele më të specializuara të kujdesit.

Sistemi i kujdesit shëndetësor dytësor organizohet përmes shtatë spitaleve rajonale. Kryeqyteti i Prishtinës, 
i cili nuk ka spital rajonal, ofron shërbime dytësore për banorët e Prishtinës dhe shërbime të kujdesit shëndetësor 
tretësor për të gjithë banorët e Kosovës përmes Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Rreth gjysma 

50 Saqipi, Demas, Adams. 2021. Raporti SABER-ECD për Kosovën. Banka Botërore, Uashington, DC.
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e të gjithë specialistëve mjekësorë janë të punësuar në sistemin tretësor. Përveç sektorit publik, sektori privat 
gjithashtu ofron shërbime përmes spitaleve të përgjithshme dhe të specializuara, si dhe klinikave ambulatore. 

Ofrimi i shërbimeve të shëndetit publik në Kosovë ndjek një model të decentralizuar. I gjithë kujdesi 
shëndetësor parësor është i decentralizuar në nivelin lokal, ndërsa kujdesi dytësor i caktohet komunave por 
administrohet në nivel qendror. Komunat kanë departamentet e tyre shëndetësore të cilat mbikëqyrin shpenzimet 
për institucionet e kujdesit shëndetësor parësor, duke përfshirë mallrat, furnizimet dhe riparimet e vogla, si dhe 
pagat dhe mëditjet. Për të financuar shërbimet e tyre, komunat mbështeten në formulën e grantit të qeverisë 
qendrore për shëndetësinë, të ndarë nga Ministria e Shëndetësisë (MSH). Kjo formulë merr parasysh popullsinë, 
të përshtatur për shpërndarjen e moshës dhe gjinisë, numrin e të moshuarve dhe numrin e personave me aftësi 
të kufizuara. Për një pasqyrë vizuale të financimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, shih Figurën 6. Për më 
shumë hollësi mbi shërbimet e kujdesit shëndetësor që lidhen me zhvillimin në fëmijërinë e hershme, ju lutemi t’i 
referoheni Kapitullit 3.

Figura 6. Struktura e financimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor
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Burim: MSH, MFPT e Kosovës, 2021.

Komunat kanë një mandat për të ofruar shërbime të kujdesit parësor, megjithatë, fondet e grantit nuk 
janë të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha nevojat lokale. Komunat shpenzojnë, mesatarisht, rreth 13.5 
herë më shumë sesa shuma e alokuar nga granti i tyre për shëndetësinë.51 Për më tepër, llogaritja e granteve 
për shëndetësinë përdor regjistrimin e popullsisë nga viti 2011 dhe nuk pasqyron medoemos nevojat aktuale të 
komunës. 

2.4.2.2. Roli i komunave në shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme (EKFH)

Në rastin e shërbimeve arsimore, financimi komunal vjen nga një llojllojshmëri burimesh. Kryesisht, 
komunat marrin Grante Specifike për Arsim (GSA) nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit 
(MASHTI).  Për më tepër, komunat kontribuojnë me financimin e tyre vetanak për të mbështetur pagat, mallrat 
dhe shërbimet. Si shtesë plotësuese, prindërit, donatorët dhe OJQ-të ofrojnë kontribute në formën e tarifave të 
prindërve, kontributeve në natyrë dhe monetare, si dhe shërbimeve të ofruara nga qendrat mjekësore. Për një 
pasqyrë vizuale të strukturës së financimit të arsimit në fëmijërinë e hershme, shih Figurën 7. 

51  Banka Botërore. Platforma e Dialogut të Politikave të Administratës Lokale në Kosovë vlerësime vetanake. Korrik 2020.
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Figura 7. Struktura e financimit të arsimit në fëmijërinë e hershme në Kosovë
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Burimi: Marrë nga: FISCUS, 2017. Kostoja e futjes së arsimit në fëmijërinë e hershme në mënyrë universale në Kosovë, një studim i porositur nga UNICEF në Kosovë.

2.4.3.  Roli i komunave në mbrojtjen sociale
Ofrimi i shërbimeve sociale në Kosovë është i decentralizuar dhe bëhet në nivel komunal.52 Ndërsa MFPT 
ka përgjegjësinë e përgjithshme për planifikimin dhe organizimin e shërbimeve sociale dhe familjare, komunat 
janë përgjegjëse për ofrimin e tyre te përfituesit, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve të synuara për fëmijët 
dhe familjet. Bazuar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe Ligjin për shërbimet sociale dhe familjare, komunat 
janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve sociale brenda territoreve të tyre, sipas standardeve dhe politikave 
të Qeverisë ose ministrive përkatëse. Kështu, komunat kanë për detyrë të identifikojnë nevojat për ofrimin e 
shërbimeve sociale për qytetarët e komunës, të ofrojnë fondet dhe të menaxhojnë shërbimet sociale brenda 
komunës. Drejtoritë Komunale të Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale janë përgjegjëse për çështjet komunale të 
mirëqenies sociale dhe menaxhojnë me Qendrat për Punë Sociale.  Secila nga komunat në Kosovë (38) operon 
me një Qendër për Punë Sociale, përveç Komunës së Prishtinës, e cila operon me tri QPS. 

QPS-të janë ofruese të drejtpërdrejta të shërbimeve të tilla si këshillimi ose kujdestaria dhe gjithashtu 
organizojnë shërbimet me bazë në komunitet, qendrat e kujdesit ditor dhe kujdesin rezidencial në 
partneritet me institucionet e tjera. Përveç QPS-ve, organizatat jo-qeveritare (OJQ) gjithashtu mund të ofrojnë 
shërbime sociale dhe familjare, ose me iniciativën e tyre, nën kontratë me komunën, ose me Departamentin e 
MFPT për Politikat Sociale dhe Familjare. MFPT mbikëqyr licencimin e OJQ-ve me bazë lokale dhe përcakton 
standardet minimale për të siguruar cilësinë e ofrimit të shërbimeve të tyre. Ministria mund të ndërhyjë si ofrues i 
drejtpërdrejtë i shërbimeve, nëse komuna vazhdimisht dështon të përmbushë standardet minimale të shërbimit.53 
Disa ofrues të shërbimeve mbeten nën administrimin dhe mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të MFPT.54  Komunat 
mund të bashkëpunojnë me OJQ-të në ofrimin e shërbimeve dhe të financojnë një pjesë të aktiviteteve të tyre, 
ndërsa MFPT kontrakton OJQ-të drejtpërdrejt kur ato ofrojnë shërbime në mbarë vendin.

52 Decentralizimi është i rregulluar me Ligjin për vetëqeverisjen lokale të vitit 2008, Ligjin për financat e pushtetit lokal të vitit 2008 dhe një 
Memorandum Mirëkuptimi të vitit 2009 ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Administrimit të Pushtetit Lokal, dhe komunave individuale.

53 Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, nr. 02/L-17, 2005.
54 Gjegjësisht Shtëpia e Pleqve në Prishtinë dhe Instituti Special i Shtimes që kujdesen për të moshuarit.
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Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë kujdesin e drejtpërdrejtë social, këshillimin dhe, në rrethana të 
jashtëzakonshme, ndihmën materiale dhe i drejtohen dy kategorive të gjera të personave: fëmijëve dhe familjeve 
(duke përfshirë fëmijët e vegjël) dhe të rriturve. Për fëmijët dhe familjet, ligji parashikon një sërë shërbimesh për të 
mbrojtur fëmijët e cenueshëm, duke përfshirë jetimët dhe ata në risk nga dhuna. Për ta, së bashku me këshillimin dhe 
kujdesin e drejtpërdrejtë social, ligji parashikon mbrojtjen e fëmijëve dhe forma alternative të kujdesit.  Përfituesit e 
shërbimeve identifikohen nga Divizionet e Shërbimeve Sociale të QPS-ve. Një QPS mund të marrë rolin e një prindi të 
mirë të një fëmije jetim, fëmije të prindërve të panjohur ose fëmije të braktisur ose të vendosur për adoptim. QPS mban 
një regjistër të familjeve dhe fëmijëve në nevojë në mbarë territorin e saj. 

Shërbimet sociale janë kompetencë e vetë komunës dhe bazuar në Ligjin për financat e pushtetit lokal,55 
financohen nga komunat përmes dy burimeve të financimit: grantit të përgjithshëm dhe të hyrave vetanake 
komunale. Transferimet në para (përfitimet nga SNS, mbështetja materiale për familjet e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara të përhershme dhe pagesat për kujdesin në strehim familjar), shërbimet e kujdesit rezidencial (shtëpitë e 
pleqve dhe për personat me aftësi të kufizuara) dhe disa shërbime sociale nën administrimin e MFPT financohen 
drejtpërdrejt nga niveli qendror përmes buxhetit të MFPT. Fluksi i mjeteve për financimin e shërbimeve sociale dhe 
familjare është treguar në Figurën 8. Granti i përgjithshëm është një grant i mbyllur në shumë prej 10 për qind të të 
hyrave të projektuara të arkëtohen në mënyrë qendrore gjatë një viti kalendarik. Transferimi i grantit nga qeveria 
qendrore në secilën komunë bëhet në përputhje me parametrat specifikë56 të përcaktuar me Memorandumin e 
Mirëkuptimit të vitit 2009. Rreth 3 për qind e grantit të përgjithshëm alokohet çdo vit për financimin e shërbimeve 
sociale dhe ato mbulojnë kryesisht kostot e stafit të nevojshëm në QPS për të zbatuar përgjegjësitë e deleguara 
për ofrimin e përfitimeve nga SNS dhe shërbimeve sociale.57 

Financimi i shërbimeve sociale nuk është i destinuar dhe së këndejmi nuk e garanton këtë funksion komunal, 
veçanërisht duke pasur parasysh financimin e pamjaftueshëm në vitet e fundit. Në kërkim të një zgjidhjeje të 
qëndrueshme për financimin e shërbimeve sociale brenda Ligjit për financat e pushtetit lokal, është sugjeruar krijimi i 
një Granti Specifik për Shërbimet Sociale. Për këtë qëllim, miratimi i Koncept Dokumentit për financat e pushtetit lokal 
në vitin 2018 ishte një hap shumë i rëndësishëm drejt sigurimit të financimit të qëndrueshëm të shërbimeve sociale. 
Bazuar në Koncept Dokumentin e miratuar, gjatë vitit 2019 u hartua një ligj i ri për financat e pushtetit lokal, ku për 
herë të parë tani përfshihet granti i ri specifik për shërbimet sociale. Do të ishte gjithashtu e rëndësishme që financimi i 
destinuar të përfshijë një formulë financimi e cila merr parasysh profilet e riskut të banorëve të komunës, duke përfshirë 
risqet dhe cenueshmëritë për fëmijët e vegjël së bashku me sfidat për ZHFH. 

Figura 8. Struktura e financimit të shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë
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Burimi: Të dhëna nga MFPT 2021.

55 Ligji nr.03/L-049 për financat e pushtetit lokal, 2008.
56 Financimi bazohet në të hyrat e mëparshme buxhetore dhe madhësinë e popullsisë me parametra shtesë që lejojnë alokime shtesë për 

komunat e vogla dhe për komunat me popullsi të larmishme etnike dhe grupe të tjera të cenueshme të popullsisë, gjithashtu për të moshuarit 
pa kujdes familjar, personat me aftësi të kufizuara dhe fëmijët në situata të rënda dhe me risk.

57 Sipas të dhënave administrative nga MFPT, 2021.
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3.1. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe të të 
ushqyerit

Ky seksion krijon hartën e peizazhit të mbulimit dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe ushqyese në Kosovë, 
veçanërisht në mbështetje të 1,000 ditëve të para të jetës. Shërbimet përkatëse të sektorit përfshijnë aktivitete që 
synojnë të mbështesin gratë shtatzëna, nënat e reja dhe fëmijët për zhvillim të shëndetshëm nga periudha e ngjizjes deri 
në moshën 6 vjeç. Programimi i shqyrtuar përfshin: kujdesin perinatal, promovimin e ushqyerjes me gji, të ushqyerit e 
hershëm, imunizimin, programet e vizitave në shtëpi, vizitat e mirëqenies dhe mbështetjen e  mirëqenies për nënat e reja. 

3.1.1.  Cilat shërbime të shëndetit dhe të të ushqyerit mbështesin zhvillimin e 
fëmijëve të vegjël? 

Qasja në kujdesin shëndetësor për nënat dhe fëmijët zbatohet në nivelin parësor përmes Qendrave të 
Mjekësisë Familjare (QMF). Këto qendra organizohen dhe menaxhohen në nivel komunal, me 18 QMF Kryesore, 153 
QMF dhe 227 shërbime ambulatore në secilën prej 38 komunave, duke shërbyer deri në 2,000 banorë. Të paktën, secila 
Qendër punëson një mjek me specializim të mjekësisë familjare dhe një infermier. Me afërsisht 1,084 mjekë të punësuar 
në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor, secili mjek i shërben një popullsie mesatare prej rreth 1,600 banorësh. Kjo 
është më e lartë sesa rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila këshillon një mjek për çdo popullsi 
prej 1,000 banorësh.

Shërbimet e nivelit parësor janë krijuar për të promovuar një sërë masash shëndetësore dhe parandaluese. 
Shërbimet e ofruara për ZHFH përfshijnë zbulimin dhe diagnostikimin e hershëm të sëmundjes ose paaftësisë, kujdesin 
dhe higjienën dentare, si dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor për nënat dhe fëmijët. Ky nivel parësor i kujdesit synohet 
të shërbejë si pikë hyrëse në sistemin shëndetësor, duke funksionuar si pikë referimi për shërbimet dhe nivelet e tjera 
të kujdesit shëndetësor. Sidoqoftë, në praktikë, angazhimi në nivelin parësor të kujdesit shëndetësor nga popullata e 
përgjithshme nuk ka zënë rrënjë plotësisht, duke vënë presion mbi institucionet e kujdesit shëndetësor publik dytësor 
dhe tretësor.

Niveli dytësor i sistemit të kujdesit shëndetësor organizohet përmes shtatë spitaleve publike rajonale dhe disa 
spitaleve private. QKUK ofron shërbime publike dytësore për banorët e Prishtinës dhe shërbime të kujdesit shëndetësor 
tretësor për të gjithë banorët e Kosovës. Kujdesi tretësor ka për qëllim të ofrojë nivelin më të specializuar të shërbimeve 
dhe ofrohet nga një kombinim i universiteteve dhe instituteve kombëtare. Rreth gjysma e të gjithë specialistëve mjekësorë 
janë të punësuar në sistemin tretësor. Spitalet private ofrojnë cilësi të përmirësuar, privatësi të shtuar dhe qasje më të 
shpejtë për vizitë te mjeku, me një kosto nga xhepi. Vetëm ata që kanë sigurim shëndetësor privat, ose mjete për të 
paguar, mund të kenë qasje në shërbimet private. 

Kujdesi para dhe pas lindjes për nënat dhe fëmijët e vegjël ofrohet në një sërë pikash të qasjes. Kujdesi para 
lindjes ofrohet në të gjitha nivelet e sistemit të kujdesit shëndetësor publik. Kujdesi gjatë procesit të lindjes ofrohet 
kryesisht në spitale, megjithëse qendrat e mjekësisë familjare kanë mandatin për të ofruar edhe këto shërbime. Pas 
lindjes, kujdesi për nënën dhe foshnjën si dhe mbështetja familjare ofrohen përmes Qendrave të Mjekësisë Familjare me 
anë të programeve të vizitave në shtëpi.

Shërbimet e kujdesit antenatal (SHKA) ofrojnë një mundësi të rëndësishme për të adresuar riskun dhe 
cenueshmëritë në fazat më të hershme të zhvillimit në fëmijërinë e hershme. Përmes kujdesit para lindjes, kontakti 
me shërbimet shëndetësore siguron mirëqenien fizike dhe mendore të nënës. SHKA që u shërbejnë grave shtatzëna janë 
jetike jo vetëm për shëndetin e nënës, por edhe për mirëqenien e fetusit. Të ushqyerit e shëndetshëm gjatë shtatzënisë 
mbështet zhvillimin e trurit të foshnjës. Deri në fund të tremujorit të dytë, fetusi zhvillon dëgjimin, dhe më vonë, shijen, 
nuhatjen, prekjen dhe shikimin.58 Kujdesi para lindjes mund të veprojë për të informuar gratë dhe familjet për risqet dhe 
simptomat e një shtatëzënësie jo të shëndetshme, për të depistuar për risqet që lidhen me lindjen e fëmijës dhe për të 
ofruar një pikë hyrëse për rekomandimin e shtesave të nevojshme ushqyese. 

Edhe ofruesit publikë edhe ata privatë ofrojnë shërbime të kujdesit para lindjes. Shtatzënitë e shëndetshme, si dhe 
ato me nivel të ulët të ndërlikimeve, zakonisht marrin vizita dhe trajtime pasuese. Këto ndodhin ose falas në Qendrat e 
Mjekësisë Familjare (QMF) ose në klinikat private. Shtatzënitë me risk të lartë ose shtatzënitë me ndërlikime në përgjithësi 
shërbehen nga spitali tretësor (QKUK). Kostot e ndryshme që lidhen me vizitat në spitalet publike, si bashkë-pagesat, 
shpenzimet nga xhepi dhe tarifat e tjera të pranimit/shtrimit në spital mund të përbëjnë një pengesë në qasje, veçanërisht 
për familjet rurale dhe me status të ulët socio-ekonomik.59 Një numër i QMF-ve janë të pajisura me Qendrat e Mirëqenies 
së Grave (QMG) ku mamitë këshillojnë gratë shtatzëna për çështje të tilla si të ushqyerit, shprehitë e shëndetshme dhe 
përgatitja për lindje, megjithatë aktivitetet e tilla ndodhin herë pas here dhe burimet e kufizuara të stafit përbëjnë një sfidë 
për shtrirjen e tyre në mbarë popullatën.

Në Kosovë lindjet me praninë e një ofruesi të kualifikuar të shërbimeve bëhen pothuajse ekskluzivisht në 
institucionet shëndetësore. Një ofrues i kualifikuar i shërbimeve i pranishëm gjatë procesit të lindjes konsiderohet kyç 

58  Hepper P. Sjellja gjatë periudhës prenatale: Adaptive për zhvillim dhe mbijetesë. Perspektivat e zhvillimit të fëmijës. 2015: 9 (1) 38-43
59  Anketë cilësore me stafin shëndetësor, dhjetor 2020, Banka Botërore. 
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për parandalimin e vdekjes së nënës dhe foshnjës së porsalindur, si dhe për parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e 
ndërlikimeve gjatë lindjes.60 Ndërkombëtarisht, treguesi indirekt i adoptuar për praninë e ofruesit të shërbimeve në lindje 
është: “përpjesa e lindjeve nën kujdesin e personelit të kualifikuar shëndetësor.” 61 Në Kosovë, Qendrat Komunale të 
Mjekësisë Familjare nuk kanë kapacitete për të kryer lindje, dhe pothuajse të gjitha lindjet, 99 për qind, zhvillohen në një 
spital, me 95.5 për qind të lindjeve që ndodhin në spitalet publike dhe 4 për qind në spitalet private.62 Rreth 87 për qind 
e lindjeve të fëmijëve ndihmohen nga një obstetër/gjinekolog dhe 12 për qind ndihmohen nga një infermiere ose mami. 
Sipas gjetjeve nga anketa cilësore, nuk ka asnjë procedurë të standardizuar në lidhje me protokollet për vlerësimin e 
shëndetit të nënës, gjatë ose pas lindjes. Tromboprofilaksia aplikohet vetëm në rast të lindjes me prerje cezariane dhe 
administrohet vetëm gjatë qëndrimit të pacientes në spital, që mesatarisht arrin tri ditë. Nuk bëhet asnjë depistim për 
çështjet e mundshme të shëndetit mendor ose depresionin pas lindjes. Pas lindjes, 90.7 për qind e nënave marrin një 
kontroll shëndetësor ose në një institucion ose në shtëpi, megjithëse ekzistojnë pabarazi për nga pasuria dhe grupi etnik. 

Imunizimet rutinë të fëmijëve ofrohen nga spitalet rajonale, Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe shërbimet 
shëndetësore private në Kosovë. Imunizimi i fëmijëve është i detyrueshëm me protokolle të përcaktuara dhe një 
kalendar kombëtar të imunizimit. Imunizimi themelor i referohet fëmijëve të moshës 2 vjeç që vaksinohen kundër 
tuberkulozit, poliomielitit, difterisë, tetanusit, kollës së keqe dhe fruthit. Imunizimi i plotë i referohet fëmijëve të moshës 2 
vjeç që kanë marrë të gjitha vaksinat e programuara për t’u dhënë në dy vitet e para të jetës, sipas programit kombëtar 
të imunizimit.63 Së pari, të sapolindurit marrin vaksinën BCG dhe vaksinën e hepatitit B në departamentet për neonatologji 
në spitalet rajonale. Pjesa tjetër e vaksinave merren në departamentet e vaksinimit të Qendrave të Mjekësisë Familjare. 
Nënat me foshnja mund të kryejnë vizita falas në QMF. Meqenëse shumë QMF nuk kanë kapacitet për ekzaminime të 
caktuara dhe vetëm disa QMF kanë pediatër, shumë shpesh prindërit zgjedhin të vizitojnë klinikat private të pediatërve.64 
Meqë ende nuk ka sigurim shëndetësor universal në vend, familjet paguajnë nga xhepi për këto shërbime shëndetësore, 
duke thelluar pabarazitë dhe kufizimet e qasjes.

3.1.2.  Kush janë përfituesit e shërbimeve shëndetësore dhe të ushqyerit për 
ZHFH? Kush nuk përfiton?

3.1.2.1.   Kujdesi para lindjes

Kosova tregon mbulim të mirë të kujdesit para lindjes, megjithëse koha e vizitës së parë të SHKA dhe numri 
i vizitave janë të ndryshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që nënat të bëjnë të paktën tetë 
(8) vizita të kujdesit para lindjes, ku e para kryhet gjatë tremujorit të parë për të parandaluar dhe zbuluar rreziqet 
e shtatzënisë. Pothuajse të gjitha gratë shtatzëna në Kosovë bëjnë të paktën një vizitë te mjeku para përfundimit 
të tremujorit të parë. Në përgjithësi, 94.4 për qind e grave bënë të paktën katër vizita të kujdesit para lindjes gjatë 
shtatzënisë së tyre, ndërsa 96.6 për qind e grave shtatzëna ishin më pak se 4 muaj shtatzënë në kohën e vizitës së 
tyre të parë. Mbulimi është mbi 90 për qind për shërbimet e nevojshme mjekësore, siç është ultrazëri. Pothuajse të 
gjitha gratë në Kosovë, 99.5 për qind, janë trajtuar nga mjeku të paktën një herë gjatë vizitave para lindjes.65 

Gratë nga familjet më të varfra, me nivele më të ulëta të arsimimit dhe nga komunitetet e pakicave etnike 
bëjnë ekzaminimin e tyre të parë më vonë gjatë shtatzënisë. Kjo është një çështje ndërseksionale pasi gratë nga 
komunitetet e pakicave etnike gjithashtu janë me tendencë të kenë status më të ulët socio-ekonomik dhe më pak 
arsim. Në përgjithësi, 73.8 për qind e grave rome, ashkali dhe egjiptiane bënë vizitën e parë të kujdesit para lindjes 
gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë; 63.9 për qind bënë të katër vizitat dhe 97.4 për qind vizituan mjekun të paktën 
një herë. Figura 9 në faqen e mëposhtme krahason trendet në kujdesin para lindjes për gratë rome, ashkali dhe 
egjiptiane me popullsinë e përgjithshme.

Figura 9. Trendet në kujdesin para lindjes - gratë rome, ashkali dhe egjiptiane kundrejt popullsisë totale
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60 OBSH, 2020, Përmirësimi i zhvillimit në fëmijërinë e hershme: Udhëzimet e OBSH.
61  Korniza e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (treguesi 3.1.2).
62 MICS 2019-20
63 MICS 2019-20
64 Shih Aneksin: Gjetjet e anketës cilësore.  
65 Në Kosovë, një shërbim tipik i kujdesit antenatal (SHKA) është përshkruar si një vizitë mjekësore që përfshin analizat/ekzaminimet kryesore në 

Qendrat e Mjekësisë Familjare në varësi nga burimet në dispozicion, siç është ekzaminimi me ultrazë (4-8/9 herë gjatë shtatzënisë në varësi nga 
indikacionet), matja e presionit të gjakut, analizat e gjakut (kryesisht hemogrami dhe niveli i hekurit), analiza e urinës, PAP testi, strisho vagjinale, 
ekzaminim gjinekologjik i qafës së mitrës. Në nivelin e kujdesit dytësor (spitale), shërbimet e kujdesit antenatal mund të përfshijnë gjithashtu 
ekzaminimin e toneve të fetusit me CTG, amniocentezën dhe kontrollin e hormoneve në gjak (d.m.th., hormonet tiroide).

Burimi: MICS (Kosovë) 2019-2020.
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Cilësia e kujdesit para lindjes në Kosovë sfidohet pjesërisht nga respektimi jokonsistent i protokolleve dhe 
mungesa e mekanizmave të standardizuar të referimit. Në Kosovë, gjetjet nga anketa cilësore për këtë studim 
tregojnë se mjekët nuk i respektojnë me konsistencë protokollet.66 Sipas gjetjeve të anketës, disponueshmëria 
dhe qasja në pajisjet bazë ndikon në aftësinë e mjekut për t’iu përmbajtur protokolleve. Për shembull, protokolli i 
kujdesit para lindjes nuk kërkon që profesionistët shëndetësorë të kryejnë ndonjë depistim ose analiza. Si rezultat, 
gratë shtatzëna në Kosovë nuk testohen për sëmundje infektive, nivele të hormonit stimulues të tiroides (TSH), 
mangësi të vitaminës D ose anomali kromozomale gjatë vizitave të tyre të kujdesit para lindjes. 

Mungesa e protokolleve për testimin rutinë paraqet risk për zhvillimin në fëmijërinë e hershme dhe 
shëndetin publik. Në vitin 2017, incidenca e hepatitit B në Kosovë ishte më e larta ndër vendet e Ballkanit 
Perëndimor, me 3.6 raste për çdo 100,000 banorë. Në përgjithësi, incidenca e sëmundjeve ngjitëse është rritur 
që nga viti 2013, duke arritur kulmin në vitin 2016. Megjithatë, shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor nuk e 
bëjnë depistimin e rregullt të grave shtatzëna për hepatit B gjatë vizitave të rregullta para lindjes, siç u zbulua 
në intervistat cilësore.67 Për më tepër, nënat nuk testohen për simptoma të shëndetit mendor gjatë vizitave të 
kujdesit para lindjes ose gjatë këshillimit në Qendrat e Mirëqenies së Grave. Ndërkombëtarisht, përdorimi adekuat 
i protokolleve konsiderohet një tregues kyç i cilësisë së kujdesit shëndetësor.68  Prezantimi i protokolleve të 
shëndetit dhe mirëqenies së grave në sistemin kosovar do të mund të shërbente për të mbrojtur dhe monitoruar 
shëndetin publik në tërësi.

Aktualisht, nuk ekziston një mekanizëm i qartë referimi për të thjeshtuar qasjen në shërbimet e kujdesit 
para lindjes. Në mënyrë ideale, qendrat e mjekësisë familjare mund t’i referojnë pacientët në spitalet rajonale 
dhe spitalet rajonale në qendrën e kujdesit tretësor në Prishtinë. Gjetjet nga anketa cilësore69 për këtë analizë 
sugjerojnë se nuk ka asnjë mekanizëm referimi që respektohet vazhdimisht ndërmjet niveleve të kujdesit. 
Ambulancat janë përgjithësisht të disponueshme për të transportuar nënat shtatzëna ose të porsalindurit në 
rast të emergjencës. Në këto raste, një pjesëtar i stafit shoqëron pacientin. Institucioni pritës mund të njoftohet 
paraprakisht për mbërritjen e ambulancës, por nuk ka asnjë sistem për ta siguruar këtë. Për më tepër, spitalet e 
kujdesit dytësor dhe tretësor të destinuara për trajtim dhe kujdes të specializuar i pranojnë pacientët edhe pa 
rekomandime nga një mjek i kujdesit parësor. 

Kënaqshmëria dhe përshtypjet e pacientëve nuk regjistrohen aktualisht në procedurat e standardizuara. 
Gjetjet nga intervistat cilësore me profesionistët shëndetësorë tregojnë se kujdesi me pacientin në qendër nuk 
është një komponent i standardizuar i praktikës.70 Përveç kësaj, me sa duket nuk ekziston asnjë koncept i cilësisë 
së arsyeshme të standardit të kujdesit. Koordinatorët e cilësisë caktohen në qendrat e mjekësisë familjare, mirëpo, 
fushëveprimi i aktiviteteve të tyre mbetet i paqartë. Drejtorët komunalë të shërbimeve shëndetësore dhe sociale 
pohojnë se në spitale ekzistojnë kutitë e sugjerimeve për komentet e pacientëve mbi cilësinë e shërbimit, por 
shqyrtimi dhe përdorimi i koordinuar i këtyre sugjerimeve me sa duket nuk ekziston.

3.1.2.2. Shërbimet e kujdesit gjatë lindjes dhe pas lindjes

Pavarësisht nga përfitimet afatgjata, mbijetesa e fëmijëve në Kosovë po përkeqësohet, me risk më të lartë 
për fëmijët nga komunitetet e pakicave etnike. Trendet tregojnë se ndërsa nivelet e vdekshmërisë foshnjore 
dhe nën 5 vjeç u përmirësuan nga periudha 2000 deri 2015, ato u përkeqësuan dukshëm në vitin 2016. Në vitin 
2019, 16 për çdo 1,000 fëmijë të moshës nën 5 vjeç vdiqën për çdo 1,000 lindje të gjalla (MICS 2019). Krahasuar me 
vendet e BE-së, norma e vdekshmërisë foshnjore në Kosovë në vitin 2017 ishte 2.8 herë më e lartë se mesatarja 
e BE-27.71 Brenda vendit, ky numër është pothuajse dy herë më i lartë për fëmijët nga familjet rome, ashkali dhe 
egjiptiane. Për më shumë informacion dhe shifra mbi këto të dhëna, shih pjesën për shëndetësinë në kapitullin 2.

Pas lindjes së fëmijës, ka boshllëqe të dukshme në shërbimet shëndetësore të pas lindjes për nënat. 
Meqenëse shumica e lindjeve bëhen në spitale, pika e parë kryesore e kontaktit për kujdesin pas lindjes është 
mjedisi spitalor. Gjetjet e anketës cilësore tregojnë se ka pak përqendrim te nënat dhe gjendja e tyre shëndetësore 
pas lindjes, nëse matet për nga depistimet para daljes nga spitali, vizita e ardhshme mjekësore dhe monitorime 
të ngjashme. Ky trend bie ndesh me evidencat mjekësore që tregojnë se gjendja e nënës është shumë e brishtë, 
veçanërisht gjatë muajit të parë pas lindjes. 

Me rëndësi të veçantë për cilësinë e kujdesit pas lindjes janë praktikat dhe nismat mbështetëse për 
shëndetin mendor të grave. Ndërsa ka mungesë të të dhënave në nivel vendi, një studim nga QKUK i kryer 
në vitin 2020 me një grup prej 247 grave kosovare në Klinikën e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë gjeti nivele të 
larta të depresionit pas lindjes te nënat e reja. Në mesin e pjesëmarrëseve të studimit, simptomat e depresionit 
pas lindjes u zbuluan në 21% të grupit.72 Depresioni në mesin e nënave është i lidhur me normat më të larta 

66 Anketë cilësore me stafin shëndetësor, dhjetor 2020, Banka Botërore.
67 Burimet: Banka Botërore. Shkurt 2020. Shënim i politikave për Kosovën; Banka Botërore. gusht 2020 Shënim për financimin e shëndetësisë në 

Kosovë; Intervista cilësore të kryera gjatë dhjetorit 2020. 
68 Kruk, Margaret E et al. 2018. Sisteme shëndetësore me cilësi të lartë në epokën e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm: koha për revolucion. 

The Lancet Global Health, Vëllimi 6, nr. 11, e1196 - e1252.
69 Anketë cilësore me stafin shëndetësor, dhjetor 2020, Banka Botërore
70 Anketë cilësore me stafin shëndetësor, dhjetor 2020, Banka Botërore
71  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_population_statistics&oldid=478429#Infant_mortality_rates
72 Zejnullahu V.A. et al (2021). 
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të sëmundjeve të frymëmarrjes dhe ngecjet në rritje, përmbushja e programeve të imunizimit dhe vështirësitë 
emocionale te fëmijët. Përkundër këtyre risqeve, aktualisht nuk ofrohen shërbime për depistimin e organizuar të 
shëndetit mendor te nënat e reja. 

Në përpjekje për të adresuar këtë boshllëk, u krijua programi i vizitave në shtëpi i Ministrisë së Shëndetësisë për 
të ofruar sesione këshillimi në shtëpi dhe kujdes për gratë shtatzëna dhe nënat e reja (Kutia 6).

Kutia 6. Programi i vizitave në shtëpi në Kosovë

Programi i Ministrisë së Shëndetësisë për vizita në shtëpi (VSH), i nisur në vitin 2014, implementimi i të cilit aktualisht mbështetet 
nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë dhe financohet dhe mbështetet nga UNICEF, synon të trajtojë: (i) boshllëqet në shërbimet e 
kujdesit shëndetësor parësor për nënat dhe fëmijët e vegjël deri në 3 vjeç, dhe (ii) barrierat e qasjes financiare dhe gjeografike, 
të përkeqësuara nga normat kulturore dhe etnike. 

Objektivat e vizitave në shtëpi: (i) identifikimi dhe mbështetja e hershme e fëmijëve me probleme shëndetësore, aftësi të 
kufizuara, me risk për ngecje në rritje, me risk për abuzim, lënie pas dore dhe braktisje; dhe (ii) përmirësimi i njohurive amnore 
dhe praktikave rreth kujdesit për të porsalindurit, shëndetit dhe zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe praktikave të prindërimit 
edukues, duke përfshirë mbështetjen e mikro-ushqyesve dhe praktikat e promovimit të ushqyerjes me gji. 

Popullata e synuar: Të gjitha gratë shtatzëna, nënat dhe fëmijët 0-3 vjeç dhe anëtarët e familjes. Popullatat e cenueshme e 
papunë, me ndihma sociale, fëmijët me aftësi të kufizuara; romë, ashkalinj dhe egjiptianë.

Shtrirja gjeografike: deri në vitin 2018 u mbuluan 15 komuna. Plani është që të mbulohen të gjitha komunat deri në vitin 2020.  
Është e paqartë nëse ky objektiv është mbuluar deri në vitin 2020. 

Gjetjet kryesore nga vlerësimi i programit: 

 • Zbatimi i suksesshëm i programit të vizitave në shtëpi ishte i varur nga një strategji me dy drejtime. Programi i 
vizitave në shtëpi rezultoi të jetë i suksesshëm nëse infermierët kryenin shërbime si në institucion ashtu edhe në shtëpi, 
si dhe nëse frekuenca dhe koha e vizitave ishin planifikuar mirë. Ndërsa shërbimet arritën te fëmijët nga komunitetet e 
pakicave etnike, nuk është e qartë nëse u plotësuan nevojat e të gjithë fëmijëve në varfëri të rëndë ose të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. 

 • U konstatuan nivele të ulëta të efektivitetit, për shkak të një ofrimi të dobët të burimeve. Niveli i ulët i efektivitetit i 
atribuohet ofrimit joadekuat të infermierëve, mungesës së burimeve, siç janë pajisjet mjekësore dhe transporti në QMF, 
si dhe kërkesës së ulët. Është vënë re se programi do të kërkojë mandate të qarta për llogaridhënie më të mirë.  

Ndikimet: 

 • Pavarësisht përparimit që nga viti 2016, mbulimi i grave shtatzëna dhe fëmijëve në komunat e përzgjedhura për programin 
e vizitave në shtëpi është akoma jashtëzakonisht i ulët, duke arritur mes 10-26 për qind të popullsisë së pranueshme. 
Gratë shtatzëna që u përfshinë kishin marrë mesatarisht 1.4 nga 2 vizitat e synuara.

 • Pavarësisht objektivit të mbulimit universal për fëmijët 0-3, vizitat në shtëpi kanë ndodhur kryesisht gjatë muajve të parë 
të jetës dhe janë fokusuar në ekzaminime të thjeshta mjekësore, promovim të ushqyerjes me gji dhe disa elementë të 
ZHFH. 

 • Mbulimi është më i mirë për familjet rome, ashkali dhe egjiptiane, pasi pothuajse gjysma e vizitave në shtëpi u bënë në 
atë komunitet. Megjithatë, mungojnë të dhënat për familjet e tjera të cenueshme.  

Rekomandimet: 

 • Qëndrueshmëria mbetet një sfidë për programin e vizitave në shtëpi. Ndërsa programi është i integruar në funksionet e 
qendrës së Kujdesit Shëndetësor Parësor, ka çështje që lidhen me ngarkesën e stafit. Në të ardhmen, do të jetë kritike 
disponueshmëria e qëndrueshme e infermierëve, e kombinuar me burime të tjera materiale. 

 • Rekomandohet rritja e fondeve dhe burimeve njerëzore për zbatim efektiv në të ardhmen. Është e vështirë të konsiderohet 
një model i zbatueshëm i vizitave në shtëpi pa reforma në Qendrat e Mjekësisë Familjare. Oferta aktuale e një mjeku 
dhe dy infermierëve që shërbejnë deri në 2,000 banorë kufizon synimet dhe mbulimin e programit, duke pasur parasysh 
që vizitat në shtëpi përfshijnë edhe popullsinë e moshuar. Shtimi i stafit dhe burimeve do të mbështesin shtrirjen dhe 
mbulimin.

 • Me ndikimet e COVID-19, digjitalizimi i materialeve zgjeron potencialin e mbulimit dhe shtrirjes. Për aq sa është e mundur, 
rekomandohet që listat kontrolluese për vizitat në shtëpi dhe burimet e tjera të digjitalizohen për të arritur një audiencë 
më të gjerë përtej vizitave fizike. 

 
Burimi: Fondacioni Ndërkombëtar Curatorio, 2019. Rasti studimor i Kosovës, Raporti Preliminar, i porositur nga UNICEF.
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3.1.2.3. Të ushqyerit në fëmijërinë e hershme

Ndërsa ushqyerja me gji promovohet në spitale, numri i nënave të reja që ushqejnë foshnjat me gji është 
në rënie. Në vitin 2019, vetëm 29 për qind e fëmijëve nën moshën gjashtë muajsh ushqeheshin vetëm me gji, një 
rënie nga 40 për qind në 2014.73  Gjetjet nga anketa cilësore shëndetësor për këtë raport tregojnë se ushqyerja 
me gji promovohet në mënyrë aktive nga Njësitë e Kujdesit Intensiv Neonatal (NICU) në spitalet rajonale dhe 
tretësore. Në nivelin e kujdesit parësor, ushqyerja me gji është pjesë e këshillimit para lindjes. Sidoqoftë, intensiteti 
dhe përmbajtja e promovimit të ushqyerjes me gji kërkon analiza cilësore shtesë për të kuptuar më mirë variablat 
shpjegues që nxisin përqindjen e ulët të nënave të reja që ushqejnë foshnjat me gji. Promovimi dhe mbështetja 
e ushqyerjes me gji nga lindja mundëson lidhjen e nënës dhe foshnjës. Ushqyerja e vazhdueshme me gji i 
mundëson fëmijës zhvillimin njohës dhe emocional. Fëmijët e vegjël lulëzojnë me ushqyerjen ekskluzive me gji 
që nga lindja deri në 6 muaj. Duke filluar nga mosha 6 muajsh, mund të futen ushqime plotësuese të cilat do të 
duhej të jenë të pasura me mikro-ushqyes për të mbështetur rritjen e shpejtë të trupit dhe trurit të fëmijës. Për 
më shumë detaje mbi programet specifike të të ushqyerit dhe ushqyerjes me gji për gratë shtatzëna dhe nënat 
e reja, shih Kutinë 7.  

Treguesit për të ushqyerit në fëmijërinë e hershme janë relativisht pozitivë, megjithëse ekzistojnë 
mospërputhje për fëmijët nga grupet e pakicave etnike. Një sfidë kryesore për të ushqyerit e foshnjave dhe 
fëmijëve është mungesa e fillimit të hershëm dhe nivelet e ulëta të ushqyerjes vetëm me gji. Vetëm 1 në 3 të 
porsalindur në Kosovë (1 në 2 në familjet rome, ashkali dhe egjiptiane) ushqehen me gji brenda 1 ore nga lindja. 
Fillimi i hershëm i ushqyerjes me gji në popullatën e përgjithshme dhe në komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane 
është më i zakonshëm në mesin e të porsalindurve nënat e të cilëve kanë nivele më të ulëta të arsimimit, si dhe në 
mesin e të porsalindurve që kanë lindur përmes lindjes vaginale. Prevalenca e ushqyerjes vetëm me gji te foshnjat 
e moshës 0–5 muaj në Kosovë është gjithashtu e ulët, me 29 për qind për popullatën e përgjithshme dhe 17 për 
qind në mesin e familjeve rome, ashkali dhe egjiptiane. Këto tendenca paraqesin risqe për arritjen e nevojave 
minimale dietike dhe i lënë fëmijët të cenueshëm nga ngecjet në rritje.  

Ngecja në rritje mesatare ose e rëndë për fëmijët nën 5 vjeç është më e përhapur në komunitetet e 
cenueshme. Në tërë shtetin, ngecja në rritje është e përqendruar në kuintilët më të varfër, si në shumicën etnike 
ashtu edhe në grupet e pakicave. Normat rriten ndjeshëm për nënat dhe fëmijët në familjet rome, ashkali dhe 
egjiptiane. Fëmijët e moshës 6–23 muaj nga familjet në kuintilin më të pasur të indeksit të pasurisë kishin më 
shumë të ngjarë të merrnin larmi minimale dietike sesa ata që jetonin në familjet më të varfra (përkatësisht, 49 
për qind dhe 34 për qind). 

Pabarazia në vlerat e të ushqyerit është më e theksuar për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë dhe për 
fëmijët në varfëri të rëndë. Përpjesa e fëmijëve me ngecje në rritje nën moshën 5 vjeç është vetëm 1 për qind 
për fëmijët nga familjet më të pasura dhe 9 për qind për fëmijët nga familjet më të varfra. Pesëmbëdhjetë për 
qind e fëmijëve romë, ashkalinj dhe egjiptianë janë me risk për ngecje në rritje. Pesha e ulët e lindjes u vlerësua se 
prek 6 për qind të foshnjave në mesin e popullatës së përgjithshme dhe 16.7 për qind në familjet rome, ashkali dhe 
egjiptiane.74 Kjo dëshmi tregon pabarazi të thellë në cilësinë e rezultateve për fëmijët në mbarë Kosovën. Duke 
marrë parasysh këtë, sistemit ekzistues shëndetësor i paraqitet një mundësi për të maksimizuar shëndetin gjatë 
1,000 ditëve të para të jetës dhe për të krijuar shërbime të synuara që kapërcejnë hendekun për komunitetet 
në risk. Për një krahasim të rezultateve të zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe të ushqyerit për Kosovën dhe 
vendet e tjera në rajon, duke përfshirë raportimin veçanërisht për komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane, shih 
Tabelën 5. 

73  MICS, 2019-2020; 
74  MICS, 2019-2020.
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Tabela 5. Krahasimi rajonal – Rezultatet e zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe të të ushqyerit

Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia 
e Veriut

Rumania Serbia

Fëmijë nën 5 vjeç 
me ngecje në rritje 
mesatare deri të rëndë

4.0% 11.3% 7% 4.3% 
MICS  

2018-19

12.8% 5%

15% 
Roma, Ashkali, and Egyptian 

MICS 2019-20

Foshnja që ushqehen 
vetëm me gji deri në 
6 muaj

29.2% 37%

UNICEF 2017

13.3% 
 (0-2 muaj) 

 6%  
(2-3 muaj)  

2%  
(4-5 muaj)

27.5%

MICS  
2018-19

16%

UNICEF 
2004

24%

MICS 2019
17%

Rom, ashkali dhe egjiptian 
MICS 2019-20

Foshnja të lindura nën 
peshë

6.0% 3.6% 8.8% 9.2%

MICS  
2018-19

8% 6% (2009)

16.7% 
Rom, ashkali dhe egjiptian

Prevalenca e anemisë 
te fëmijët e moshës 
parashkollore

15.7%  
për fëmijët e moshës 

shkollore

31% 26.7% 25.8% 39.8%  
(e moderuar)

29.5%

Burimet: UNICEF MICS (Kosovë) 2019-20; MICS (Maqedonia e Veriut dhe Serbia) 2019; Baza e të Dhënave Globale e OBSH për 
Aneminë, 2006; Magazina e të dhënave e UNICEF, Instrumenti i Politikës SABER-ECD, 2015. (Maqedoni) Instrumenti i Politikës 
SABER-ECD 2013 (Bullgari) Instrumenti i Politikës SABER-ECD, 2019. (Rumania).

Kutia 7. Programet e të ushqyerit dhe ushqyerjes me gji për gratë shtatzëna dhe nënat e reja

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (AMC), një OJQ lokale, ka krijuar grupe për mbështetjen e ndërsjellë ku nënat e reja mund të 
ndajnë përvojat dhe të fitojnë njohuri rreth prindërimit, zhvillimit në fëmijërinë e hershme, ushqyerjes adekuate dhe të marrin 
mësime rreth ushqyerjes me gji.

Projekti i lartpërmendur zbatohet përmes Qendrave të Mjekësisë Familjare, duke organizuar grupe mbështetëse dhe aktivitete 
në terren. Shërbimi parësor ofrohet nëpërmjet vizitave në shtëpi nga infermierët për nënat e reja dhe foshnjat e tyre. Programi 
synon të përmirësojë praktikat e infermierisë, si dhe rezultatet shëndetësore për nënat dhe fëmijët e tyre. 

Save the Children in Kosovo (SCiK) ka organizuar aktivitete të ndryshme me qëllim të promovimit të rëndësisë së ushqyerjes 
me gji dhe të ushqyerit adekuat për gratë shtatzëna, nënat e reja dhe fëmijët. Në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të 
Shëndetit Publik, u zhvilluan materiale informative dhe iu shpërndanë grave shtatzëna dhe nënave të reja përmes sistemit të 
kujdesit shëndetësor publik. SCiK angazhohet më tej në projektet e ndërhyrjes për të përmirësuar shëndetin dhe zhvillimin e 
fëmijëve, duke përfshirë praktikat e dhënies së kujdesit për fëmijët e vegjël nga lindja deri në 6 vjeç. Projektet vënë theksin në 
punën me grupet e cenueshme dhe janë të përqendruara në komunat e Ferizajt, Gjakovës, Gjilanit, Junikut, Klinës, Mitrovicës 
së Jugut, Pejës dhe Prizrenit.

Burimi: Shabllon: Hartëzimi i shërbimeve të ZHFH; UNICEF: Hartëzimi i shërbimeve të zhvillimit në fëmijërinë e hershme në Kosovë, dhjetor 2020. 

3.1.2.4. Imunizimi i fëmijëve

Mbulimi me imunizim është i kënaqshëm për popullatën e përgjithshme, por mbeten boshllëqe dhe 
pabarazi. Mbulimi i raportuar me vaksina Bacille Calmette-Guerin (BCG) në Kosovë është pothuajse 100 për qind, 
me më shumë se 90 për qind mbulim për difterinë, tetanusin, kollën e keqe (DTP1) dhe hepatitin B (HepB) në lindje. 
Ndërsa 73 për qind e fëmijëve në Kosovë të moshës 24-35 muajsh janë plotësisht të imunizuar dhe të mbrojtur 
nga sëmundjet e parandalueshme nga vaksina, vetëm 38 për qind e fëmijëve të moshës së krahasueshme romë, 
ashkalinj dhe egjiptianë janë të imunizuar plotësisht.75 Kjo pabarazi paraqet risqe jo vetëm për fëmijët e këtyre 
komuniteteve por edhe për shëndetin publik. Imunizimi është një mënyrë e sigurt dhe me kosto efektive për të 

75  MICS 2019-20
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mbrojtur njerëzit, veçanërisht foshnjat dhe fëmijët e vegjël, nga sëmundje të caktuara infektive.  OBSH rekomandon 
mbulimin me vaksinim prej 93-95 për qind për secilin brez që lind për të fituar imunitetin e tufës. Kontrollet e hyrjes 
në shkollë do të mund të ishin një metodë për të identifikuar dhe administruar vaksinimet që mungojnë në mesin 
e fëmijëve të moshës 5 vjeç.76 Përkundër përparimeve mbresëlënëse gjatë dy dekadave të fundit në mbarë botën, 
vaksinimet rutinë në moshën e fëmijërisë po bien dukshëm. Për detaje të mëtejshme mbi boshllëqet e mbulimit me 
imunizim dhe ndikimet e fundit në vaksinimet rutinë për shkak të COVID-19, shih Figurën 10 dhe Kutinë 8.

Figura 10. Imunizimi themelor dhe i plotë i fëmijëve në Kosovë
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Burimi: MICS 2019-20.

Kutia 8. Rënia e vaksinimeve rutinë gjatë fëmijërisë për shkak të COVID-19

Në korrik 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe UNICEF paralajmëruan një rënie alarmante të numrit të fëmijëve që 
marrin vaksina që shpëtojnë jetën në të gjithë botën. Kjo është për shkak të çrregullimeve në ofrimin dhe marrjen e shërbimeve të 
imunizimit të shkaktuara nga pandemia e COVID-19. Këto çrregullime kërcënojnë të përmbysin përparimin e shënuar me vështirësi 
për të arritur më shumë fëmijë dhe adoleshentë me një gamë më të gjerë vaksinash, gjë që tashmë është penguar nga një dekadë 
e ngecjeve në mbulim. Në Shtetet e Bashkuara, një Raport i CDC i botuar në maj 2020 gjeti një rënie shqetësuese në vaksinimet 
rutinë gjatë fëmijërisë si rezultat i qëndrimit të familjeve në shtëpi. Ndërsa familjet ndiqnin paralajmërimet lidhur me shëndetin publik 
për daljen jashtë shtëpisë, një rezultat fatkeq i kësaj ishte se shumë vaksinime rutinë nuk u kryen. CDC dhe Akademia Amerikane e 
Pediatrisë rekomandojnë që çdo fëmijë të vazhdojë të marrë vaksinime rutinë gjatë kohëzgjatjes së shpërthimit të COVID-19.

Burimi: Santoli JM, Lindley MC, DeSilva MB, et al. Efektet e pandemisë së COVID-19 në porositjen dhe administrimin e vaksinave rutinë pediatrike — Shtetet 
e Bashkuara, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:591–593.

3.1.3.  Përmbledhje e boshllëqeve në ofrimin e shërbimeve dhe cilësinë e 
shërbimeve shëndetësore dhe të ushqyerit për ZHFH 

Ekzistojnë boshllëqe në cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, qasjen dhe kujdesin me pacientin 
në qendër në ofrimin e shërbimeve për nënat dhe fëmijët e vegjël. Gjetjet fillestare tregojnë se pavarësisht 
përmirësimeve në shëndetin e nënës dhe fëmijës (SHNF) gjatë 20 viteve të fundit, boshllëqet e qarta vazhdojnë 
jo vetëm në ofrimin e shërbimeve, por edhe në fushat e cilësisë, qasjes dhe fokusimit te pacientët. Situata aktuale 
në Kujdesin Shëndetësor për Nënën dhe Fëmijën (KSHNF) në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese, përkundër 
përmirësimeve të bëra në dekadat e fundit. Ndonëse vdekshmëria neonatale është përmirësuar, treguesit e 
SHNF mbeten ndër më të dobëtit në rajon dhe Evropë. Kur vështrohet nga pikëpamja e sistemit shëndetësor, 
Kujdesi Shëndetësor i Nënës dhe Fëmijës në Kosovë ka boshllëqe dhe dobësi sistemore në ofrimin dhe cilësinë 
e kujdesit, që nga kujdesi para lindjes deri në tre muajt e parë pas lindjes. Do të duhej të theksohet që shumica e 
studimeve të kryera deri më tani bazoheshin në metodologji sasiore, ndërsa aspektet shkakore që do të mund të 
zbuloheshin përmes aplikimit të metodologjive cilësore nuk janë marrë parasysh.      

76  https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/october/2._target_immunity_levels_FUNK.pdf
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Rezultatet e dobëta shëndetësore të grave dhe fëmijëve në vend mund t’i atribuohen gjithashtu kufizimeve 
në qasjen në shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor dhe mbrojtjes financiare joefektive për shkak të 
mungesës së një mbulimi universal shëndetësor. Sistemi shëndetësor i Kosovës financohet kryesisht nga 
tatimpaguesit. Kosova vazhdon të shpenzojë më pak burime financiare për shëndetësinë sesa vendet fqinje. Në 
vitin 2018, rreth 97 për qind e shpenzimeve publike për shëndetësinë u ndanë nga buxheti i përgjithshëm, pasuar 
nga burimet komunale (2 për qind), dhe financimi nga huamarrja (më pak se 1 për qind). Shfrytëzimi i shërbimeve 
të kujdesit shëndetësor parësor mbetet i ulët (rreth 2.5 për person në vit në 2017). Mungesa e një skeme universale 
të sigurimeve shëndetësore shpjegon shkallën e ulët të shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore. Më shumë se 30 
për qind e shpenzimeve shëndetësore janë në formën e pagesave nga xhepi (OOP) të cilat po varfërojnë familjet. 
Shumë familje janë shtyrë drejt varfërisë nga shpenzimet shëndetësore nga xhepi. Në terma absolutë, jo të varfrit 
shpenzojnë mesatarisht 57.4 euro për pagesat shëndetësore nga xhepi, ndërsa të varfrit shpenzojnë vetëm 19.3 
euro. Kjo reflekton më pak konsum të kujdesit shëndetësor në familjet më të varfra dhe sinjalizon mbrojtje të 
dobët financiare kundër kostove të kujdesit shëndetësor. Me fondet dhe burimet publike ekzistuese dhe pagesat 
e larta nga xhepi, është e vështirë për Kosovën të stimulojë ndonjë përmirësim të cilësisë si dhe të përmirësojë 
qasjen e barabartë në shërbime për të gjithë, pavarësisht faktit se shërbimet e kujdesit shëndetësor publik ofrohen 
falas. Sipas Ligjit për sigurimet shëndetësore, të miratuar në vitin 2014, Kosova ka vendosur të arkëtojë të hyra për 
kujdesin shëndetësor përmes një metode të përzier të premiumeve të detyrueshme të transferuara në Fondin e 
Sigurimeve Shëndetësore (FSSH), kontributeve vullnetare të premiumeve dhe përqindjes së një buxheti qeveritar 
të financuar nga tatimet, duke synuar kështu bashkimin e riskut shëndetësor për të gjithë popullatën. Kjo reformë 
paraqet një mundësi për të rritur fondet e kujdesit shëndetësor, për të ofruar mbrojtje financiare për qytetarët dhe 
për të krijuar stimuj për përmirësimin e cilësisë në kujdesin shëndetësor, mirëpo, reforma po përparon ngadalë, 
kryesisht për shkak të ndërrimit të shpeshtë të qeverisë në vend gjatë viteve të fundit. 

Përveç kësaj, cilësia e kujdesit kufizohet nga një sistem i dobët i ofrimit të shërbimeve. Megjithëse rrjeti i 
institucioneve të shëndetit publik ofron një mbulim të mirë gjeografik dhe qasje falas në shërbimet e shëndetit 
publik, Qendrat e Mjekësisë Familjare në Kosovë nuk janë duke vepruar si roja të kujdesit dhe për këtë arsye 
po humbin një mundësi për të ndikuar pozitivisht në rezultatet shëndetësore të popullatës së varfër. Vendi ka 
një mungesë të madhe të personelit mjekësor të kualifikuar; gjatë pesë viteve të fundit, numri i mjekëve ka rënë 
për më shumë se një të tretën. Situata është veçanërisht shqetësuese në kujdesin shëndetësor parësor (KSHP). 
Qeveria ka përcaktuar raportet e synuara të një mjeku dhe dy infermierëve për çdo 1,000 banorë për KSHP, 
dhe nga 32 komuna për të cilat disponohen të dhëna, vetëm 3 plotësojnë kërkesën për mjekë dhe 16 plotësojnë 
kërkesën për infermierë. Mungesa e inputeve të tjera reflektohet ndër arsyet e pakënaqshmërisë me institucionet 
publike. Në mënyrë të veçantë, këto përfshijnë mungesën e barnave dhe shërbimeve, kohën e gjatë të pritjes, 
mungesën e shërbimeve diagnostikuese dhe laboratorike, si dhe mungesën e specialistëve. 

Nënat dhe fëmijët me të ardhura të ulëta në Kosovë përballen me barriera strukturore për qasjen në 
shërbime cilësore dhe të përballueshme të SHNF. Të dhënat sasiore dhe cilësore të evidentuara në këtë 
analizë të situatës konfirmojnë pengesat e mëposhtme për qasjen në shërbimet cilësore të kujdesit shëndetësor 
të nënës dhe fëmijës.77 

 • Infrastruktura joadekuate e Qendrave të Mjekësisë Familjare. 
 • Mungesa dhe/ose mosfunksionimi i pajisjeve, mirëmbajtja e pajisjeve (d.m.th., pajisjet e vjetra, mungesa 

e stafit dhe proceseve të rregullta të mirëmbajtjes, instalimi i parregullt i pajisjeve).
 • Mungesa e personelit të kujdesit shëndetësor ose specialistëve (pensionimi i personelit), duke përfshirë 

mamitë. 
 • Mungesa e profesionistëve të trajnuar (infermierë, mjekë dhe neonatologë për të adresuar lindjet e 

parakohshme).
 • Trajnimi i stafit dhe zhvillimi arsimor – mungesa e fondeve për aktivitete të tilla dhe motivimi për stafin 

që të avancojë me trajnime.
 • Udhëzimet klinike dhe politikat në nivel të MSH nuk janë gjithmonë të zbatueshme në terren. 
 • Mungesa e diagnostikimit dhe trajtimit të hershëm të anomalive te të porsalindurit. 
 • Mungesa e sistemit të koordinuar të referimit për drejtimin në trajtim të specializuar.

3.2. Ofrimi i shërbimeve të edukimit dhe kujdesit në 
fëmijërinë e hershme

Ky seksion krijon hartën e peizazhit të mbulimit dhe cilësisë së shërbimeve të lidhura me edukimin dhe kujdesin në 
fëmijërinë e hershme (EKFH). Mbulimi i sektorit përfshin një larmi konfigurimesh të edukimit dhe kujdesit në llojet 
e programeve, vendndodhjet dhe modelet e financimit. Një shqyrtim i fushëveprimit dhe mbulimit programatik 
nxjerr në pah fushat në të cilat fëmijët po përfitojnë dhe/ose janë të pak shërbyer nga programimi ekzistues, duke 
përfshirë analizën e pabarazive mes grupeve.

77 Intervistat cilësore të kryera gjatë dhjetorit 2020.
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3.2.1.  Cilat shërbime të EKFH mbështesin zhvillimin e fëmijëve të vegjël? 
Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme në Kosovë përfshin dy nivele të shërbimeve dhe organizohet 
sipas Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Arsimit (ISCED).78 Shërbimet e kujdesit me bazë qendrore u shërbejnë 
kryesisht fëmijëve të moshës 0<3 dhe shërbimet e kujdesit dhe edukimit me bazë qendrore zakonisht u shërbejnë 
fëmijëve të moshës 3<6. Një dallim që duhet vënë në dukje për Kosovën është se për nivelin parashkollor, Klasën 0, 
për moshat 5<6, shërbimet ofrohen si në institucionet parashkollore ashtu edhe në shkollat fillore. Fëmijët kosovarë 
të moshës 5 vjeç kryesisht vijojnë mësimet parafillore në shkollat fillore publike edhe pse ka një numër fëmijësh të 
moshës 5 vjeçare që vijojnë mësimet parafillore në institucionet parashkollore (shih Tabelën 6 për zbërthimin përkatës). 
Shërbimet e EKFH mund të jenë të ndryshme si nga konfigurimi ashtu edhe nga struktura e financimit. EKFH në Kosovë 
përfshin dy nivele të shërbimeve për monitorim më të mirë të përparimit drejt treguesve të BE-Eurostat, Cakut 4 të 
Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe treguesve të OECD.79 

Shërbimet e EKFH në Kosovë ofrohen nga institucionet publike dhe private si dhe nga qendrat me bazë në 
komunitet (QbK) të cilat janë institucione hibride publike/private. Fëmijët e moshës 1 deri në 6 vjeç janë përfituesit 
e synuar të shërbimeve të EKFH të ofruara në konfigurime të ndryshme. Figura 11 ilustron llojet e institucioneve ku këta 
fëmijë vijojnë mësimet. 

Shkollat fillore, të cilat ofrojnë një vit arsim të detyrueshëm parafillor (klasa 0) për moshën 5<6 vjeç, janë ofruesi 
më i madh i shërbimeve arsimore në fëmijërinë e hershme. Ky është rezultat i përpjekjeve që nga viti 2012 për të arritur 
qasje universale në arsimin parafillor. Që nga viti 2019, 20,653 nxënës të moshës 5<6 vjeç u regjistruan në klasa parafillore 
në shkollat publike. Këto mësime mbahen në klasat e rinovuara në shkollat publike dhe ofrojnë mesatarisht 10-12 orë në 
klasë në javë. Rreth 20,300 fëmijë të moshës 0<6 u regjistruan në të gjitha institucionet e tjera, duke përfshirë institucionet 
parashkollore publike dhe private (të licencuara dhe të palicencuara), si dhe në qendrat me bazë në komunitet. 

Figura 11. Shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme në Kosovë

Klasa 1 (mosha e hyrjes 6 vjeç)

Klasa 0, Klasat parafillore në shkollat publike (mosha e hyrjes 5 vjeç)

Komunat Edukimi i prindërve 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Financimi:
Grante nga Ministria e 
Arsimit + 
fonde komunale + 
shërbime të tjera 
shëndetësore dhe MS me 
fonde komunale +
tarifat e prindërve + 
subvencionet

Qendrat Publike 
(Çerdhe dhe institucione

parashkollore)

0<3 dhe 3<5 vjeç  + 
5<6 arsimi parafillor 

Financimi:
Tarifat e prindërve + 
subvencionet +
shërbimet e tjera me fonde 
komunale +
donacionet ndërkombëtare  

Qendrat me bazë
në komunitet

Qendrat private

Financimi:
financim plotësisht 
privat

0<3 dhe 3<5 vjeç  + 
5<6 arsimi parafillor 

Qendrat private

Financimi:
financim plotësisht 
privat

Të licencuara Të palicencuara 

0<3 dhe 3<5 vjeç  + 
5<6 arsimi parafillor 

Të licencuara 

Burimi: A. Zafeirakou, 2021. Intervista cilësore me hisedarët kryesorë, shkurt 2021. 

78  ISCED 2011 (nivelet e arsimit) është zbatuar në të gjitha koleksionet e të dhënave të BE që nga viti 2014 (UIS, OECD dhe Eurostat)
79  Statistikat e Arsimit 2019-20, MASH/ASK.
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Ndërsa niveli parafillor rishtazi ka përjetuar rritje në dekadën e fundit, kujdesi i hershëm dhe edukimi 
parashkollor për fëmijët më të vegjël (0<5) vazhdon të jetë i pakët dhe i fragmentuar duke lënë shumicën 
pa shërbime, por veçanërisht ata më të cenueshmit. Më 2020, Kosova kishte 44 institucione parashkollore 
publike,80  që gjenden në vetëm 23 nga 38 komunat e vendit. Ky numër ka mbetur fiks gjatë 5 viteve të fundit.81 
Çdo përpjekje për të zgjeruar qasjen në pesë vitet e fundit ka qenë kryesisht e varur nga krijimi i partneriteteve 
për institucione të reja parashkollore me bazë në komunitet dhe institucione parashkollore private të licencuara. 
Të dhënat për fëmijët që shërbehen nga institucionet private të licencuara dhe të palicencuara kanë qenë 
historikisht të kufizuara, megjithëse dokumentacioni për numrin e klasave/institucioneve tregon se 36 institucione 
parashkollore private të licencuara janë themeluar që nga viti 2014, dhe në vitin 2019, shumë më tepër institucione 
parashkollore private të licencuara raportuan të dhënat e regjistrimit. Tabela 6 tregon normat e regjistrimit në 
ofrues të ndryshëm të EKFH gjatë gjysmë dekadës së fundit. Mendohet që numri i institucioneve parashkollore 
private të palicencuara është sa dyfishi i numrit të ofruesve privatë të licencuar, por mungesa e të dhënave lë 
mundësinë vetëm për vlerësime të mbulimit. Kjo gjithashtu ngre një pyetje në lidhje me cilësinë e shërbimeve, 
masat e sigurisë dhe standardet minimale që përjetojnë një përpjesë e fëmijëve. Në statistikat vjetore të prodhuara 
nga MASHTI/ASK, numrat dhe regjistrimet në qendrat me bazë në komunitet llogariten në kuadër të ofruesve 
privatë të licencuar. Tabela 6a ofron një nëngrup të të dhënave mbi QbK siç raportohen përmes intervistave me 
MASHTI dhe subjektet partnere në këtë model hibrid publik/privat.  

Tabela 6. Ofertat për edukim dhe kujdes në fëmijërinë e hershme dhe regjistrimet e fëmijëve

Lloji i EKFH Numri i klasave /institucioneve Numri i fëmijëve të regjistruar

Viti 2014 2019 2014 2019

Klasa parafillore në shkolla fillore 
publike, mosha 5<6

989 1059 19,903 20,653 

Institucione parashkollore publike, 
mosha 0<5

42 44 3,773 4,164

Klasa parafillore në institucione 
parashkollore publike, mosha 5>6

N/A N/A 1,480 1,007

Institucione parashkollore private 
të regjistruara, të licencuara + klasa 
parafillore 

8882 12483 Nuk ka të dhëna* 5,229 parashkollore  
+1,990  parafillore  

=7,219

Institucione parashkollore private të 
palicencuara

Nuk ka të dhëna 25084  Nuk ka të dhëna  8,00085

Burimi: Statistikat e arsimit në Kosovë, 2019/20. MASHTI dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.  
*Vetëm disa ofrues privatë të licencuar raportuan të dhënat e regjistrimit në SMIA në 2014. Për nivelin parashkollor u raportuan 
vetëm 145 fëmijë dhe për parafillor u raportuan vetëm 181. 

Tabela 6a. Numri i qendrave me bazë në komunitet (QbK) dhe regjistrimi i fëmijëve, 2019-2020 

Qendrat me bazë në komunitet Numri i QbK 2019 Numri i fëmijëve të regjistruar

Komuna e Prishtinës në partneritet me OJQ-të86 887 739

8 Drejtori Komunale të Arsimit, Shëndetësisë dhe 
Mirëqenies Sociale88 në marrëveshje të partneritetit me 
Save the Children

17

793

Komunat në partneritet me UNICEF 14

Gjithsej 39 1532

Burimet: Zyra e kryetarit të komunës, Komuna e Prishtinës; Save the Children Kosova; dhe MASHTI, udhëheqësja e Departamentit të 
Edukimit në Fëmijërinë e Hershme. 

80 MASH – ASK Statistikat e Arsimit në Kosovë, 2019-20, Sistemi për menaxhimin e informatave në arsim, Prishtinë, qershor 2020. 
81 Sesioni 6, Raporti i Konferencës për KZHFH 2019 Sesioni 6, Save the Children, MASH dhe Instituti Pedagogjik i Kosovës, nëntor 2019. 
82 2016-17 Friedrich Ebert Foundation report 
83 MoE/KAS data, 2020 
84 Interview with Laberi Luzha, ECD focal point at the MES
85 Authors’ estimations
86 Të dhënat: Komuna e Prishtinës, përmes intervistës me Diellza Begollin, këshilltare e kryetarit të komunës, Komuna e Prishtinës.
87 The Municipality of Pristina is working towards establishing 4 more CbCs. Each one would cover no less than 150 children and could be larger 

depending on the needs and waiting list. 
88 Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Junik, Klinë, Mitrovicë e Jugut, Pejë and Prizren.
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Institucionet parashkollore publike ofrojnë një sërë shërbimesh përtej edukimit të hershëm. Të hapura 
që nga ora 6:30 e mëngjesit deri në 5:00 pasdite, institucionet parashkollore publike u ofrojnë fëmijëve jo 
vetëm kujdes dhe edukim, por edhe shujta dhe shërbime shëndetësore. Fëmijët në institucionet parashkollore 
publike marrin tri shujta në ditë. Për më tepër, Qendrat e Shëndetit Familjar u ofrojnë nxënësve kontrolle rutinë 
shëndetësore. Këto shërbime rrethuese ofrohen falas, të financuara plotësisht nga komunat. 

Për të marrë mbështetje të tilla, institucionet parashkollore publike duhet të plotësojnë standarde të 
caktuara dhe i nënshtrohen inspektimeve shëndetësore dhe higjienike. Pjesëtarët e stafit punësohen si 
punonjës të komunës dhe stafi profesional janë edukatorë dhe infermierë të kualifikuar. MASHTI, përmes granteve 
për arsimin të bazuara në formula për komunat, financon qendrat së bashku me të hyrat komunale dhe tarifat e 
prindërve, të cilat janë të lidhura me të hyrat e familjes. 

Qendrat me bazë në komunitet (QbK) menaxhohen nga prindërit, komuniteti dhe OJQ-të. I autorizuar me 
Ligjin për arsimin parashkollor (2006),89 ky model synon t’i përgjigjet mungesës së qendrave parashkollore në të 
gjithë vendin dhe të anashkalojë kufizimet në rritjen e numrit të nëpunësve publikë. QKB-të ndjekin një model 
publik/privat me plane përkatëse qëndrueshmërie për të mbështetur qendrat në zonat rurale. Për shembull, në 
komunitetet rurale, pas dy vitesh mbështetje të jashtme (zakonisht nga një kombinim i prindërve, komunitetit 
dhe OJQ-ve) marrëveshja e partneritetit për QbK mund të përcaktojë mundësinë për t’u integruar plotësisht në 
sistemin publik. Gjatë atyre dy viteve dhe me një numër të mjaftueshëm fëmijësh të regjistruar, komuna mund 
të kërkojë që pagat e edukatorëve të përfshihen në sistemin e pagave të Ministrisë. Këto qendra zakonisht u 
shërbejnë fëmijëve të moshës 9 muaj deri në 5 vjeç. Sidoqoftë, shumica e fëmijëve të regjistruar janë të moshës 
3<6 vjeç. 

QbK-të udhëhiqen dhe menaxhohen nga një këshill i formuar nga një OJQ e udhëhequr nga prindërit 
që bashkëpunon me komunën. Në përputhje me një marrëveshje të nënshkruar, komuna ofron: ambientet, 
orenditë, materialet pedagogjike dhe mbështetje të tjera. OJQ-ja angazhohet për licencimin e shkollës dhe 
mbulon pagat e edukatorëve përmes tarifave të prindërve, që varen nga gjendja ekonomike e prindërve. Në rast 
se një familje nuk është në gjendje të përballojë koston e shkollimit, qeveria/MASHTI ofron subvencione për 
të mbuluar një pjesë ose të gjithë tarifën. Qendrat duhet të përmbushin standardet minimale të caktuara nga 
MASHTI, si për objektet fizike ashtu edhe për cilësinë arsimore dhe të marrin licencat e tyre si ofrues të arsimit në 
sektorin privat nga MASHTI.90 Për hollësi shtesë, shih Kutinë 9. 91 92

89 Ligji i vitit 2006 përcakton që kur nuk ka institucion parashkollor në rrethin e shtëpisë së fëmijës, komuniteti ka të drejtë të vetorganizohet për 
të ofruar shërbime të edukimit parashkollor

90 FISCUS, Kostoja e futjes së arsimit në fëmijërinë e hershme në mënyrë universale në Kosovë. Raport i dorëzuar zyrës së UNICEF në Kosovë,  
2017.

91 https://Pristinaonline.com/en/drejtorite/education
92 Në rastin e Komunës së Prishtinës, tarifat mujore janë ~50 euro dhe subvencionet ndahen si më poshtë: 50 euro në muaj për prindërit me të 

ardhura mujore deri në 500 euro; 30 euro në muaj për prindërit me të ardhura mujore deri në 700 euro; 20 euro në muaj për prindërit me të 
ardhura mujore deri në 1,000 euro; kërkohet pagesa e plotë për prindërit me të ardhura mujore mbi 1,000 euro. Burimi: Komuna e Prishtinës, 
Shënim për qendrat me bazë në komunitet.

Kutia 9.  Modele alternative me bazë në komunitet për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme

Kërkesa e komunitetit për vende në institucione parashkollore ka nxitur eksplorimin e modeleve alternative të EKFH. Në periudhën 
mes 2015 dhe 2020, u themeluan tetë kopshte me bazë në komunitet mjaft shpejt në Prishtinë për t’i shërbyer rritjes së kërkesës 
për shërbime të ZHFH.91 Komuna ofron ambientet, ndërsa prindërit paguajnë një tarifë mujore (mes 50 dhe 100 euro në muaj) duke 
përdorur një model analogjik92 i cili mbulon pagat dhe materialin tjetër shpenzues. Mbulimi gradual i tarifave për familjet që nuk mund 
të përballojnë shpenzimet është në dispozicion përmes subvencioneve të lidhura me të ardhurat.

Përmes këtij modeli, komuna dhe MASHTI mund të ofrojnë mbështetje të mëtejshme, siç ndodhi gjatë pandemisë së COVID-19 ku 
institucionet mbuluan pagat e edukatorëve. Qendrat gjithashtu marrin mbështetje shtesë të jashtme nga OJQ-të, të tilla si Shoqata 
Gjermane Montessori që ofron materiale Montessori, vizita studimore në vende të tjera dhe trajnime të drejtpërdrejta praktike të 
edukatorëve. Një sfidë për QbK-të në zonat urbane është kapaciteti i ulët për të mbuluar kërkesën e madhe ekzistuese. Një opsion për 
të mbështetur komunat urbane qëndron në hapjen potenciale të më shumë QbK-ve me një plan të qëndrueshmërisë. 

Aktualisht, Komuna e Prishtinës shpenzon rreth 20,000 euro në muaj për të mbuluar subvencionet, shpenzimet fikse, shërbimet 
komunale dhe materialet shpenzuese për të 8 QbK-të. Një vlerësim i brendshëm nga komuna tregoi se prindërit preferojnë QbK-të 
pasi ata janë të angazhuar në mënyrë aktive në menaxhimin dhe aftësinë e shkollës për t’ia dalë mbanë çështjeve të përditshme dhe 
emergjencave, siç është pandemia. Komuna promovon QkB-të si një model i shkëlqyer për krijimin e vendeve të punës për edukatorët 
e kualifikuar dhe të trajnuar dhe personelin tjetër, veçanërisht gratë. Ky është një përfitim, duke marrë parasysh shkallën e madhe të 
papunësisë te gratë. Duke pasur parasysh kërkesën e madhe, siç dëshmohet nga listat e gjata të pritjes për regjistrim, objektivi strategjik 
i komunës është të rrisë mbulimin me EKFH duke përdorur këtë model, me edhe katër QbK që pritet të krijohen.

Burimi: Intervistë, Diellza Begolli, Koordinatore e qendrës me bazë në komunitet në Komunën e Prishtinës, këshilltare e kryetarit të komunës, tetor 2020.
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Ndërsa qasja në institucione parashkollore është e kufizuar në komunat rurale, ekziston tendenca që 
qendrat ekzistuese të mbështeten nga OJQ-të. Përmes këtij modeli, OJQ-të (qoftë vendore ose ndërkombëtare) 
mbështesin komunat rurale për të zgjeruar dhe mbështetur shërbimet e EKFH, veçanërisht për fëmijë të moshës 
3<6. Në komunitetet e vogla është e vështirë të krijohet një OJQ e udhëhequr nga prindërit për të drejtuar një 
qendër për shkak të numrit të vogël të prindërve të interesuar, siç u shpjegua në intervista. Për shembull, Save the 
Children dhe Komuna e Junikut (një qytezë e vogël me 6,000 banorë) nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi 
ku thuhet se komuna siguron ambientet dhe OJQ-ja ofron orenditë, pakot me materiale pedagogjike, si dhe pagat 
e mësimdhënësve për dy vjet.93 OJQ-të gjithashtu ofrojnë trajnim të mësimdhënësve në bazë të programeve 
mësimore dhe udhëzimeve nga MASHTI për trajnimin e mësimdhënësve. Pas dy vjetësh, komuna bie dakord 
të integrojë koston e pagave në buxhetin e ofruar nga MASHTI. Save the Children gjithashtu ofron aktivitete të 
ndërgjegjësimit të komunitetit që mbulojnë shëndetin e nënës dhe fëmijës dhe çështjet e mirëqenies sociale. 

Qendrat me bazë në komunitet të mbështetura nga OJQ-të mbështesin zgjerimin e EKFH në komuna 
të reja duke ofruar burime shtesë. Një OJQ tjetër, Caritas-Kosova mbështeti hapjen e kopshteve me bazë në 
komunitet në partneritet me Komunën e Ferizajt, duke u shërbyer 200 fëmijëve të moshës 0-6 vjeç.94 Përveç 
kësaj, Caritas bashkëpunoi me Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) 
për të mbështetur 13 komuna. Kjo nismë avokoi për hapjen e qendrave parashkollore, duke ofruar gjithashtu 
trajnime dhe materiale pedagogjike. Caritas planifikon të shtrijë këtë mbështetje përmes një projekti të ri me 
emrin “Shpresë”, i cili do të pajisë më shumë se 100 klasa me inventar dhe lodra prej druri. Kopshtet SOS në lagjen 
Velania të Prishtinës themeluan gjashtë kopshte me bazë në komunitet të menaxhuara nga komuniteti. 

Qendrat Mësimore mbushin një boshllëk duke u shërbyer fëmijëve tradicionalisht të pak shërbyer nga 
grupet rome, ashkali dhe egjiptiane. Qendrat Mësimore të zbatuara nga OJQ-ja “Balkan Sunflower”, në mesin 
e organizatave të tjera, u shërbejnë fëmijëve të moshës së shkollës fillore në komunitetet rome, ashkali dhe 
egjiptiane, me disa programe për fëmijët e moshës parashkollore. Pavarësisht rezultateve inkurajuese, modeli i 
ndërhyrjes me anë të Qendrave Mësimore nuk ka strategji të qëndrueshmërisë, duke u mbështetur në financime 
të jashtme të paparashikueshme. Nëse financimi shteret, qendrat zhduken, që sjell humbje të mundshme për 
fëmijët dhe familjet që përfitojnë nga këto mbështetje (Kutia 10). 

Kutia 10.  Qendrat e mësimnxënies që u shërbejnë fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë - Ndikimet 
dhe qëndrueshmëria

“Qendrat Mësimore” të Balkan Sunflower zhvillojnë programe pas orarit të shkollës që u shërbejnë kryesisht romëve, ashkalinjve 
dhe egjiptianëve (fëmijët e moshës shkollore romë, ashkalinj dhe egjiptianë, duke përfshirë fëmijët parashkollorë dhe familjet e 
tyre të mbështetur përmes aktiviteteve në terren. Qëllimi i iniciativës është t’u përgjigjet performancave të dobëta të fëmijëve 
në shkollë, gatishmërisë së dobët për shkollë, vijimit të parregullt të shkollës, braktisjes së shkollës dhe mungesës së përfshirjes 
sociale. 

Qendrat Mësimore (QM) veprojnë çdo ditë, jashtë orarit të rregullt të shkollës për të plotësuar dhe jo për të zëvendësuar 
shkollat. Një studim i ndikimit dhe qëndrueshmërisë i kryer në qendra të tilla nënvizon se shumica e Qendrave Mësimore 
operohen nga OJQ-të me bazë në komunitet duke ndjekur politikat e donatorëve. Kostoja mesatare vjetore për funksionimin e 
Qendrave Mësimore mes viteve 2011 dhe 2015 ishte 123.10 € për çdo fëmijë. 

Qëndrueshmëria është çështja më e madhe me të cilën ballafaqohen qendrat mësimore, pavarësisht Memorandumit të 
Mirëkuptimit të nënshkruar mes MASHTI, Drejtorive Komunale të Arsimit dhe QM-ve për të siguruar hapësira, për të mbuluar 
koston e qirasë, energjisë elektrike, ngrohjes dhe pajisjeve të tjera, siç është inventari. Në intervista prindërit deklaruan se 
qendrat mësimore kanë pasur ndikim thelbësor në performancën e fëmijëve në shkollë për sa i përket aftësive të tyre të leximit 
dhe shkrimit, notave, vijueshmërisë dhe parandalimit të braktisjes. 

Ndërsa rezultatet janë premtuese për sa i përket arritjeve në arsim për fëmijët e rinj romë, ashkalinj dhe egjiptianë dhe 
gatishmërisë së tyre për shkollë, mungojnë strategjitë për qëndrueshmërinë. Në vitin 2015, funksiononin 40 qendra në 15 
komuna duke pranuar rreth 2,605 fëmijë. Sidoqoftë, vetëm dy qendra u financuan nga autoritetet komunale. Deri në vitin 
2020, shumë Qendra Mësimore u mbyllën për shkak të mungesës së fondeve. Aktualisht, OJQ Balkan Sunflowers ka vetëm një 
program parashkollor që funksionon brenda Qendrave Mësimore në Fushë Kosovë. Qëndrueshmëria e zgjatur do të varet nga 
një model financimi afatgjatë.

Burimi: UBO Consulting 2015. “Studim mbi ndikimin dhe qëndrueshmërinë e Qendrave Mësimore” porositur nga Këshilli i Evropës/UNICEF; Intervistë me 
drejtorin e OJQ Balkan Sunflowers.

93 Save the Children ka nënshkruar Marrëveshje Partneriteti me drejtoritë komunale të arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në 8 komuna 
(duke përfshirë në: Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Junik, Klinë, Mitrovicë e Jugut, Pejë dhe Prizren) duke bashkëthemeluar qendrat me bazë në komunitet 
për EFH në 17 fshatra.

94 Marrë nga: https://www.caritaskosova.org/en/kindergarten-lsquoengjujtrsquo
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Parashkolloret private, të regjistruara dhe të licencuara veprojnë si biznese të vogla duke u shërbyer 
fëmijëve nga lindja deri në moshën 6 vjeç. Shumica e fëmijëve të cilëve u shërbejnë janë 3<5 vjeç, megjithëse 
mësimet në klasat parafillore ofrohen edhe për fëmijët e moshës 5<6. Këto mësime në klasat parafillore shpesh 
preferohen nga prindërit kundrejt parafillores publike sepse ato ofrojnë mësime gjatë ditës së plotë e jo vetëm 2 
deri në 2.5 orë në ditë në parafilloren publike. Parashkolloret private ndodhen kryesisht në komunat urbane. Këto 
biznese private, të regjistruara dhe të licencuara duhet plotësojnë standardet minimale të ndërtimit, sanitare dhe 
arsimore dhe mësimore. Në disa raste, varësisht nga disponueshmëria e fondeve, edukatorët privat parashkollorë 
mund të marrin pjesë në trajnime për zhvillim profesional. Ofruesit privat të licencuar gjithashtu ftohen në trajnime 
për edukatorë që mbahen nga MESTI. Që nga viti 2020, 124 shkolla parashkollore private u licensuan nga MESTI, 
të financuara nga pagesat për shkollim nga prindërit. 

Parashkolloret private të licencuara gjithashtu ofrojnë shërbime shtesë përtej ofertave publike tradicionale. 
Fëmijët mund të vijojnë programe opsionale pas orarit të kujdesit si dhe arsim shtesë, të tilla si gjuhë të huaja dhe 
arte, përveç tre vakteve të ushqimit. Tarifat variojnë nga çmimi i moderuar në çmime të shtrenjta për prindërit.95 
Këto mjedise zakonisht janë biznes i vogël i iniciuar nga sipërmarrës, shpesh gra. Megjithëse qeveria zakonisht 
siguron fonde për të përkrahur bizneset e vogla në pronësi të grave dhe gratë sipërmarrëse, nuk ka prova të 
lehtësimeve tatimore ose huave që u jepen kopshteve private.96 

Parashkolloret private të palicensuara ofrojnë mundësi alternative për prindërit të cilët nuk mund 
të sigurojnë një vend në parashkolloret publike, të futen në CbC ose nuk i përballojnë shpenzimet për 
parashkollor privat të licencuar. Edhe pse këto qendra mund të regjistrohen si biznes i vogël, ato nuk janë 
licencuar nga MESTI.97 Këto qendra i përgjigjen kërkesës së prindërve dhe zakonisht kanë tarifa më të ulëta sesa 
parashkolloret private të licencuara, por pa garanci për përmbushjen e standardeve minimale. Ato ndodhen 
kryesisht në lagjet më të varfra të zonave urbane.98 Numri i parashkollorëve privat të palicensuar vlerësohet të 
jetë rreth 250, që është dyfishi i numrit të parashkollorëve privat të licencuar (shih Tabelën 1). MESTI pranon se 
prevalenca e parashkolloreve private të palicencuara ka ndikim negativ në sigurinë e fëmijëve të vegjël dhe në 
cilësinë e shërbimeve të ofruara. Përveç kësaj, qendrat e palicensuara krijojnë mospërputhje të të dhënave lidhur 
me regjistrimet sepse ato nuk raportojnë tek asnjë autoritet, etj. Niveli i regjistrimit në nivel shteti mund të jetë më 
i lartë sesa që duket në realitet, por cilësia e ofertave mund të mos jetë e krahasueshme. 

Shërbimet e ofruara jashtë institucioneve tradicionale arsimore përfshijnë arsimimin e prindërve gjatë 
shtatzënisë, pas lindjes dhe gjatë gjithë fëmijërisë së hershme.  Në disa komuna, klasat për Nënat dhe Fëmijët 
funksionojnë brenda Qendrave Shëndetësore Familjare dhe ofrohen nga agjencitë si UNICEF dhe OJQ tjera. Këto 
programe shfrytëzojnë një ndërmjetës shkollor ose organizator të komunitetit për t’u lidhur me amvisëritë rurale 
dhe/ose rome, ashkali dhe egjiptiane. Këto programe avokojnë për regjistrim si në parashkollorë ashtu edhe në 
shkollat fillore dhe përfshijnë familjet në lidhje me përfitimet e mësimit të hershëm dhe stimulimit të hershëm. 
Kostoja e ndërhyrjeve është e ulët, me përfitime të dukshme që arrijnë në familjet më të varfra, por nuk janë 
vendosur planet për integrimin dhe qëndrueshmërinë. 

3.2.1.1. Shërbimet e veçanta në EKFH

Shërbimet për fëmijët e vegjël me aftësi të kufizuara aktualisht kanë një shtrirje të kufizuar. Që nga viti 
2020, vetëm 14 fëmijë të vegjël të moshës 3-4 vjeç dhe 54 nxënës të moshës 5<6 vjeç ishin regjistruar në qendrat 
burimore publike dhe shkollat speciale.99 Tabela 7 tregon numrin e regjistrimeve:

Tabela 7. Regjistrimi në fëmijëri të hershme në qendrat burimore speciale

Meshkuj  Femra  Gjithsej  

Moshat 3-4 11 3 14

Moshat 5-6 34 20 54

Burimi: Tabela 29: MESTI - ASK, Statistikat e arsimit në Kosovë 2019/20, Prishtinë, qershor 2020.

Sistemi shkollor është i pajisur për të identifikuar dhe përkrahur një sërë llojesh të aftësisë së kufizuar. 
Llojet e aftësive të kufizuara përfshijnë atë intelektuale, fizike, komunikuese, spektrin e autizmit, sindromën Daun, 
dëmtimin e dëgjimit dhe të folurit dhe sfidat emocionale. Në komunat ku nuk ekzistojnë qendra burimore publike 
ose shkollat speciale për t’u shërbyer fëmijëve me aftësi të kufizuara, Qendra për Punë Sociale e komunës ofron 
disa shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara. Këto mund të përfshijnë identifikimin e aftësive të kufizuara, 

95 FISCUS, 2017. 
96 Marrë nga: Banka Botërore 2019 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/05/15/small-business-in-kosovo-to-gain-improved-

access-to-finance-with-world-bank-support.Retrieved from: https://www.ebrd.com/news/2020/agency-for-finance-in-kosovo-joins-ebrd-
women-in-business-programme.html

97 Intervistat me MASH, UNICEF, OJQ-të, Komunat
98 FISCUS 2017 Studim i UNICEF-it për Brito të Kosovës 
99 Tabela 29: MASH - Statistikat e Arsimit nga ASK në Kosovë, 2019-20, Sistemi për menaxhimin e informatave në arsim, Prishtinë qershor 2020.
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përkrahjet me këshillim për familjen dhe shërbimet e referimit. Për më tepër, përmes Skemës së Ndihmës Sociale, 
familjet nën SNS marrin pagesë mujore për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Shërbimet sociale të zgjedhura, përfshirë këtu edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara, shpesh transferohen 
tek OJQ-të. Sidoqoftë, pasi OJQ-të varen nga financimet, shërbimet e tilla rrezikojnë të ndërpriten papritur.  
Projekti “E drejta ime”, i themeluar në vitin 2008, mbulon fëmijët me aftësi të kufizuara në rajonin e Prizrenit dhe 
ofron shërbime të kujdesit për fëmijët e moshës 0-6 vjeç me fokus në terapi mendore, sociale dhe të të folurit 
dhe në zhvillim fizik. Programet si ky plotësojnë role të rëndësishme në komunitete që përndryshe nuk mbulohen, 
megjithëse duhet të bëhen konsiderata për qëndrueshmëri afatgjatë. 

3.2.1.2. Përgjigja e arsimit ndaj sfidave COVID-19 për ofruesit e EKFH, prindërit dhe fëmijët. 

Ndërhyrjet emergjente që adresojnë pandeminë COVID-19 synojnë të plotësojnë boshllëqet e ofrimit 
të shërbimeve. MESTI dhe ofruesit tjerë të EKFH u është dashur që papritur ta përshtatin programin e tyre 
për shkak të pandemisë COVID-19. MESTI po e ndjekë planin kombëtar me shërbime online për parashkollorët 
publike. Nga ana tjetër, institucionet parashkollore me bazë në komunitet, kanë kërkuar përkrahje shtesë nga 
komitetet e drejtuara nga prindërit për rihapje të sigurt të qendrave ndërsa komunat dhe MESTI ndërhyjnë për të 
siguruar rrogat e punonjësve. Në intervista, hisedarët kyç theksuan pasigurinë në rritje në punësim, veçanërisht në 
parashkolloret private. 100 Akoma, të dhënat nuk janë ende në dispozicion për ndikimin e COVID-19 në aftësinë e 
qendrave private dhe të bazuara në komunitet për të funksionuar. Ndërsa fëmijët qëndronin në shtëpi, një ofrues 
i shërbimit vuri në dukje ndryshimin e kërkuar të madh në programimin dhe mësimdhënien online pas shkollës. 
Komplikimet me lëvizjet e tilla përfshinin betejat për t’u lidhur me nxënësit online dhe rialokimin e nevojshëm të 
fondeve për t’i shtyrë nxënësit e tyre që të lidhen në internet. 

Në përgjigje të COVID-19, mjetet e reja u zhvilluan dhe do të vazhdojnë të përkrahen për t’u lidhur me 
ofruesit e arsimit dhe kujdesit të fëmijërisë së hershme, mësimdhënësit/edukatorët, prindërit/kujdestarët 
dhe fëmijët. Një platformë online për vitet e para u krijua nga MESTI me përkrahjen e UNICEF dhe Save the 
Children. Donatorët tjerë, përfshirë Bankën Botërore, kanë kontribuar në zhvillimin e përmbajtjes për programet 
online dhe televizive për këtë audiencë. Në veçanti, aktivitetet për kujdestarët u paraqitën për t’i ndihmuar ata 
që të angazhohen në shtëpi me fëmijët e tyre që nga stimulimi i hershëm, në ndërtimin e aftësive motorike dhe 
përfshirjen e lojës dhe të mësuarit në aktivitetet e përditshme. 

3.2.2.  Kush janë përfituesit e Shërbimeve EKFH? Kush nuk përfiton?
Prioritet në regjistrim në parashkollorin publik u jepet fëmijëve, të dy prindërit e së cilëve janë të punësuar. 
Arsyeja është se prindërit që punojnë kanë nevoja urgjente për t’i regjistruar fëmijët e tyre, pasi nuk janë në shtëpi 
gjatë ditës. Ndërsa ky prioritet i përkrahë prindërit që punojnë, ai dëmton prindërit e papunë me të ardhura të 
ulëta, të cilëve u mungon përkrahja për t’u integruar në fuqinë punëtore. Fëmijët e këtyre familjeve kanë pak 
shanse për qasje në institucionet parashkollore publike, gjë që përbën disavantazhin e tyre. Fëmijët që hyjnë 
në institucionet parashkollore publike u ekspozohen planprogrameve kombëtare, dhe MESTI ofron trajnime në 
shërbim për zhvillimin profesional të edukatorëve. Disa parashkollorë marrin donacione të herëpashershme me 
materiale pedagogjike në kuadër të projekteve specifike të përkrahura nga OJQ-të dhe organizatat ndërkombëtare 
si UNICEF, Save the Children dhe Caritas-Kosova. 

Vetëm 7 përqind e fëmijëve kosovarë të moshave 0<5 ndjekin ndonjë formë të arsimit dhe kujdesit në 
fëmijëri të hershme. Për fëmijët më të vegjël 0<3, niveli është jashtëzakonisht i ulët. Një numër i vogël 
i fëmijëve të moshave 0<3 janë të regjistruar në qendrat publike dhe private të kujdesit të hershëm (çerdhe 
ose parashkollorë) të rregulluara nga MESTI, gjithsej më pak se 4,000 fëmijë. Nëntë nga 10 fëmijë të moshës 
3-4-vjeçare në Kosovë nuk marrin pjesë në programe parashkollore të organizuara dhe të licencuara. Kjo është 
pjesërisht për shkak të mungesës së shërbimeve parashkollore në të gjitha viset e vendit. Edhe kur shtohet tek 
fëmijët e regjistruar në programet parafillore, përqindja e fëmijëve 0<6 që marrin pjesë në ndonjë formë të EKFH, 
niveli është ende shumë i ulët në 38.1 për qind. Tabela 8 paraqet numrin e përgjithshëm të fëmijëve të moshës 1<6 
që ndjekin programe publike dhe private të EKFH në 2019-2020. Duhet të theksohet, ekziston një hendek i madh 
i të dhënave pasi numri i fëmijëve që ndjekin parashkolloret private të palicencuara mbetet i panjohur. 

100 Intervistat
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Tabela 8. Regjistrimi në arsimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme sipas grupmoshës - Të gjitha llojet e qendrave (2019-20)

 
Grupmosha

Të regjistruar  
Gjithsej të regjistruar

Publik Sektori privat

1-2 vjeç 617 1,085 1,702

2-3 vjeç 841 1,098 1,939

3-4 vjeç 1,288 1,442 2,730 10 për qind

4-5 vjeç 1,418 1,604 3,022 11 për qind

5<6 vjeç parashkollor 1,007 1,779 2,786
93.1 për qind5<6 vjeç (klasat parafillore në 

shkollat fillore)
20,653 211 20,864

Gjithsej fëmijë 1<6 25,824 7,219 33,043

Burimi: Kalkulimet e autorit bazuar në Statistikat e Arsimit MESTI në Kosovë, 2019-20 dhe Agjencinë e Statistikave të Kosovës. 

Ndërsa regjistrimi në shkollë është tashmë jashtëzakonisht i ulët në nivelin kombëtar për fëmijët nën 
5 vjeç, pabarazitë urbane kundrejt atyre rurale janë të konsiderueshme. Fëmijët nën 5 vjeç në viset rurale 
kanë pothuajse tre herë më pak gjasa se moshatarët në viset urbane të ndjekin nivelin parashkollor. Një numër 
jashtëzakonisht i vogël i fëmijëve nga viset rurale kanë qasje në shërbimet parashkollore. Vijueshmëria në 
parafillor është më e larta në Prishtinë, ku janë regjistruar më shumë se 1.000 fëmijë. Për më tepër, 5 komuna 
tjera të mëdha dhe më të urbanizuara kanë 200 deri në 1,000 fëmijë të regjistruar në arsimin parafillor. Ndërkohë, 
14 komuna kryesisht rurale kanë më pak se 50 fëmijë të regjistruar.101  

Rezultatet e anketës të MICS raportojnë se në nivelin kombëtar vetëm 15.5 për qind e fëmijëve nën 5 vjeç 
ndjekin një parashkollor të licencuar publik dhe privat në Kosovë. Kur zbërthehet, kjo përqindje bëhet 25.5 
për qind e regjistrimit për viset urbane krahasuar me vetëm 7.9 përqind për viset rurale. Mungesa e shërbimeve 
parashkollore në viset rurale shërben si një kontribuues ngasës i migrimit fshat-urban, me pasoja të tmerrshme 
për zhvillimin ekonomik në viset rurale, siç është cekur në intervistat cilësore.102 

Mospërputhjet në vijueshmërinë në parashkollor janë rritur kur kontrollohen variablat e pasurisë së 
amvisërisë, arsimit të nënës, gjinisë dhe përkatësisë etnike. Tabela 9 paraqet të dhënat për vijueshmërinë 
në parashkollor bazuar në karakteristikat socio-ekonomike, duke konfirmuar se fëmijët, nënat e të cilëve kanë 
vetëm arsimin fillor kanë më pak gjasa të regjistrohen në parashkollor. Vetëm 2.7 për qind e fëmijëve nga kuintili 
më i varfër janë të regjistruar në qendrat parashkollore dhe vajzat kanë 3.2 pikë të përqindjes më pak gjasa që 
të regjistrohen në parashkollorë sesa djemtë. Në fund, fëmijët nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë 
përqindjen më të ulët të vijueshmërisë në parashkollor me më pak se 8 për qind.

Tabela 9. Pjesëmarrja e fëmijëve në parashkollorë të licencuar publik dhe privat sipas karakteristikave Socio-Ekonomike

Karakteristikat socio-ekonomike Hisja e fëmijëve (3-5 vjeç) që marrin pjesë në 
programet parashkollore (%)

Gjinia Djem

Vajza

16.6 

13.4

Zona e vendbanimit Urban

Rural

25.5 

7.9 

Niveli i arsimit të nënës Fillor

I mesëm

Të lartë

4.0 

9.8 

40.1

101  Statistikat e arsimit në Kosovë, 2019/20. MESTI dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës
102 Intervistë me ekipin e UNICEF-it në Mitrovicë.
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Karakteristikat socio-ekonomike Hisja e fëmijëve (3-5 vjeç) që marrin pjesë në 
programet parashkollore (%)

Të ardhurat e amvisërisë 
(për nga kuintilet)

P1

P2

TM3

TM4

P5

2.7   

5.8 

16.3 

18.7

42.5 

Popullsia e përgjithshme 15.5

Amvisëritë Rome, Ashkali dhe Egjiptiane 7.6

Burimi: Kalkulimi i autorëve, nga Anketa MICS 2019-20, Tabela LN.1.1. dhe 1.1R Arsimi në Fëmijërinë e Hershme, faqe 291.   

Për dallim nga parashkollori, në moshën parafillore (klasa 0), 93.1 për qind e 5<6 vjeç ndjekin klasat 
parafillore duke reflektuar përpjekjen e qeverisë për ta zgjeruar qasjen për këtë moshë. Vijueshmëria në 
arsim parashkollor dhe parafillor është e rëndësishme për zhvillimin holistik të fëmijës dhe përgatitjes për shkollë. 
MICS e përkufizon përgatitjen për shkollë si “përqindja e fëmijëve që ndjekin klasën e parë të shkollës fillore 
të cilët vijuan shkollimin parashkollor vitin e kaluar”. Politika për klasat para-fillore të detyrueshme103 brenda 
shkollave fillore ekzistuese rriti frekuentimin me shpejtësi: me 87.7 për qind104 në anketën e MICS dhe në 93.1 për 
qind105 nga të dhënat e ASK-së 2019-20. Dhjetë për qind e fëmijëve, kryesisht nga familjet me të ardhura më të 
ulëta dhe nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, nuk ndjekin vitin e detyrueshëm të parafillorit (të dhënat 
MESTI/ASK 2020). 

Pabarazitë në vijueshmëri në parafillor nga nxënësit e klasave të para janë të dukshme kur merren 
parasysh karakteristikat specifike përfshirë përkatësinë etnike, ndarjen urbane-rurale, pesëshet më të 
varfra kundrejt indeksit të pasurisë dhe nivelin e arsimit të nënës. Përqindja e fëmijëve në klasën 1 të shkollës 
fillore (pavarësisht moshës) të cilët kanë ndjekur ndonjë arsim në fëmijërinë e hershme vitin e kaluar gjenden në 
Tabelën 10. Fëmijët që nuk ndjekin asnjë lloj arsimi parafillor vitin e kaluar përfshijnë 14 për qind të fëmijëve në 
viset rurale dhe 19 për qind në mesin e familjeve më të varfra. Kjo përbën një hendek të dukshëm të pabarazisë 
në lidhje me përgatitjen për shkollë. 

Tabela 10. Përqindja e fëmijëve të klasës 1 që ndoqën ndonjë formë të arsimit në fëmijëri të hershme vitin e kaluar

Karakteristikat socio-ekonomike Hisja e nxënësve të klasës së parë që 
ndoqën klasat parafillore

Hisja e nxënësve të klasës së parë që 
nuk ndoqën klasat parafillore vitin e 

kaluar.

Popullsia e përgjithshme 87.7 12.3

Urban 

Rural 

90.2

86.3

9.8

13.7

Nëna me arsim fillor 
Nëna me arsim të mesëm ose të lartë  

* 
84.5 deri 100

* 
0 deri 15.5

Më të varfrit 
Kuintili i indeksit të pasurisë së më të 
pasurve 

81.1 
95.2

18.9 
4.8

Burimi: MICS (Kosova) 2019-20, Tabelat LN2.1 dhe LN.2.1R 
Vini re: (*) Shifrat paraqesin të dhënat që janë bazuar në më pak se 25 raste të paponderuara

Përkundër mbulimit në rritje të arsimit parafillor në tërë vendin, 27 për qind e fëmijëve romë, ashkali dhe 
egjiptianë ende nuk kanë ndjekur klasat parafillore para klasës së parë. Kjo krijon pengesë pasi ata fëmijë 
fillojnë shkollimin në klasën e parë pa ndonjë arsim në fëmijërinë e hershme, i cili përkeqëson rrezikun e dështimit 
të shkollës për ata fëmijë që nga dita e parë. Kjo përqindje shkon deri në 29.1 për qind për fëmijët në viset rurale 
që ndjekin klasën e parë të shkollës fillore (Tabela 11). 

103  Megjithëse nuk është zbatuar ende me ligj. 
104  Të dhënat e anketës MICS 2019-20. 
105  Kalkulimet e autorit bazuar në të dhënat e ASK 2019-20. 
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Tabela 11. Përqindja e fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë në klasën e 1-të që ndoqën programin e arsimit në fëmijërinë e 
hershme në vitin e kaluar shkollor

Karakteristikat socio-ekonomike Hisja e nxënësve të klasës së parë që ndoqën parafillorin

Gjithsej  73.0 

Urban  
Rural 

75.4  
70.9 

Djem   
Vajza

76.3  
70.4  

Burimi: MICS (Kosovë) 2019-20.

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në parashkollorë mbetet sfidë përderisa masat e hershme 
të identifikimit duket se nuk janë në dispozicion gjerësisht. Identifikimi dhe mbulimi i fëmijëve me aftësi të 
kufizuara ka ende shumë sfida, pavarësisht nga shërbimet e ofruara për fëmijët e moshës 4 vjeç e lart në shërbimet 
e mbrojtjes sociale të sistemit publik që nuk duket se e promovojnë përfshirjen. Resurset për programet për 
kategori specifike të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të pakta dhe qëndrueshmëria e tyre mbetet e pasigurt. 

3.2.3.  Përmbledhje e boshllëqeve në sigurimin dhe cilësinë e shërbimit EKFH
Në Kosovë, analiza e shërbimeve, mbulimit dhe boshllëqeve të EKFH zbulon një varg çështjesh kyçe:

Kufizimet në financimin publik rezultojnë në një numër pothuajse stangues të parashkolloreve publike, 
kryesisht në viset urbane. Mungesa e investimeve në institucionet parashkollore publike ilustrohet me faktin 
se numri i përgjithshëm i parashkolloreve publike është rritur vetëm me 2 parashkollorë publik që nga viti 2016. 
Pengesat kryesore për rritjen e mbulimit për fëmijët e moshës 3<5 vjeç janë: (i) mungesa e resurseve financiare 
publike për hapjen e parashkolloreve të reja publike, (ii) kostot e larta operative për parashkollorët (44 institucionet 
parashkollore publike ekzistuese janë shumë të subvencionuara dhe shumë të kushtueshme me ditë të gjata 
funksionimi dhe shërbime shtesë, si ushqimi dhe shërbimet shëndetësore, që ofrohen nga komunat). 

Furnizimi i institucioneve parashkollore private mbetet një resurs që nuk përdoret mjaftueshëm dhe është 
pak i rregulluar me cilësi të larmishme të shërbimeve që mund të ketë efekte negative në zhvillimin e 
fëmijës. Ndërsa kërkesa është e fortë, potenciali i shërbimeve private parashkollore për ta rritur punësimin, 
veçanërisht për gratë sipërmarrëse, nuk është shfrytëzuar. Sipas një interviste me një drejtor privat parashkollor, 
nuk ka asnjë nxitje për të hapur dhe operuar parashkollore private, që do të kontribuonte në punësimin e grave. 
Për më tepër, përfshirja e parashkollorëve të palicencuar në sistemet e monitorimit dhe sigurimit të cilësisë të 
MESTI mund të rrisë numrin e shkollave të sigurta dhe cilësore. 

Shpërndarja ekzistuese e subvencioneve të bazuara në nevoja, nuk arrin të ofrojë beneficione për shumë 
familje në nevojë. 44 institucionet parashkollore publike marrin subvencione të mëdha për të mbuluar kostot e 
tyre të funksionimit, përfshirë pagat dhe kontrollet e shëndetit të fëmijëve, megjithatë, familjet ku të dy prindërit 
janë të punësuar, kanë prioritet për ulëse në shkollat publike. Qendrat me bazë në komunitet kanë tendencë që 
të kenë një qasje më të synuar me subvencione për të mbuluar pjesërisht tarifat mujore të nxënësve bazuar në të 
ardhurat e prindërve. Parashkolloret private nuk marrin asnjë subvencion për të mbuluar tarifat mujore bazuar në 
të ardhurat e prindërve. Në mënyrë më kritike, familjet e varfra me fëmijë të vegjël kanë tendencë që të varen nga 
parashkolloret private të palicensuara, që funksionojnë në lagjet me të ardhura të ulëta. Kjo është shqetësuese 
pasi nxënësit në shkollat e palicencuara mund të jenë nga familjet më të cenueshme, dhe shumica kanë nevojë 
për programe dhe përkrahje me cilësi të mirë në përballimin e kostove parashkollore. Me resurse të kufizuara, 
është e qartë që subvencionet nuk mund të shkojnë në të gjitha parashkollorët. Për këtë arsye, është thelbësore 
që nismat e subvencioneve të përkrahin demografinë për të cilat janë krijuar - në dobi të familjeve në nevojë 
kritike financiare. Ulja e preferencës në parashkolloret publike për fëmijët e familjeve me prindër të punësuar 
është një hap logjik.  

Mbeten hendeqe në sigurimin e shërbimeve të EKFH në komunat rurale, megjithë ndërhyrjet e synuara.  
Shumë komuna të vogla rurale si dhe komunitetet e pakicave etnike nuk kanë qasje në shërbimet parashkollore 
publike. Ky hendek është mbuluar, në disa raste, nga ndërhyrjet e OJQ-ve të cilat përkrahin një numër të vogël të 
komunave më pak të populluara dhe rurale për të hapur parashkollorë. Kjo qasje premton qëndrueshmëri sepse 
pas dy viteve të përkrahjes nga OJQ-të, Komuna integroi rrogat e mësimdhënësve në buxhetin e tyre pas një 
Memorandumi të Mirëkuptimit (MM) midis OJQ-ve dhe Komunës.106 

106  Intervistë me Drejtorin e Arsimit, Komuna e Junikut.
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Janë në dispozicion qasjet ad-hoc në ofrim të shërbimeve EKFH për grupe specifike, por qëndrueshmëria e 
tyre afatgjatë është e paqartë. Ndërsa ndërhyrje të ndryshme premtuese ekzistojnë për ta mbushur hendekun e 
ofrimit të shërbimit ZhFH, nuk ka strategji të qarta për të monitoruar, vlerësuar, shkëmbyer rezultate ose praktikat 
më të mira për ta siguruar qëndrueshmërinë, duke përfshirë integrimin dhe shkallëzimin, sipas nevojës. Investimet, 
kur janë të disponueshme, nuk shpërndahen sistematikisht për të përkrahur shërbime alternative për EKFH, siç 
janë (i) programet e vetëdijesimit për familjet më të izoluara dhe në nevojë, si dhe fëmijët nga grupet e pakicave 
rome, ashkali dhe egjiptiane, (ii) arsimi për prindërimin, dhe (iii) Qendrat Mësimore që e përkrahin gatishmërinë e 
shkollës. 

Programet prindërore janë të bazuara në projekte dhe pa strategji të qarta për qëndrueshmërinë. Programet 
e arsimit prindëror nuk zhvillohen në mënyrë sistematike dhe funksionojnë në mënyrë ad-hoc. Kjo shkakton 
çështje të qëndrueshmërisë sidomos për familjet më në nevojë.

Shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara u mungon një strategji holistike për identifikimin dhe 
përfshirjen e hershme, së bashku me resurset e sektorit shëndetësor dhe social. Është e dukshme se një 
numër më i madh i djemve të rinj drejtohen për në qendrat burimore sesa vajzat. Është e rëndësishme që të 
kuptohen politikat e përfshirjes së Kosovës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të vendosen sisteme për 
identifikim dhe referim të hershëm.

Synimet e mbulimit të EKFH të përcaktuara nga Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës (PSAK) 2017-2021 janë 
prapa, si lloje të shumta të shërbimeve EKFH rriten ngadalë dhe në mënyrë të pabarabartë. Caqet e PSAK 
pritet që deri në vitin 2021: (i) pjesëmarrja në arsimin cilësor parashkollor do të arrinte 20 për qind të fëmijëve 
të moshës 0<5; dhe (ii) të gjithë fëmijët 5 vjeç do të përfshiheshin në arsimin parashkollor cilësor. Norma bazë e 
regjistrimit bruto 2014/15 të fëmijëve të moshës 0-5 vjeç në parashkollorët dhe shkollat parafillore ishte 15.7 për 
qind me 2.8 përqind e fëmijëve të moshës 0-4 të regjistruar në CbC dhe parashkollore të licencuara private, dhe 
29.6 për qind të fëmijëve të moshës 3-5 vjeç, të regjistruar në CbC dhe parashkollora të licencuara private, ndërsa 
regjistrimi i fëmijëve në arsimin parafillor ishte 79.6 për qind. Opsionet për ta rritur mbulimin në parashkollor 
ishin zgjerimi i: (i) institucioneve parashkollore private të licencuara dhe (ii) qendrave të licencuara me bazë në 
komunitet të drejtuara nga OJQ-të amë. Si qëndrojnë punët në vitin 2021, caqet e MESTI ka gjasa që mos të 
arrihen. Ende rreth 7 për qind e fëmijëve 5 vjeç nuk janë në klasa parafillore, ndërsa për 3<5 vjeç vetëm 15 për qind 
janë regjistruar në parashkollore publike dhe private të licencuara, edhe pse më shumë ofrues janë përfshirë në 
adresimin e nevojave (publike, OJQ, private). Për më tepër, nuk ka rregullore të institucioneve parashkollore private, 
të palicencuara që mund të kenë mbulim të shtuar në mënyrë të konsiderueshme. Shërbimet e përshkruara EKFH 
përballen me telashe të financimit, shpërndarjes së drejtë të subvencioneve, qëndrueshmërisë, monitorimit dhe 
sigurimit të cilësisë të ofruara nga licensimi. 

3.2.3.1. Sfidat për cilësinë ECED

MESTI ka formuluar prioritetet që synojnë ta përmirësojnë cilësinë e shërbimeve të EKFH, së bashku me 
iniciativat aktive të OJQ-ve që synojnë përmirësimin e cilësisë. Prioritetet aktuale të politikave për të adresuar 
çështjet e cilësisë së EKFH përfshijnë: (i) 100 për qind mbulim për 5 <6 vjeç me rritje në numrin e orëve ditore; 
dhe (ii) përmirësimi i cilësisë së shërbimeve EKFH (implementimi i kurrikulës, qasja pedagogjike, materiale dhe 
libra pedagogjikë, arsimimi i mësimdhënësve dhe mundësitë e zhvillimit profesional.107 Ndërsa këto prioritete të 
politikave janë të forta, ato nuk janë implementuar plotësisht. 

Një sërë dokumentesh janë hartuar për ta drejtuar arsimin parashkollor, përfshirë standardet, kurrikulën 
dhe kornizat e kompetencave të mësimdhënësve, megjithëse numri i madh i resurseve udhëzuese mund 
të jetë dërrmues për aplikim nga mësimdhënësit. Sasia e dokumenteve mund ta bëjë implementimin e 
udhëzuesve të vështirë nga mësimdhënësit. MESTI inkurajohet që të thjeshtojë dhe funksionalizojë implementimin 
e planprogrameve për nivelet e ndryshme të EKFH. Është e paqartë nëse ekzistojnë udhëzues ose programe 
mësimore specifike për fëmijët e moshave 0<3. Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMP rekomandon 
krijimin e një grupi pune me aktorët kryesorë për të analizuar dhe hartuar një seri të programeve të përditësuara 
të përshtatshme për fëmijët e moshave 0<3 dhe për fëmijët e moshave 3<6. 

Në Kosovë, të gjithë mësimdhënësit në nivelin parafillor (klasa 0) kanë diploma baçelor, si dhe shumica e 
edukatorëve për fëmijët e moshave 3<5 vjeç. Një numër i vogël i edukatorëve, që punojnë me fëmijët e moshës 
0<3 dhe 3<5, kanë diploma tjera profesionale si edukimi. Pavarësisht nga disponueshmëria e edukatorëve parafillor 
me diploma baçelor, si MESTI ashtu edhe partnerët tjerë hasin probleme të harmonizimit midis udhëzimeve të 
reja të programeve mësimore dhe standardeve të mësimdhënies të miratuara nga Fakultetet Pedagogjike duke 
përgatitur mësimdhënësit për mjediset parafillore dhe parashkollore.108 Ndërsa trajnimi për mësimdhënësit dhe 
edukatorët parashkollorë rregullohet me standardet e arsimimit të mësimdhënësve dhe kualifikimet përkatëse 
të licencimit të mësimdhënësve, vihet re se ekzistojnë pesë universitete në Kosovë që i përgatisin edukatorët e 
ardhshëm dhe këto programe nuk janë të harmonizuara, gjë që përbën sfidë për unifikimi i programeve arsimore 
që i përgatisin edukatorët e ardhshëm dhe rrjedhimisht siguron cilësinë e edukatorëve që i prodhojnë. Akreditimi 

107  Intervistë me stafin e lartë të MASH për EKFH.  
108  Intervistat me stafin e ZhFH në MASH.
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i programeve të institucioneve të arsimit të lartë duhet të sigurojë që programet të cilat i aftësojnë mësimdhënësit 
parashkollorë (mosha 0-5 vjeç) i ndjekin standardet e aplikueshme për profesionalizmin e edukatorëve në Kosovë. 
Veçanërisht, përpjekjet për ta përkrahur rinovimin dhe harmonizimin e kurrikulës së Fakulteteve Pedagogjike 
drejtohen aktualisht nga Save the Children dhe Caritas-Kosova.109  

Inovacionet pedagogjike, të prezantuara nga partnerët e jashtëm dhe të miratuara nga MESTI, e 
plotësojnë hendekun e resurseve, materialeve dhe kurrikulës me të cilën përballen ofruesit e shërbimeve. 
Qasje dhe programe të ndryshme pedagogjike inovative janë përqafuar nga parashkollorët e shtetit. Inovacionet 
pedagogjike promovojnë aktivitete me fëmijët në qendër dhe lojëra për klasat parafillore (moshat 5-6 vjeç) dhe 
qendrat parashkollore (moshat 3-5 vjeç). Të gjitha risitë dhe programet ofrojnë trajnim për edukatorët, materiale 
pedagogjike dhe monitorim në klasë dhe përkrahje. Për ta përmbushur kërkesën për materiale në klasë, Save 
the Children dhe Caritas Zvicër sigurojnë orendi, materiale pedagogjike dhe trajnime pedagogjike me fëmijën në 
qendër e që bazohen në lojë. Një paketë me libra leximi të siguruar nga Qendra për Arsim e Kosovës prodhohet 
nga Step by Step International. Balkan Sunflowers furnizon pesë qendrat e saj të mësimnxënies me materiale 
të tilla si libra, pajisje arti, pajisje sportive, instrumente dhe programe kompjuterike në kosto totale vjetore prej 
10,500 euro për qendër. Të gjitha inovacionet implementohen në parashkolloret publike, qendrat me bazë 
në komunitet dhe parashkolloret private, megjithatë nuk ka informata për mbulimin dhe vazhdimësinë.  Një 
përmbledhje e dokumenteve tregon se fokusi i inovacioneve është futja e pedagogjisë me fëmijën në qendër dhe 
aktiviteteve që bazohen në lojë.  Më pak fokus i kushtohet mënyrës së rritjes së aftësive para-shkrim-lexim dhe 
para-numërim të fëmijëve parashkollorë, një fushë ku çalojnë fëmijët parashkollorë në Kosovë.  Për fat të keq, 
bollëku i inovacioneve pedagogjike të fundit po arrijnë vetëm një fragment të fëmijëve të vegjël, pasi shumica e 
fëmijëve janë jashtë institucioneve parashkollore. 

Librat shkollorë po janë në dispozicion, megjithëse zhvillimi është i papërshtatshëm për klasat e arsimit 
në fëmijëri të hershme. Në të gjitha klasat parafillore brenda shkollave fillore, MESTI siguron një pako prej pesë 
librave shkollorë që mbulojnë fusha të ndryshme lëndore të mësuara në shkollat parafillore për vitin 2019-20.  
Pakoja e pesë librave shkollorë përfshinin ushtrime për para-lexim, si dhe për para-shkrim. Librat janë mjaft 
të rëndë dhe të papërshtatshëm për grupmoshën e synuar, si dhe janë të shtrenjta.  Paketa është falas për 
fëmijët në kopshtet publike ndërsa shkollat private dhe qendrat me bazë në komunitet me klasa parafillore 
paguajnë 25 Euro për paketën. Nën presionin e hisedarëve, MESTI po rishikon paketën për përmbajtjen, metodën 
dhe praktikën. Nuk kishte informata për disponueshmërinë e librave me tregime për këndet e leximit në klasa. 
Parashkolloret publike dhe qendrat e licencuara të bazuara në komunitet marrin materiale pedagogjike për ta 
përkrahur implementimin e programeve mësimore të MESTI dhe qasjet tjera pedagogjike, megjithatë prindërit 
me fëmijë në parashkollor privat duhet ta blejnë paketën e teksteve shkollore.

Pabarazitë në cilësinë e institucioneve paraqesin rreziqe për parashkolloret private. MESTI, përmes granteve 
specifike për arsim, dhe Komunat përmes të hyrave të tyre, sigurojnë burime për parashkolloret publike dhe 
qendrat e licencuara me bazë në komunitet për të përmbushur standardet minimale të sigurisë dhe për t’u 
inspektuar. Parashkolloret private të licencuara gjithashtu detyrohen që të respektojnë standardet e sigurisë. 
Megjithatë, niveli i respektimit të standardeve të sigurisë në objektet parashkollore të palicencuara mbetet i 
panjohur. Kjo paraqet një rrezik të pabarazisë pasi fëmijët nga familje me të ardhura të ulëta kanë më shumë 
gjasa që të ndjekin programe private të palicensuara.

Integrimi i shpejtë i klasave parafillore në shkollat publike ka rezultuar në atë se klasat parafillore nuk kanë 
gjithmonë qasje në resurset e përshtatshme për moshën, siç janë orenditë, që fëmijët e vegjël të kenë 
sukses.110 Fëmijët në mjediset e fëmijërisë së hershme kërkojnë materiale në klasë të përshtatshme për zhvillim, 
duke përfshirë orendi që janë të rehatshme dhe të sigurta dhe me përmasa të duhura. Zgjerimi i ofertave para-
fillore, megjithëse pozitiv, paraqet një sfidë në pajisjen e këtyre klasave me përkrahjet e duhura.

Numri i orëve që fëmijët kalojnë në klasat parafillore publike mbetet i ulët: Klasat parafillore të integruara 
në shkollat publike kanë një kohëzgjatje prej 2 deri në 2.5 orë në ditë, gjithsej 10 deri në 12.5 orë në javë. Kjo 
rezulton në disa orë ditore të kontaktit. Këto orë mesatare të kontaktit janë jashtëzakonisht të ulëta në krahasim 
me mesataret e BE-së (Tabela 12), dhe ato konfirmojnë se Kosova është shumë mbrapa për sa i përket intensitetit 
të pjesëmarrjes në EKFH. Kjo ndikon drejtpërdrejt në mundësitë për zhvillim holistik dhe cilësi të mësimit të 
hershëm,111 dhe nënvizon nevojën që MESTI të hartojë një strategji me kosto për përmirësimin e intensitetit të 
pjesëmarrjes duke filluar me klasat parafillore publike. 

109  Intervista me stafin e Save the Children dhe me Caritas-Kosovë. 
110  Intervistat me: Qendra Arsimore; Save the Children; UNICEF. 
111   Komisioni Evropian/EACEA/Eurydice, 2019. Të dhëna kyçe për Edukimin dhe Kujdesin në Fëmijërinë e Hershme në Evropë - Edicioni 2019. Raporti i 

Eurydice. Luksemburg: Zyra e Botimeve e Bashkimit Evropian
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Tabela 12. Numri mesatar i orëve javore në EKFH, 2017

EU BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT

Nën moshën 3 27.4 31.1 36.9 24.1 34.7 32.0 34.7 22.6 27.0 25.0 31.1 39.4 27.7

Mosha 3 dhe 
sipër

29.5 33.3 35.6 30.3 32.7 31.0 38.5 25.5 25.6 27.1 30.5 35.3 32.7

CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK

Nën moshën 3 32.5 38.9 37.0 32.0 35.3 25.6 16.7 21.1 34.4 39.1 22.0 35.8 40.0

Mosha 3 dhe 
sipër

32.8 41.2 37.9 34.6 35.7 28.1 21.6 23.9 33.0 38.5 23.3 36.6 35.5

FI SE UK AL BA CH IS LI ME MK NO RS TR

Nën moshën 3 31.8 31.8 16.5 37.3 38.0 33.6 33.7

Mosha 3 dhe 
sipër

32.5 35.2 21.0 38.1 35.0

Burimi: Komisioni Evropian/EACEA/Eurydice, 2019. Të dhëna kyçe për Edukimin dhe Kujdesin në Fëmijërinë e Hershme në Evropë - 
Edicioni 2019. Raporti i Eurydice. Luksemburg: Zyra e Botimeve e Bashkimit Evropian

Parashkolloret publike dhe private ofrojnë intensitet shumë më të lartë të pjesëmarrjes në krahasim me 
klasat publike parashkollore. Modele të ndryshme të orëve të zgjatura të punës, të aplikuara nga qendrat 
private dhe me bazë në komunitet kanë tendencë t’u shërbejnë nevojave të prindërve dhe t’u përshtaten orarit 
të punës së prindërve. Prindërit që shërbehen nga këta ofrues mund të kenë qasje në programime të zgjatura 
ditore. Intensiteti i pjesëmarrjes shkon në dobi të fëmijëve të vegjël ashtu edhe nevojave të prindërve që punojnë. 
Pabarazitë në këto oferta megjithatë mund të lënë disa fëmijë të ngecin. 

3.3. Ofrimi i mbrojtjes sociale: Ndihma Sociale dhe 
Shërbimet Sociale

Ky seksion detajon mbulimin dhe hendeqet në iniciativat përkrahëse të zhvillimit të fëmijërisë së hershme të 
ofruara nga sektori i mbrojtjes sociale, me fokus të veçantë në ndihmën sociale dhe shërbimet sociale. Ky seksion 
gjithashtu merr parasysh regjistrimin e lindjes, që është shërbim themelor për ZhFH. Mbulimi i sektorit përfshinë 
përkrahje në pikat e ndryshme të jetës për fëmijët e vegjël dhe për familjet, duke mbrojtur dhe adresuar rreziqet 
me të cilat përballen familjet dhe fëmijët në nevojë. Me një qasje të përgjithshme për mbulimin, mbrojtja sociale 
është e përgatitur në mënyrë unike për ta mbyllur hendekun e pabarazive ekzistuese sociale, duke ndihmuar 
për të siguruar se fëmijët e varfër përfitojnë nga investimet në shërbimet shëndetësore dhe arsimore, përmes 
miratimit të ndërmjetësimit ose menaxhimit të rasteve, ndërkohë që i përgjigjen cenueshmërive unike të të tjerëve. 

3.3.1.  Cilat shërbime sociale dhe skema të ndihmës sociale e përkrahin zhvillimin e 
fëmijëve të vegjël? 

3.3.1.1.   Shërbimet sociale

Shërbimet sociale për fëmijët dhe familjet synojnë kategori të ndryshme të fëmijëve të cenueshëm, mes 
tyre fëmijë të moshës 0 deri në 6 vjeç që kanë nevojë për përkrahje të synuar dhe/ose të specializuar. Kjo 
përfshinë jetimët, fëmijët e braktisur, fëmijët e prindërve të cilët pengohen në kryerjen e detyrave prindërore, 
fëmijët që vuajnë nga marrëdhënie të çrregullta familjare, sëmundje trupore ose paaftësi fizike, paaftësi mendore, 
sëmundje mendore, në rrezik eksploatimi, abuzimi, dhune në familje, krimi seksual, ose trafikimi i qenieve njerëzore; 
gjithashtu, fëmijët dhe familjet që vuajnë nga fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara, apo rrethana të tjera që i bëjnë 
ata të prekshëm dhe kanë nevojë për ndihmë. Për fëmijët dhe familjet, së bashku me këshillimin dhe kujdesin 
direkt social, ekzistojnë dy ligje: (i) Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare; dhe (ii) ligji i ri për Mbrojtjen e 
Fëmijëve) parashikon mbrojtjen e fëmijëve dhe format alternative të kujdesit për fëmijët në nevojë. Nëpërmjet 
miratimit të këtyre ligjeve, QPS-ja ka për detyrë të shërbejë si prind i një fëmije në një numër rastesh: kur fëmija ka 
mbetur jetim nga të dy prindërit, kur prindërit e fëmijës janë të panjohur, fëmija braktiset, ose vendoset për birësim 
ose në kujdes të përkohshëm të QPS-së nga Gjykata. Sipas Kodit për të Mitur, mandati i QPS-së përfshinë rolin 
e një Autoriteti Kujdestarie për fëmijët e privuar nga kujdesi prindëror dhe shërben si pjesëmarrës në procedurat 
gjyqësore nëse dhe kur një fëmijë është i përfshirë në ndonjë lëndë. QPS mban një regjistër të familjeve dhe 
fëmijëve në nevojë të cilët janë banorë në territorin e saj. Më tej, QPS-ja ka për detyrë që ta monitorojë statusin e 
familjeve në regjistër, përfshirë edhe përmes vizitave në shtëpi.
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Në mënyrë tipike, shërbimet sociale arrihen në dy forma, ose përmes mekanizmave zyrtarë të referimit të 
ofruar nga shërbimet ligjore ose gjyqësore, ose nga qasja e drejtpërdrejtë e anëtarëve të komunitetit në 
QPS-në e tyre komunale. Është e mundur, dhe ndodh në praktikë, që individët ose familjet që kanë nevojë për 
mbështetje t’i drejtohen QPS-së me një hetim të përgjithshëm në lidhje me mundësinë e marrjes së ndihmës me 
përfitime ose shërbime. Stafi i QPS-së me të cilët takohen më pas tregon se për çfarë programi apo shërbimesh 
duhet të aplikojnë. Është e mundur të hapet një çështje e re112 në këtë fazë, të caktohet një menaxher i rastit dhe të 
planifikohet vizita në shtëpi. Përndryshe, qasja në shërbime mund të fillohet nga institucionet qendrore ose lokale, 
komunitetet ose OJQ-të. QPS-të gjithashtu kryejnë aktivitete në terren për të informuar në lidhje me shërbimet në 
dispozicion dhe për të inkurajuar aplikimet, edhe pse niveli i kësaj pune është i ulët. Si rezultat, aktualisht, shumica 
e rasteve i referohen zyrtarisht QPS-ve nga policia dhe gjyqësori. Kutia 11 siguron informata të mëtejshme për 
referimet zyrtare nga punonjësit socialë në Kosovë. 113114

Kutia 11.  Kanalizimi i sistemit të mbrojtjes sociale për të ofruar shërbime të integruara të ZhFH: 
roli i ndërmjetësimit

Referimet aplikohen për integrimin e shërbimeve sociale ku ndërveprimet midis ofruesve të shërbimeve dhe përdoruesve janë 
në një nivel të mesëm intensiteti dhe frekuence, domethënë ndërmjetësimi.113 Në një model ndërmjetësimi, bërja e referimit të 
informuar përfshinë një vlerësim të nevojave dhe njohurive të personit në lidhje me përfitimet dhe shërbimet alternative, por 
nuk kërkon përcjellje pasi që klienti të jetë referuar. Referimet mund të dorëzohen përmes një rrjeti të ofruesve të shërbimeve 
ku çdo shërbim i rrjetit është pikë hyrëse dhe klienti i referohet shërbimit që i përgjigjet më së miri nevojave pavarësisht se ku 
është futur në rrjet. Përndryshe, shërbimet mund të bashkë-vendosen në të njëjtën qendër ku një profesionist i diskuton nevojat 
dhe e referon klientin në shërbimin përkatës, ose brenda së njëjtës qendër ose diku tjetër. 

Një dobësi e madhe në peizazhin e ZhFH në Kosovë është mungesa e referimeve formale. Në Kosovë, sipas reagimeve nga 
stafi dhe drejtorët e QPS-ve, forma më e zakonshme e referimeve janë ato që janë joformale dhe bëhen me iniciativën dhe 
diskrecionin e një punonjësi social ose, më rrallë, një pikë hyrjeje në shërbime të tjera. Referimet janë kryesisht për shërbime 
korrektuese dhe mund të jenë sporadike dhe të rralla për shkak të mungesës së stafit dhe barrës së madhe të punës. Referimet 
zyrtare në rrjetet e ofruesve të shërbimeve ekzistojnë kryesisht për shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve. Kur një fëmijë i ekspozohet 
punës së fëmijëve, vuan nga abuzimi ose rrezikohet të privohet nga kujdesi prindëror, legjislacioni114 përcakton detyrimet për 
QPS për ta kryer një vlerësim profesional të nevojave, për ta lidhur fëmijën me përfitimet dhe shërbimet brenda QPS, për ta 
sjellë lëndën në gjykatë kur nevojitet urdhri për kujdestari, ose ta referojë në polici në rast të dhunës në familje. Sidoqoftë, gjatë 
punës në një rast të hapur, punonjësi i rastit nuk është i detyruar që ta identifikojë dhe raportojë/informojë për rreziqet dhe 
dobësitë me të cilat përballen anëtarët e familjes të cilët janë jashtë rastit që trajtohet.

Për ta ndërtuar një sistem referimesh që e përkrahë ofrimin e integruar të shërbimeve të ZhFH, nevojiten udhëzime të reja 
administrative, procedura operacionale dhe marrëveshje për mënyrat në të cilat referimet duhet të bëhen nga QPS-të, duke 
përfshirë format e referimit dhe procedurat për përgjigjen nga sektorët tjerë. Kjo gjithashtu do të kërkojë që referimet të njihen 
si një aktivitet profesional dhe të përfshihen në fushën e punës së stafit të punës sociale. Gjithashtu do të kërkojë modifikime 
në sistemet e menaxhimit të informatave të përdorura nga QPS-të, të cilat janë të ndara për çdo beneficion ose shërbim. 

Burimet: Lindert, Kathy, Tina George Karippacheril, Inés Rodríguez Caillava dhe Kenichi Nishikawa Chávez, eds. 2020. Libër burimor për bazat e sistemeve 
të ofrimit të mbrojtjes sociale. Uashington, DC: Banka Boterore. doi: 10.1596/978-1-4648-1577-5. Licenca: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO); 
Ligji nr. 03/L-006 për shërbime Sociale dhe Familjare, Ligji nr. 04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-017 si dhe Ligji nr. 03/L-182 për 
Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.

Shërbimet sociale menaxhohen dhe ofrohen nga stafi profesional (zyrtarët e shërbimeve sociale) që 
punojnë në QPS. Zyrtarët e shërbimeve sociale janë profesionistë të kualifikuar të shërbimeve sociale dhe 
familjare me përvojë në fushën e punës sociale115, dhe të emëruar nga Drejtoria Komunale për Shëndetësi dhe 
Mirëqenie Sociale. Ata kanë për detyrë që të ofrojnë një sërë shërbimesh të kujdesit dhe këshillimit social për një 
numër të madh të grupeve të cenueshme që kërkojnë përkrahje, përfshirë fëmijët e moshës 0-6 vjeç dhe familjet 
e tyre, si dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve. Ata e mbajnë regjistrin e fëmijëve në nevojë, monitorojnë rastet 
me vizita të rregullta në familje dhe marrin pjesë në seancat gjyqësore që përfshijnë mbrojtjen e fëmijëve. Sipas të 
dhënave të fundit, të ndara nga MFPT, gjithsej 173 staf profesional punojnë në 40 QPS, përfshirë 144 menaxherë të 

112 Një rast i shërbimeve sociale është rast rreziku dhe cenueshmërie në nivel individual, familjar ose të grupit (siç specifikohet në Ligjin për 
Shërbimet Sociale dhe Familjare), i cili vihet në vëmendje të QPS-së, ose identifikohet nga stafi i QPS-së, për të cilin bëhet regjistrimi zyrtar 
(dosja hapet) dhe caktohet një menaxher i rastit.

113 Siç u diskutua më lart, në nivelin më bazik, ofruesi i shërbimit ose një platformë virtuale siguron informata dhe orientim për klientin në lidhje me 
shërbimet dhe përfitimet në përgjithësi të disponueshme. Në nivelin e dytë/të mesëm, ofruesi i shërbimit ose punonjësi social bën një referim të 
informuar në një shërbim tjetër përmes kanalit zyrtar. Niveli i tretë i integrimit në ofrimin e shërbimeve, punë me lëndë do të përfshinte trajtimin 
dhe do të përfshinte një ofrues shërbimi ose punonjës social i cili do të vepronte si një pikë fokale për klientin.

114 Ligji nr. 03/L-006 për shërbime Sociale dhe Familjare, Ligji nr. 04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-017 si dhe Ligji nr. 03/L-
182 për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.

115 Puna sociale përkufizohet si profesion i bazuar në praktikë që angazhon njerëzit dhe strukturat për të adresuar ndryshimet e jetës dhe për 
ta rritur mirëqenien; gjithashtu një disiplinë akademike që promovon ndryshimet sociale dhe kohezionin social, drejtësinë sociale, të drejtat e 
njeriut, përgjegjësinë kolektive dhe respektimin e diversitetit (shih: http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work)
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rasteve.116 Shumica e zyrtarëve të shërbimeve sociale që punojnë në QPS nuk kanë përvojë akademike në fushën 
e punës sociale, por kanë përvojë pune afatgjatë dhe kanë njohuri për legjislacionin dhe procedurat.117 Trajnimi 
gjatë shërbimit, i cili që nga decentralizimi është përgjegjësi e komunave, ka qenë sporadik, dhe më së shpeshti 
financohet nga partnerët e zhvillimit.

Ofrues të shumtë janë të licencuar për të ofruar shërbime sociale, përfshirë ato për fëmijët e vegjël. Përveç 
QPS-ve, subjektet ligjore jashtë sektorit qeveritar, përfshirë ndërmarrjet, organizatat vullnetare dhe organizatat e 
bazuara në besim, ndër të tjera, mund të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, ose me iniciativën e tyre ose, me 
kontratë në emër të Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në rastin e shërbimeve lokale, 
ose Departamenti i MFPT për Politikat Sociale dhe Familjen në rastin e shërbimeve në mbarë Kosovën. OJQ-të 
duhet të regjistrohen si ofrues të shërbimeve dhe të licencohen nga Departamenti i MFPT për Politikat Sociale 
dhe Familjen. Aktualisht, ekzistojnë dy lloje të procedurave të licencimit në Kosovë: procedurat e licencimit për 
profesionistët ose individët e përfshirë në ofrimin e shërbimeve sociale118 dhe procedurat e licencimit për subjektet 
dhe organizatat.119 Mbi 45 subjekte juridike (OJQ) dhe mbi 1.000 punonjës nga sektori publik dhe joqeveritar janë 
licencuar si ofrues të shërbimeve.120 

3.3.1.2. Kush janë përfituesit e shërbimeve sociale? Kush nuk përfiton?

Pavarësisht se ekziston infrastruktura kryesore ligjore dhe institucionale për shërbimet sociale dhe 
familjare, ofrimi i shërbimeve te fëmijët e moshës 0-6 vjeç është i ulët,megjithëse është e paqartë nëse 
kjo është për shkak të nevojave të kufizuara ose nën-raportimit.121 Në 2016-2020, shumica e shërbimeve 
për fëmijët në rrezik kishin për synim fëmijët e moshës 7 vjeç e sipër. Një numër i vogël i rasteve të regjistruara 
përfshinin fëmijë më të vegjël. Nuk është e qartë nëse kjo është për shkak të zvogëlimit të rreziqeve apo për shkak 
të nën-raportimit të nevojës për shërbime pranë QPS-ve ose nga QPS-të e lart. Numri më i madh i fëmijëve të 
moshës 0-6 vjeç që morën shërbime sociale gjatë asaj periudhe (p.sh., 34 nga 43 raste në vitin 2020) ishin fëmijë 
të braktisur. Kishte gjithashtu një numër të kufizuar rastesh për të ndihmuar fëmijët e vegjël të prindërve të cilëve 
u është ndaluar detyra prindërore, fëmijët e vegjël me aftësi të kufizuara dhe fëmijët e vegjël pa kujdes prindëror. 
Kishte gjithashtu raste të abuzimit, krimit seksual dhe dhunës në familje ndaj fëmijëve të moshës 0-6 vjeç.122 Në 
gjysmën e parë të vitit 2020, QPS-të trajtuan 36 raste të akomodimit të fëmijëve të moshës 0-3 vjeç në familje 
kujdestare dhe 2 raste të fëmijëve të moshës 0-3 vjeç në fshatrat SOS.123

Ofrimi i shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë dhe familjet e tyre në Kosovë përballet me një numër 
sfidash. Më së shpeshti politikëbërësit, akademikët dhe profesionistët e shërbimeve sociale tregojnë gishti kah 
mungesa e modelit të qëndrueshëm të financimit dhe menaxhimit të shërbimeve sociale; mungesa e mekanizmave 
të duhur për planifikimin, monitorimin, inspektimin dhe sigurimin e cilësisë së shërbimit; mbulimin e pabarabartë 
me shërbimet nëpër komuna; mungesën e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës fizike të ofrimit të 
shërbimeve dhe mungesën e investimeve në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore. Nga ana e furnizimit, kapaciteti 
i QPS-ve për ofrimin e shërbimeve direkte është i kufizuar. Organizatat joqeveritare të cilave ofrimi i shërbimeve 
mund të jepet nga jashtë, janë të pakta në krahasim me nevojat dhe shpërndahen në mënyrë të pabarabartë 
në tërë vendin.124 Me mundësinë e kufizuar për nënkontraktim dhe punë në terren, dhe fonde të pamjaftueshme, 
shërbimet sociale mbeten kryesisht korrektuese, që frohen nga QPS dhe synojnë reagimin ndaj rasteve të cilat 
tashmë janë me rrezik të konsiderueshëm të dëmtimit. Shërbimet që synojnë parandalimin e rrezikut janë të 
rralla; edhe më të kufizuara dhe të rralla janë shërbimet sociale të drejtuara për promovimin e një mjedisi të 
favorshëm për zhvillimin fizik, emocional dhe intelektual të fëmijëve të vegjël, qasjen e tyre në mësimnxënie 
dhe përfshirjen sociale. Asnjë nga OJQ-të e licencuara nuk ofron shërbime që janë shumë-sektoriale. Mungojnë 
protokollet zyrtare të referimit me të cilat QPS-të mund t’i drejtojnë përdoruesit e mundshëm të shërbimeve tek 
OJQ-të që i ofrojnë ato shërbime. Për më tepër, OJQ-të që ofrojnë shërbime janë përqendruar në viset urbane, 
dhe veçanërisht në një numër të vogël të qyteteve më të mëdha. Nga ana e kërkesës, informatat për qytetarët 
janë të pakta në lidhje me vendet se ku ata mund të marrin shërbime dhe çfarë shërbimesh sociale dhe familjare 
ofrohen në komunitetet e tyre.

116 Të dhënat: MFPT i ndau me Bankën Botërore, shkurt 2021
117 Në Kosovë, diploma për punë sociale është e re dhe gjenerata e parë e zyrtarëve social ka diplomuar vetëm 7 vjet më parë. (Shënim nga Banka 

Botërore: Zyrtarët e Shërbimit Social në Kosovë, janar 2021.
118 Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 04/2012 për licencimin e ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare.
119 Sipas Udhëzimit Administrativ 17/2013 për licencimin e subjektit juridik/organizatës që ofron shërbime sociale dhe familjare.
120 Të dhëna administrative MFPT, 2021.
121 Për shembull, Agjencia e Statistikave të Kosovës mund të mos i raportojë të gjitha shërbimet sociale të ofruara për fëmijët në nevojë. Shih për 

shembull Agjencia e Statistikave të Kosovës. Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM2 2020.
122 Po aty.
123 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM2 2020. Familjet që kujdesen për fëmijët me aftësi të kufizuara të 

përhershme marrin 100 euro në muaj. Nuk ka të dhëna për moshën, kështu që është e pamundur të përcaktohet shkalla në të cilën skemë 
shkon në dobi për grupmoshën që hyn në programimin e ZhFH 0 deri në 5 vjeç

124 Shumica e ofruesve të shërbimeve janë të përqendruar në Prishtinë dhe Prizren, sipas: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Departamenti 
për Politika Sociale dhe Familjet. Koncept dokumenti për shërbime sociale dhe familjare, 2019.
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3.3.1.3. Ndihma Sociale: skema SNS dhe përkrahja materiale për familjet e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara të përhershme

Skema e Ndihmës Sociale (SNS) jep përkrahje me të ardhura për familjet e varfra me fëmijë që u mundëson 
atyre t’i plotësojnë nevojat e tyre themelore, përfshirë qasjen në shërbimet shëndetësore dhe arsimore. 
Dëshmitë tregojnë se transferimet financiare për amvisëritë e varfra mund të rezultojnë në përmirësimin e konsumit 
dhe rezultateve ushqyese të fëmijëve brenda këtyre familjeve, dhe gjithashtu mund t’i ndihmojnë familjet t’i çojnë 
fëmijët e tyre në shërbimet shëndetësore dhe t’i dërgojnë në shkollë, duke u mundësuar pagesën e tarifave të 
shkollës, të blejnë libra ose paguajnë transportin. Ekzistojnë disa dëshmi se marrja e rregullt e parave të gatshme 
mund ta zvogëlojë stresin brenda familjes, që mund të promovojë ndërveprime pozitive në mes të anëtarëve të 
familjes dhe ta zvogëlojë nivelin e dhunës. SNS kontribuon drejt këtyre objektivave në Kosovë, duke qenë se është 
i vetmi program i ndihmës sociale që i drejtohet familjeve të varfra.125 Familjet përfituese të SNS gjithashtu marrin 
një shtesë për fëmijë për secilin fëmijë. Përveç SNS, ekziston një program i vogël që ofron përkrahje materiale për 
familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme në baza mujore, duke kontribuar kështu në rezultatet e 
ZhFH. Beneficionet e tilla për aftësi të kufizuar synojnë të njohin dhe zbusin kostot shtesë financiare që rrjedhin nga 
pasja e anëtarëve me aftësi të kufizuara brenda familjes, të tilla si përmes nevojës për të blerë shërbime dhe pajisje 
shtesë dhe ndoshta për shkak të kostove të mundësive të një anëtari të rritur që largohet nga fuqia punëtore për 
t’u kujdesur për fëmijën.

3.3.1.4. Kush janë përfituesit nga skema SNS dhe të përkrahjes materiale për familjet e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara të përhershme? Kush nuk përfiton?

Ndërsa SNS ofron përkrahen shumë të nevojshme për të ardhurat për amvisëritë e varfra, dobësitë në 
hartimin e tij minojnë aftësinë e tij për të adresuar nevojat dhe rreziqet e lidhura me fëmijët që vijnë 
nga varfëria. Një numër i karakteristikave të projektimit SNS dhe pengesat në zbatim kufizojnë ndikimin e tij të 
mundshëm në rezultatet e ECD. Kufizimet kategorike të pranueshmërisë126, të cilat veprojnë si “filtra përjashtimi” 
dhe kombinohen me një test rigoroz të mjeteve, një vizitë të detyrueshme në shtëpi për verifikimin e një game të 
gjerë karakteristikash të vëzhgueshme të amvisërisë, dhe një afat të shkurtër kohor për ri-aplikim/ricertifikim.127 Ai 
kufizon dukshëm mbulimin e SNS, duke dëmtuar familjet e varfra me fëmijë në mënyra të ndryshme:

 • Beneficionet nga SNS nuk janë të mundshme në rast të punësimit, sipas kritereve të kualifikimit të Kategorisë 
I dhe II. Kjo nuk pasqyron karakteristikat e amvisërive të varfra në Kosovë - veçanërisht amvisërive të varfra 
me fëmijë - të cilat herë pas here mund të kenë anëtarë të punësuar, dhe për shkak të kësaj u mohohet 
SNS. Simulimet e bazuara në të dhënat e ABEF tregojnë se heqja e këtij kriteri të pranueshmërisë do të rriste 
ndjeshëm mbulimin e SNS, duke përfshirë numrin e fëmijëve të varfër të shërbyer nga programi. 

 • Po aq kufizuese është kërkesa që familjet SNS të Kategorisë II të kenë të paktën një fëmijë nën moshën pesë 
vjeç. Ndërsa pozitive se familjet me fëmijë të vegjël identifikohen si të ligjshëm për SNS, nuk ka dëshmi që 
tregojnë se kostoja e rritjes së fëmijëve zvogëlohet pas moshës 5 vjeç. Përkundrazi, ka dëshmi të kostove 
shtesë që lidhen me dërgimin e fëmijëve në parashkollor dhe shkollë pas moshës 5 vjeç. Ndërprerja e 
beneficioneve të SNS në këtë pikë kritike rezulton në margjinalizimin dhe përjashtimin e familjeve të varfra me 
fëmijë të moshës shkollore. Ky kusht kualifikues për përkrahjen me të ardhura si mjeti i fundit është unik për 
Kosovën dhe përshtatshmëria e tij nuk përkrahet nga dëshmitë kërkimore. Përjashtimi i familjeve me fëmijë 
më të mëdhenj kufizon vetëm ndikimin e zvogëlimit të varfërisë të SNS. 

 • Si rezultat i kërkesave kufizuese të pranueshmërisë, mbulimi i SNS është i ulët dhe incidenca e përfitimit të 
SAS nuk korrespondon me profilin e varfërisë në vend. Në fakt, niveli i mbulimit të SNS është dukshëm më i 
ulët sesa niveli i varfërisë në vend dhe ka rënë me kalimin e kohës.

 • Niveli i beneficioneve nga SAS rriten ngadalë me madhësinë e familjes dhe mbulon një pjesë të ulët të 
nevojave për konsum të familjeve më të mëdha krahasuar me ato më të vogla.128 Indeksimi i beneficioneve 
SNS është ad hoc dhe diskrecional pavarësisht rregullave ekzistuese ligjore. Reforma e propozuar e SNS 
përfshinë një formulë të re për përcaktimin e vlerës së transferimit të SNS, me përfitimet më të mëdha për 
familjet me fëmijë.  Si rezultat, incidenca e përfitimit të SNS nuk korrespondon me profilin e varfërisë në vend. 
Në fakt, niveli i mbulimit të SNS është dukshëm më i ulët sesa niveli i varfërisë në vend dhe ka rënë me kalimin 
e kohës. Ky rezultat është për shkak të mbulimit të ulët e jo metodave adekuate të identifikimit të përfituesve. 

125 Përfituesit e SNS përzgjidhen në përputhje me kriteret kategorike, mjetet dhe testet me mjete të tjera. Vetëm dy kategori të përcaktuara 
ngushtë të familjeve kanë të drejtë të marrin SNS. Përfituesit e Kategorisë I të SNS janë familjet ku të gjithë anëtarët janë të varur dhe asnjë nuk 
është i punësuar. Familjet e Kategorisë II mund të kenë vetëm një anëtar i cili është në gjendje të punojë por nuk punon dhe është i regjistruar 
si i papunë në Zyrën e Punësimit, ndërsa pjesa tjetër e anëtarëve të familjes duhet të jenë të varur. Për më tepër, familja duhet të ketë të paktën 
një fëmije nën 5 vjeç ose të ofrojë kujdes të përhershëm për një bonjak nën 15 vjeç. 

126 Përfituesit e SNS përzgjidhen në përputhje me kriteret kategorike, mjetet dhe testet me mjete të tjera. Vetëm dy kategori të përcaktuara 
ngushtë të familjeve kanë të drejtë të marrin SNS. Përfituesit e Kategorisë I të SNS janë familjet ku të gjithë anëtarët janë të varur, konsiderohen 
si të paaftë për punë dhe asnjë nuk është i punësuar. Familjet e Kategorisë II mund të kenë vetëm një anëtar i cili është në gjendje të punojë 
por nuk punon dhe është i regjistruar si i papunë në Zyrën e Punësimit, ndërsa pjesa tjetër e anëtarëve të familjes duhet të jenë të varur. Për më 
tepër, familja duhet të ketë të paktën një fëmije nën 5 vjeç ose të ofrojë kujdes të përhershëm për një bonjak nën 15 vjeç. 

127 Periudha e ri-certifikimit është 12 muaj për Kategorinë I dhe 6 muaj për Kategorinë II.
128 Përtej anëtarit të dytë të familjes, shuma inkrementale e përfitimit është vetëm 7.5 EUR në muaj për të rriturit dhe 12.5 Euro për fëmijët. 

Si rezultat, shuma inkrementale e përfitimit për një anëtar shtesë të familjes është më e vogël sesa ajo e parashikuar nga shkallët më të 
zakonshme të ekuivalencës dhe nuk pasqyron madhësinë ekuivalente të familjes së të rriturve

Analizë e situatës së shërbimeve të ZHFH në Kosovë46



Veçanërisht e vogël është fusha e ndihmës sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në vitin 2020, 
vetëm 2,436 familje përfituan nga skema e përkrahjes materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të 
përhershme të moshës 0-18 vjeç.129 Në vitin 2020, QPS-të përkrahën 7 fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 0-6 
vjeç, një rënie nga 12 fëmijë në vitin 2019 dhe 19 fëmijë në vitin 2018.130 Të dhënat e MICS 2019-2020 identifikojnë 
1 për qind të fëmijëve të moshës 2-4 vjeç që kanë vështirësi funksionale me shikimin, lëvizshmërinë, aftësitë e 
shkëlqyera motorike, mësimin, lojën dhe kontrollin e sjelljes. Vështirësitë funksionale me komunikimin rriten në 
2 për qind. Këto përllogaritje tregojnë se popullata e fëmijëve me nevoja të mundshme është e nën-shërbyer 
seriozisht nga QPS-të, duke treguar për kufizime në vlerësimin e aftësisë së kufizuar, shtrirjen në familje ose 
barriera tjera ndaj gëzimit të kësaj përkrahjeje. Kjo është tronditëse, pasi fëmijët me aftësi të kufizuara kanë 
më pak gjasa ta ndjekin shkollën ose t’i qasen shërbimeve mjekësore. Diskriminimi dhe përjashtimi i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara i vë ata në rrezik më të lartë të abuzimit fizik dhe emocional ose formave të tjera të 
neglizhencës, dhunës dhe eksploatimit, duke rritur nevojën për monitorim dhe përkrahje të shtuar.

3.3.1.5. Shërbimet e regjistrimit të lindjeve në Kosovë  

Regjistrimi i lindjeve është shërbim bërthamë universal i ZhFH në Kosovë. Në shumicën e shteteve, përfshirë 
Kosovën, posedimi i letërnjoftimit është themeli mbi të cilin njerëzit fitojnë qasje në shërbimet dhe përfitimet, dhe 
siguron që ato të numërohen dhe njihen nga shteti.131 Në Kosovë, regjistrimi i lindjeve bëhet në zyrën komunale 
ose në zyrën e regjistrimit të lindjeve të spitalit kur lindë fëmija. Kjo masë ndihmoi në zvogëlimin e numrit të të 
porsalindurve të paregjistruar. Kjo komplementohet me përpjekjet që synojnë komunitetet rome, ashkali dhe 
egjiptiane për të identifikuar dhe regjistruar banorët.132

Deri në vitin 2019, shumica e fëmijëve nën pesë vjeç u regjistruan në Kosovë. Mbulimi përfshinë 98 për 
qind të popullsisë së përgjithshme dhe 96 për qind të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Që nga viti 2019, 
shumica e fëmijëve në Kosovë janë regjistruar në autoritetet civile deri në ditëlindjen e tyre të parë. Përqindja 
e fëmijëve të regjistruar rritet me moshën, arrin mbulim pothuajse universal deri në moshën 5 vjeç. Regjistrimi 
bëhet kryesisht në spitalin ku lindin fëmijët. Në mesin e popullsisë së përgjithshme, 98 për qind e fëmijëve nën 
moshën 5 vjeç janë të regjistruar, nga të cilët 89 për qind raportojnë se posedojnë certifikatë të lindjes, ndërsa 
kjo përqindje bie pak në 96 për qind në mesin e fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë, nga të cilët 85 për qind 
kanë certifikatë të lindjes.133 Kjo tregon për një prirje pozitive në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, 
me raportet se regjistrimi i lindjeve është rritur që nga viti 2011.134 Nuk ka ndonjë dallim të madh në regjistrimin 
midis djemve në krahasim me vajzat. Duke pasur parasysh regjistrimin pothuajse universal të lindjes, duket se 
modalitetet për regjistrimin e lindjes janë të suksesshme. 4 për qind të fundit mund të përfshihen me hyrjen në 
shkollën fillore, pasi ky është kusht. 

3.3.2.  Përmbledhje e hendeqeve në shërbimet sociale dhe e ofrimit dhe cilësisë së 
ndihmës sociale 

Shtrirja e kufizuar dhe mungesa e referimeve formale rezultojnë në ofrimin e shërbimeve sociale që janë 
kryesisht të natyrës korrektuese dhe humbet mundësinë për të lidhur familjet e varfra me fëmijët në një 
sërë shërbimesh të ZhFH për të cilat mund të kenë nevojë. Shërbimet e ofruara nga QPS për fëmijët dhe 
familjet kryesisht kanë për qëllim reagimin ndaj rasteve që tashmë janë me risk të konsiderueshëm dëmtimi. 
Shërbimet e synuara për parandalimin e riskut, ose për promovimin e mjediseve të favorshme për zhvillimin fizik, 
emocional e intelektual dhe mirëqenien e fëmijëve janë të rralla. Duke pasur parasysh kufizimet e resurseve, 
realizimi i një sistemi të mundshëm referimi ose qasja për menaxhimin e rasteve në nivel QPS do të paraqiste një 
mundësi për sektorin e mbrojtjes sociale që të lidhë fëmijët dhe familjet e cenueshme me resurset ekzistuese që 
ofrohen nga sektorët ose ofruesit tjerë për t’i përkrahur nevojat e tyre. Siç duket, protokollet zyrtare të referimit që 
i përkrahin QPS-të në drejtimin e përdoruesve të mundshëm të shërbimeve në ofertat e ofruesve të tjerë kryesisht 
mungojnë. Praktika të tilla referimi kufizohen më tej nga mungesa e mekanizmave thelbësorë për planifikimin, 
monitorimin, inspektimin dhe mbajtjen e sigurisë së cilësisë në sektorin e shërbimeve sociale. 

Megjithëse ekziston një infrastrukturë kyçe institucionale dhe ligjore për të përkrahur shërbimet sociale, 
gama e shërbimeve të ofruara për fëmijët e vegjël dhe për familjet mbetet e kufizuar. Që nga viti 2020, 
shumica e shërbimeve të specializuara për fëmijët në rrezik u fokusuan për fëmijët e moshës 7 vjeç e lart, me 
disa raste të regjistruara të përkrahjes për fëmijët e vegjël. Shumë mbetet për t’u bërë për ta zgjeruar mbulimin e 
shërbimeve sociale dhe për ta zgjeruar shtrirjen e shërbimeve tek fëmijët dhe familjet e cenueshme.

Nga ana e kërkesës, informatat janë të kufizuara për qytetarët që të mësojnë se cilat shërbime sociale 
dhe familjare ofrohen në komunitetet e tyre dhe ku të kenë qasje në to. Mungesa e fushatave informuese 
për familjet dhe komunitetet në rrezik kufizon shtrirjen tashmë modeste të familjeve të shërbyera nga shërbimet 

129 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM4 2020.
130 Të dhënat: MFPT i ndau me Bankën Botërore, shkurt 2021.
131 Në Kosovë, banorët e paregjistruar nuk mund të marrin ndihmë sociale ose pensione dhe nuk mund ta regjistrojnë titujt e pronësisë ose të 

mbajnë të drejtat për pronën e trashëguar ose të transferuar.
132 Shih punën e OJQ -së “Ide Partneriteti”.
133 UNICEF MICS 2019.
134 UNDP. Qasja e romëve në dokumenttet personale në Ballkanin Perëndimor. 2018.
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sociale. Ndërsa nën-raportimi mund të jetë sigurisht një faktor kontribuues, mungesa e informatave dhe resurseve 
të qasshme shërben vetëm për të penguar familjet dhe komunitetet në nevojë nga kërkimi i ndihmës. 

Mbulimi i ulët i SNS në vend shërben si një faktor kufizues në përkrahjen e cilësisë së ZhFH. Deri në fund 
të vitit 2020, 25,679 familje me 103,189 anëtarë, që përfaqësonin më pak se 6 për qind të popullsisë së Kosovës, 
përfituan nga SNS.135 Ky mbulim ishte në mënyrë disproporcionale i ulët në krahasim me normën kombëtare 
të varfërisë të vlerësuar në 17.6 për qind të popullsisë përmes të dhënave të Anketës së Buxhetit të Ekonomive 
Familjare 2017. Analiza e fundit e performancës së SNS (mbulimi, saktësia dhe adekuatësia e shënjestrimit, duke 
përdorur të dhënat e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare) gjithashtu tregon se mbulimi i SAS është i ulët 
në krahasim me nevojat në Kosovë, pasi vetëm rreth një e treta e kuintilit të poshtëm përfiton SNS. Për më tepër, 
analiza tregon se mbulimi i SNS nuk pasqyron profilin e varfërisë në vend, me shumë nga grupet më të varfra që 
nuk marrin vazhdimisht përkrahje. E rëndësishmja, ky është veçanërisht rasti për familjet me fëmijë. Rreth 20 për 
qind e amvisërive të mëdha (pesë e më shumë anëtarëshe) jetojnë në varfëri, por vetëm ndërmjet 5 deri në 8 për 
qind e tyre marrin përfitime nga SNS. Në mënyrë të ngjashme, ndërsa rreth 22 për qind e amvisërive me tre ose 
më shumë fëmijë janë të varfër, vetëm 10 për qind raportojnë se marrin SAS. Të dhënat më të fundit i mbështesin 
këto gjetje. Sipas rezultateve të MICS 2020, vetëm 34.2 për qind e fëmijëve nën moshën 18 vjeç në kuintilin më të 
varfër të të ardhurave i përkasin amvisërive që përfitojnë nga SNS. 

Mbajtja e mbulimit adekuat të familjeve të varfra me fëmijë përmes SNS është esenciale për të promovuar 
rezultate pozitive të ZhFH në mesin e familjeve të varfra. Në prani të hendekut në mbulim, nuk ka instrumente 
të tjera të afta (bazuar në objektivat dhe modelin e tyre) për të arritur një pjesë të konsiderueshme të popullsisë 
së varfër dhe në nevojë, përfshirë familjet me fëmijë të vegjël.136 Kjo është e kundërta me strukturat e ndihmës 
sociale në shumicën e shteteve evropiane të cilat operojnë me programe të shumta të ndihmës sociale me synim 
të zbutjes së varfërisë, përfshirë beneficionet për fëmijë, dhe mbulojnë në mënyrë kumulative një pjesë dukshëm 
më të lartë të kuintilit më të varfër. Edhe shtetet me një strukturë të përfitimeve të ndihmës sociale të ngjashme 
me Kosovën (Gjeorgjia, Shqipëria, Armenia) arrijnë mbulim më të lartë të kuintilit më të varfër (Figura 12).

Figura 12. Krahasimi i shtetin - Mbulimi i kuintilit më të varfër (TM1) përmes të gjitha programeve të ndihmës sociale
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Burimi: Të dhënat e SPEED të Bankës Botërore me përditësime të autorëve për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Kaukazit. 

Vini re: Numrat pranë emrave të shteteve i referohen vitit të anketës së amvisërive që janë përdorur në analizë.

135 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Seria 5: Statistikat Sociale. Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM4 2020.
136 Së bashku me SNS, ndihma sociale jo-kontribuuese në Kosovë përfshinë një skemë të vogël kategorike për përkrahjen materiale për familjet 

me fëmijë (të moshës 0-18 vjeç) me aftësi të kufizuara të përhershme (Ligji Nr. 03/L-022 për përkrahje materiale për familjet e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara të përhershme); ndihmë e bazuar në nevoja për nevoja të jashtëzakonshme (Ligji Nr. 04/L-096 për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjit Nr.2003/15 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë) dhe një skemë tjetër të vogël kategorike për përkrahjen materiale për 
strehim familjar brenda dhe jashtë familjes. Kjo përkrahje bazohet në referime nga shërbimet sociale, qëllimi i saj është i vogël, duke arritur një 
total prej 600 fëmijëve në 2017. Në mes të pandemisë COVID-19, QeK lansoi dhe shpalosi një program të përkohshëm të kufizuar në kohë që 
ofron përkrahje të kufizuar në kohë për amvisëritë pa të ardhura formale për një periudhë prej 3 muajsh. Kosova nuk ka beneficione të pavarura 
për fëmijë  ose familje, as kategorike, e as me testim të varfërisë.
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MFPT ka inicuar një reformë të SNS për ta përmirësuar mbulimin mes të varfërve, për ta zvogëluar varfërinë 
e përfituesve të SNS dhe për të përmirësuar saktësinë e shënjestrimit, e cila do të përmirësojë kontributin 
e programit në promovimin e rezultateve të ZhFH.137 Reforma e SNS pritet të heqë “filtrat” përjashtues dhe 
boshllëqet tjera në dizajnin e SNS, duke e bërë atë më gjithëpërfshirëse dhe efektive në uljen e varfërisë. Kjo 
do të arrihet me: (i) heqjen e kategorive kufizuese të përfituesve (Kategoria I dhe Kategoria II) për të ‘hapur’ 
skemën SNS për të gjithë të varfrit: (ii) prezantimin e një testi të ri të varfërisë për vlerësimin e statusit të varfërisë 
dhe përzgjedhjen e përfituesit; dhe (iii) prezantimin e një përpjese më të favorshme të ekuivalencës për fëmijët 
dhe familjet më të mëdha.138 SNS i reformuar do ta rrisë ndikimin në zvogëlimin e varfërisë në përgjithësi dhe 
veçanërisht varfërisë së fëmijëve. Simulimet me të dhënat e ABEF 2016 tregojnë se nëse kjo reformë miratohet, 
sipas një skenari neutral ndaj buxhetit, mbulimi i SNS do të rritet me mbi 40 për qind në mesin e të varfërve,139 
dhe numrimi i varfërisë për kokë banori dhe hendeku i varfërisë do të reduktohet me 12 për qind në krahasim me 
bazën. Reforma SNS përgjatë parametrave të përmendur do të kishte gjithashtu përfitime të rëndësishme për 
rezultatet e ZhFH. Reformimi i SNS do të mundësojë që skema të shërbejë si një opsion i zbatueshëm ekonomik 
për trajtimin e varfërisë së fëmijëve në Kosovë. Bazuar në buxhetin ekzistues të alokuar për SNS, kjo reformë 
parashikohet ta rrisë numrin e fëmijëve të mbuluar me 26 për qind.140 

137 Koncept dokumenti për një ligj të ri për SNS u aprovua nga Qeveria e Kosovës në vitin 2020 dhe një ligj i ri pritet të parashtrohet në Parlament 
në vitin 2021. 

138 Testi i ri i varfërisë për SNS do të jetë pika fillestare për harmonizimin e metodave dhe instrumenteve të shënjestrimit në programet ekzistuese 
dhe të reja duke aplikuar një formulë të unifikuar të poentimit me pragje të ndryshme të pranueshmërisë për të identifikuar përfituesit 
e përfitimeve të ndryshme. Metoda e re e shënjestrimit të varfërisë do të aplikohet edhe për përjashtimet nga kontributet e sigurimeve 
shëndetësore (primet dhe bashkëpagesat) bazuar në statusin e varfërisë për rreth dhjetë grupe të popullsisë siç rregullohet me Ligjin për 
Sigurimet Shëndetësore të vitit 2014.

139 Mbulimi shtohet për 30-45 për qind, varësisht nga përpjesët e ndryshme të përvetësuara të ekuivalencës. Shih: Banka Botërore. Studim i 
Skemës së Ndihmës Sociale të Kosovës: Opsionet e Vlerësimit dhe Reformës. Uashington, D.C., Banka Botërore, 2019.

140 Kalkulimet e stafit të BB
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Opsionet e 
politikave për 
ta përmirësuar 
ZhFH në 
Kosovë



Ndërsa Kosova ka bërë përpjekje për ta përmirësuar zhvillimin në fëmijërinë e hershme në dekadat e fundit, 
mbeten sfidat për barazinë e qasjes dhe cilësisë së shërbimeve për fëmijët dhe familjet. Duke parë përpara, është 
kritike të merren parasysh këto sfida, si dhe strategjitë për t’i adresuar ato si nga një perspektivë sektoriale ashtu edhe nga 
ajo integruese, në mënyrë që të përmirësohen rezultatet e ZhFH për të gjithë. Ekzistojnë një sërë opsionesh të politikave 
dhe shërbimeve që mund të kontribuojnë në përmirësimin e mbulimit, cilësisë dhe barazisë së rezultateve të ZhFH në 
Kosovë. Përballë resurseve të kufizuara, integrimi i shërbimeve të ndryshme paraqet një mundësi për të kontrolluar 
kostot dhe për të nxitur investime reciprokisht përkrahëse. Për të forcuar të ardhmen e ofrimit të shërbimeve për ZhFH 
për të gjithë fëmijët e vegjël dhe familjet, veçanërisht më të pafavorizuarit, politikat dhe praktikat e përmirësuara në 
përkrahje të ministrive të linjës, dhe kapacitetin e tyre për koordinim, do të jetë një hap thelbësor përpara. 

Ky kapitull ofron rekomandime për cilësi të përmirësuar, mbulim dhe qasje të barabartë në shërbimet e ZhFH si 
nga një perspektivë sektoriale ashtu edhe nga ajo e integruar. Opsionet e rekomanduara të politikave fokusohen 
veçanërisht në veprimet në nivelin komunal, duke pasur parasysh (i) mandatin e komunave për të mbështetur drejtpërdrejt 
shëndetësinë, arsimin dhe mbrojtjen sociale brenda kontekstit të decentralizuar në Kosovë; dhe (ii) kapacitetin e tyre për 
të qenë të përgjegjshme në koordinimin e shërbimeve për fëmijët e vegjël dhe familjet në një nivel themelor. Pas një 
diskutimi të rekomandimeve për secilin sektor, kapitulli paraqet rrugën e mëtejshme për integrimin, koordinimin dhe 
levimin e përpjekjeve për ZhFH nëpër të gjithë sektorët. Forcimi i ofrimit të shërbimeve të sektorit dhe angazhimi i 
vazhdueshëm për koordinimin ndërmjet ministrive do të jetë i nevojshëm për të ofruar rezultate me cilësi të lartë dhe 
barazi për të gjithë fëmijët e vegjël dhe familjet në Kosovë. 

4.1. Rekomandime për përmirësime të shërbimeve të 
ZhFH në shëndetësi 

Shqyrtimi i rezultateve të ZhFH në Kosovë tregon për përmirësime graduale në shëndetin dhe ushqimin e 
nënave dhe foshnjave, megjithëse përfitimet nuk kanë qenë konsistente dhe vazhdojnë pabarazitë. Periudha 
më kritike e kujdesit është nga 0-3 muaj pasi vdekshmëria foshnjore në Kosovë është më e larta në 90 ditët e 
para të jetës. Ndërsa përmirësimet janë bërë në shëndetin e nënës dhe foshnjës gjatë dy dekadave të fundit, siç u 
përshkrua në kapitujt e mëparshëm, fitimet që nga viti 2016 janë regresuar. Ekzistojnë boshllëqe të konsiderueshme 
të barazisë, veçanërisht për komunitetet e pakicave me të ardhura të ulëta, rurale dhe etnike, përfshirë popullatën 
rome, ashkali dhe egjiptiane. Kontrollet e vazhdueshme prenatale, vaksinimet dhe shërbimet pas lindjes mbeten 
sfidë, ku rezultatet janë më të dobëta në këto fusha për fëmijët nga grupet e pakicave etnike. Në të gjitha pikat e 
ofrimit të shërbimeve, aplikimi i protokolleve dhe referimeve duhet të përmirësohet, si për popullatën e përgjithshme 
ashtu edhe për shërbimet specifike për nënat dhe foshnjat e reja gjatë kujdesit perinatal. Ajo që vijon është një grup 
rekomandimesh sektoriale për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore të lidhura me ZhFH:

1. Forcimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit para lindjes, kujdesit gjatë lindjes dhe kujdesit pas lindjes 
përmes rrugëve ekzistuese të kujdesit shëndetësor. Këto masa përfshijnë: (a) standardizimi i protokoleve 
klinike, veçanërisht ato që vënë pacientin në qendër dhe ato për trajtimin e grave shtatzëna, nënave të reja 
dhe fëmijëve të vegjël, krahas sigurimit që punonjësit e kujdesit shëndetësor të kenë furnizimet dhe pajisjet e 
nevojshme për t’iu përmbajtur protokoleve, monitorimin e  respektimit të tyre dhe mbikëqyrje mbështetëse për 
ofruesit; (b) rregullimi i procesit të referimeve për të siguruar një standard që përfshihet në të gjitha nivelet e 
ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe monitoron zbatimin dhe rezultatet; (c) përmirësimi i qasjes në shërbimet 
shëndetësore dhe detektimin e hershëm për komunitetet e vështira për t’u arritur dhe të pakonservuara (shih 
Kutinë 11); dhe (d) stimulimi i ofruesve për të përmirësuar cilësinë e kujdesit duke u fokusuar në trajnimin e 
synuar programe për të përkrahur ofruesit në rolin e tyre si mbrojtësit kryesorë të jetës së fëmijëve. [Trajnimet 
financiare të pediatërve dhe punonjësve social për të identifikuar tiparet ose sjelljet që kërkojnë ekzaminime 
në fëmijërinë e hershme; zgjerimi i programeve ekzistuese të vizitave në shtëpi për të përfshirë shërbimet e 
detektimit të hershëm për fëmijët dhe sigurimin e vizitave përcjellëse dhe protokolleve të përcjelljes; stimuj 
financiarë/në natyrë për nivelin e ofruesit/institucionit për të stimuluar ndarjen e kohës dhe vëmendjes ndaj 
shërbimeve të ZhFH.] Partneritetet publike-private ose OJQ mund të përkrahin implementimin e trajnimit.

Kutia 12. Mënyrat për ta përmirësuar qasjen në shërbimet shëndetësore dhe detektimin e hershëm  
  për komunitetet e vështira për t’u arritur dhe të nën-shërbyer

  • Angazhimi në komunikimin me komunitetin përmes 
vizitave të synuara në shtëpi nga sektori i shëndetësisë 
(merrni parasysh zgjerimin e zgjidhjeve digjitale për 
informim në terren).

 •  Inkorporimi i shërbimeve të detektimit të hershëm për 
çrregullimet gjenetike dhe shërbimet e ekzaminimit të 
zhvillimit në kontrollet e në fëmijërinë e hershme dhe/
ose vizitat në shtëpi.

 • Angazhimi në informim në terren për ushqyerjen me 
gji dhe vaksinimet, potencialisht përmes fushatave të 
komunikimit duke shfrytëzuar burimet digjitale.

 • Përfshirja e shërbimeve të shëndetit mendor për 
gratë në kontrollet ekzistuese para dhe pas lindjes. 
Përfshirja e një pyetësori të shkurtër të shëndetit 
mendor dhe mirëqenies në protokollet standarde të 
kontrollit, përcjellja e rezultateve dhe shfrytëzimi i të 
dhënave për ta synuar përkrahjen e atyre në nevojë. 
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2. Përmirësimi i qasjes në kujdesin shëndetësor për familjet duke vazhduar me reformën e sigurimeve 
shëndetësore që do të përmirësonte qasjen financiare të grave/familjeve për qasje në shërbimet e 
kujdesit shëndetësor. Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës njoftoi se skema e mbulimit sipas Ligjit për 
Sigurimin Shëndetësor, si një përpjekje për të nxitur përmirësimin e cilësisë dhe qasjes në shërbimet 
themelore të kujdesit shëndetësor për të gjithë, do të hynte në zbatim. Miratimi i reformës së sigurimit 
shëndetësor duhet ta përkrahë përmirësimin e qasjes në shërbimet e ZhFH dhe të ndihmojë në 
mbylljen e boshllëqeve të barazisë për familjet në nevojë. Ndërsa shpalosja e plotë e mbulimit universal 
shëndetësor mund të marrë kohë, është e rëndësishme që Qeveria e Kosovës të shtojë resurset e 
financimit publik në një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, ndërsa shteti kalon në një reformë të re 
financimi për kujdesin shëndetësor. Në përputhje me reformën e sigurimeve shëndetësore, mekanizmi 
i synuar nga varfëria për kategoritë e përjashtuara të sigurimeve shëndetësore duhet të sigurojë barazi 
në qasjen e familjeve të varfra me fëmijë. 

3. Zbatimi i matjeve dhe mbledhjes së të dhënave përmes SISH - për zhvillimin dhe harmonizimin e 
masave të reja për të përcjellë zhvillimin e fëmijëve dhe për të monitoruar cilësinë e shërbimeve 
në të gjitha nivelet e kujdesit. Përdorimi i të dhënave të grumbulluara dhe të matura për konsolidimin, 
zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve. 

4.2. Rekomandime për përmirësime të shërbimeve të 
edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme 

Qeveria ka bërë hapa të suksesshëm për ta zgjeruar qasjen për fëmijët e moshës 5-6 vjeçare në arsimin 
parafillor publik, por orari i kufizuar i kontaktit dhe nevoja për kurrikulën e bazuar në lojë të kombinuar me nivele 
jashtëzakonisht të ulëta të EKFH para moshës 5 vjeç i lë fëmijët të papërgatitur për shkollë, siç demonstrohet 
me nivele të ulëta të shkrim-leximit dhe matematikës. Ky themel i dobët është vështirë të kapërcehet gjatë 
karrierës akademike të fëmijës duke çuar në perspektiva të dobëta për ndërtimin e aftësive të dëshiruara për 
punësim dhe rritjen e ekonomisë. Kostot e larta të lidhura me zgjerimin e pikave publike për parashkollorët (0 në 
<5) e lënë sigurimin e shërbimeve publike, por mundësitë për zgjerim me barazi dhe cilësi janë të disponueshme 
me modele hibride dhe private të financimit që promovojnë partneritete të bazuara në komunitet publik-privat 
me subvencione të synuara, licencim dhe rregullim për ofruesit privat. Parashkolloret private të palicencuara i 
shërbejnë popullsisë më të madhe të fëmijëve dhe familjeve me të ardhura të ulëta, por janë të shkëputur nga 
përkrahja cilësore që marrin programet e licencuara private dhe publike. Strategjitë për licencimin dhe integrimin 
e qendrave të palicencuara do të jenë kyçe për mbylljen e boshllëqeve në kapital dhe për krijimin e një standardi 
universal të kujdesit të cilësisë EKFH. Përafrimi i ofruesve të palicencuar me rregulloret dhe me qasje në zhvillimin 
e vazhdueshëm profesional dhe përditësimet e kurrikulës, ndihmon në sigurimin e një standardi të pranueshëm 
minimal të ofrimit të shërbimeve që llogariten dhe monitorohen për të gjithë fëmijët, jo vetëm ata që janë me fat 
që gjejnë një vend në institucion publik ose ndjekin një formë tjetër të programit të licencuar. 

Kërkesa për vende në parashkollor në viset urbane ka nxitur eksplorimin e modeleve EKFH të bazuara në 
komunitet ose të financuara privatisht që gjithashtu ofrojnë mundësi për krijimin e vendeve të punës për gratë. 
Ekziston mundësia që gratë të bëhen pronare të licencuara të bizneseve të vogla parashkollore private dhe 
edukatore të fëmijërisë së hershme përmes modeleve alternative që ofrojnë një nxitje për normat e punësimit 
dhe rritjen e mundësive për fëmijët dhe familjet, veçanërisht ato që aktualisht nuk shërbehen sa duhet nga 
sistemi. 

Përveç përkrahjes së zgjeruar për shërbimet alternative EKFH, mund të forcohen nismat për fëmijët në rrezik, 
përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara. Ekziston një potencial i fortë për të eksploruar përpjekjet e përbashkëta 
të referimit dhe shërbimit në mes të arsimit dhe sektorit të mbrojtjes sociale në këtë fushë.Investimet në EKFH 
paraqesin një mundësi të vlefshme për të adresuar boshllëqet e mësimit të hershëm dhe për t’u ofruar të gjithë 
fëmijëve në Kosovë një fillim cilësor të jetës. Rekomandimet sektoriale për përmirësimin e qasjes, barazisë dhe 
cilësisë së shërbimeve të EKFH janë të përshkruara më poshtë: 

1. Zgjerimi i qasjes në shërbimet cilësore të mësimnxënies së hershëme duke përkrahur modele 
alternative të financimit të EKFH. Duhet të përhapen modelet hibride që përdorin partneritete publike 
private siç është modeli i bazuar në komunitet që tashmë ka pasur njëfarë suksesi në Kosovë si në viset 
urbane ashtu edhe në ato rurale. Për më tepër, fitimet e shpejta mund të arrihen duke synuar licencimin 
e ofruesve privat të palicencuar për të promovuar menjëherë një standard minimal të ofrimit të cilësisë 
EKFH dhe për të mundësuar më shumë vende në parashkollor përmes stimujve për sipërmarrësit për të 
hapur qendra EKFH si biznese të vogla që kujdesen edhe për nevojat e arsimit të hershëm, si dhe rritjen 
e punësimit, veçanërisht për gratë. Strategjitë për përfshirjen dhe integrimin e qendrave të palicencuara 
do të jenë kyçe për mbylljen e boshllëqeve në kapital dhe për krijimin e një standardi universal të kujdesit 
të cilësisë EKFH për të gjithë.

a. Komunat duhet të vazhdojnë punën me komunitetet për të krijuar partneritete publike/
private duke përdorur parashkollorët ekzistues të bazuar në komunitet si përvoja demonstruese 
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për komunat/komunitetet tjera që janë të interesuara të zgjerojnë mbulimin. Komunat mund të 
ofrojnë trajnime për bordet e shkollave në viset urbane ose të bashkëpunojnë me OJQ -të në viset 
rurale ku ka më pak kapacitet nga komuniteti për të krijuar parashkollorë të ri. Qeveritë lokale mund 
të shfrytëzojnë resurset ekzistuese (d.m.th. përshtatjen e hapësirave shtesë shkollore në objektet 
ekzistuese të shkollës) për t’i krijuar klasat parashkollore. Karakteristikat e modelit rural që përfshijnë 
subvencione bazuar në të ardhurat e familjes dhe marrëveshjet për të kaluar në statusin publik pas 
dy vitesh kanë përfitime si për familjet me të ardhura të ulëta ashtu edhe për qeverinë. Ai mundëson 
qasje për fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta dhe blen kohë planifikimi dhe buxhetimi për 
komunat që të absorbojnë në mënyrë të qëndrueshme parashkollorët ose klasat e reja në sferën 
publike. 

b. Krijimi i hapave të qartë që e lidhin regjistrimin e bizneseve të vogla me proceset e licencimit 
EKFH dhe ofrojnë stimuj për bizneset private EKFH që të licencohen. Bëni formularët ose listat 
e kontrollit në format elektronik dhe regjistrimet futini në një databazë që përmban aplikacionet dhe 
statusin e biznesit. Gjurmoni dhe ndani evidencat e regjistrimit dhe licencimit në mes të MFPT (ku 
regjistrohen bizneset private EKFH) dhe MESTI (ku bizneset private EKFH janë të licencuara). Kjo do 
të mundësojë një koordinim të përmirësuar në mes të ministrive dhe do ta përkrahë rekrutimin e 
bizneseve të reja dhe ekzistuese të EKFH në sistemin e përkrahjes së cilësisë.  Aktualisht nuk ofrohen 
stimuj formalë për bizneset private të EKFH për t’u licensuar. Me fëmijë dhe familje që aktualisht janë 
lista të pritjes, rekrutimi i zgjeruar i shërbimeve të licencuara mund ta hapë qasjen duke ruajtur një 
cilësi të standardizuar të kujdesit. Lirimet tatimore dhe huatë për bizneset e vogla do të nxisin ofrimin 
privat të shërbimeve EKFH në viset urbane, përfshirë parashkolloret private. Mund të shfrytëzohen 
resurset ekzistuese, pasi që qeveria aktualisht ofron resurse për bizneset e vogla në pronësi të grave. 
Promovimi i ofertave të tilla për pronaret femra të bizneseve të vogla në hapësirën e EKFH mund ta 
hapë qasjen për shërbimin e hapur dhe rritjen e të licencuarave private.

2. Forcimi i cilësisë së shërbimeve të EKFH përmes përmirësimeve me kosto të ulët të mësimnxënies 
së hershme, monitorimit të vazhdueshëm të rezultateve dhe promovimit të praktikave më të mira 
të përbashkëta.

a. Eksplorimi i opsioneve të synuara me kosto të ulët për ta përmirësuar cilësinë e mësimit të 
hershëm përmes: (i) strategjive kosto-efektive për të përmirësuar numrin e orëve në javë të vijimit të 
mësimeve në institucione parafillore publike nga nxënësit.141 (ii) përkrahje në prokurimin e materialeve 
cilësore të klasës me kosto të ulët, përkatësisht librat për fëmijë [mundësoni klasave, parashkolloreve 
dhe shkollave parashkollore që të bashkë-ndajnë përdorime novatore të këndeve të leximit, njësive 
tematike kurrikulare dhe shkëmbimit të materialeve];142 dhe (iii) përkrahja e zhvillimit të vazhdueshëm 
të një kurrikule praktike, cilësore dhe të bazuar në lojë, si për fëmijët e moshës 3 vjeç e më të vegjël 
ashtu edhe për fëmijët e moshës 3 vjeç e lart. 

b. Monitoroni rezultatet e fëmijës dhe programit, bashkëndani rezultatet gjerësisht i përdorni 
ato për të përmirësuar dhe synuar politikat. Shembujt përfshijnë vazhdimin e matjes së Indeksit 
të Zhvillimit në Fëmijërinë e Hershme (ECDI) dhe mendoni për zbatimin vlerësimeve të ndikimit të 
programeve EKFH për të siguruar dëshmi mbi rezultatet dhe qëndrueshmërinë e programit. Të 
dhënat e kostos në lidhje me potencialin për ndërhyrje në shkallë të lartë dhe stimujt për sipërmarrësit 
e bizneseve të vogla të sektorit privat për të ofruar shërbime EKFH do të ishin të dobishme për të 
kuptuar kufizimet e mëtejshme. 

c. Promovimi i praktikave më të mira të përbashkëta për të informuar politikën përmes 
mekanizmave ekzistues. Për shembull, (a) përkrahja për Trupin Konsultativ për Kujdes, Zhvillim 
dhe Arsim në bashkimin e hisedarët për komunikim, koordinim dhe konsultim në EKFH;143 dhe 
(b) nxitja e partneriteteve në mes të programeve të arsimit të mësimdhënësve para-shërbimit dhe 
vendeve në parashkollore, duke mundësuar mësimin e përbashkët dhe shkëmbimin e praktikave dhe 
inovacioneve më të mira. Partneritetet e tilla me Fakultetet e Edukimit tashmë janë duke u zhvilluar 
përmes iniciativave të drejtuara nga OJQ-të siç është projekti SHPRESE. 144

3. Përmirësimi i shënjestrimit të shërbimeve parashkollore për fëmijët/familjet më të cenueshme; 
përshtatja e politikave dhe kritereve për qasje për të mundësuar pjesëmarrjen e komuniteteve 
shumë të varfra dhe të pakicave që nuk janë të mbuluara thuajse fare; dhe edukimi i prindërve 
për rëndësinë e EKFH me cilësi të mirë dhe standardet minimale të pranueshme. Dedikimi i 
burimeve për inspektimin për licencim dhe përfshirjen e edukatorëve/arsimtarëve në institucionet jo-

141 Ndërsa kostot mund të jenë penguese, rritjet kuptimplote të kohës së kontaktit ditor mund të rezultojnë në përmirësime të vlefshme të të 
mësuarit. Merrni parasysh testimin e një programi pilot duke shtuar një orë në ditë për ta përfshirë kohën e shtuar të kontaktit për të mësuar. 
Një pilotim në shkallë të vogël do të mundësonte vlerësimin e kostove në lidhje me përmirësimet në rezultatet e të nxënit.

142 Një program i rotacionit të librave ose huazimit të materialeve në komuna, për shembull, mund të jetë një zgjidhje me kosto të ulët për t’u ofruar 
fëmijëve në klasat parashkollore një qarkullim të librave dhe materialeve.

143 Trupi Konsultativ, i krijuar në kuadër të Divizionit për Arsim Parashkollor nën MESTI në partneritet me Caritas Zvicër në Kosovë (CaCH), ndan 
dhe promovon programet EKFH që tregojnë rezultate premtuese dhe praktikat më të mira për të siguruar më mirë qëndrueshmërinë dhe 
shkallëzimin e tyre. Caritas. Projekti SHPRESE. https://uni-prizren.com/repository/docs/SHPRESE_Narrative_313113.pdf

144 Zbatuar nga Caritas Zvicra në bashkëpunim me profesorët universitarë dhe edukatorët para shërbimit në Kosovë.
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publike në zhvillimin profesional të udhëhequr nga Ministria, veçanërisht rreth ndryshimeve të kurrikulës 
dhe kurrikulës përkatëse për parashkollor duke shfrytëzuar metodologjitë që përkrahin teknikat për 
zhvillimin holistik të fëmijës dhe teknikat e mësimit të bazuar në lojë. 

4.3. Rekomandime për përmirësime të mbrojtjes 
sociale për të promovuar ZHFH  

Pavarësisht se ekziston infrastruktura kryesore ligjore dhe institucionale për mbrojtjen sociale, shtrirja 
e shërbimeve të ofruara për fëmijët e moshës 0-6 vjeç në Kosovë mbetet e kufizuar. Shërbimet sociale 
për familjet me fëmijë të vegjël, së bashku me përkrahjet e lidhura financiare, luajnë një rol kritik në zhvillimin 
njohës socio-emocional dhe fizik të fëmijëve veçanërisht të cenueshëm. Ato luajnë një rol kyç në kapërcimin e 
disavantazheve me të cilat përballen fëmijët në rrethana të vështira familjare, megjithatë, arritja e tyre tek fëmijët 
nën rrezik nën 7 vjeç është e kufizuar. Kjo është për shkak të financimit të pamjaftueshëm dhe shtrirjes së kufizuar 
të referimeve. Në kushte të tilla, shërbimet sociale mbeten kryesisht sanuese dhe reaktive sesa proaktive dhe 
parandaluese.  

Mungesa e referimeve formale minon shtrirjen e shërbimeve tashmë të kufizuara dhe humbet mundësinë 
për të lidhur familjet e varfra dhe të cenueshme me një gamë më të gjerë shërbimesh për ZhFH. Mungojnë 
protokollet zyrtare të referimit përmes të cilave QPS-të mund të drejtojnë përdoruesit e mundshëm të shërbimeve 
te ofruesit e shërbimeve të tjera, duke kufizuar shërbimet e ZhFH për fëmijët e varfër dhe të cenueshëm. 
Diversifikimi i shërbimeve dhe zgjerimi i grupeve të trajtimit mund të arrihet duke futur një sistem referimesh 
ose menaxhimi të rasteve midis QPS-së dhe iniciativave ekzistuese në shëndetësi dhe arsim. Kjo do të sigurojë 
që fëmijët dhe familjet e tyre të marrin gamën e plotë të shërbimeve të ZhFH. Mekanizmat e tillë për lidhjen e 
familjeve me shërbimet ekzistuese në sektorë të tjerë mund të ndihmojnë në përafrimin e përpjekjeve, mbulimin 
e boshllëqeve dhe eliminimin e tepricave. 

Megjithëse Skema e Ndihmës Sociale siguron përkrahje kritike për të ardhurat për fëmijët në familjet e varfra, 
boshllëqet në hartimin e saj minojnë efektivitetin e saj. Kufizimet kategorike të pranueshmërisë kufizojnë qasjen e 
familjes në SNS, që do të thotë se vetëm një pjesë e familjeve të Kosovës me fëmijë në nevojë serioze marrin përkrahje 
SNS.145 Nga duke ecur përpara me reformën e planifikuar në SNS, MFPT mund të përsosë kriteret e synimit për të 
zvogëluar gabimet e përjashtimit dhe për të siguruar që fëmijët në varfëri marrin përkrahje, duke zvogëluar kështu 
varfërinë e familjeve pjesëmarrëse. Paralelisht, është iniciuar një reformë e Ligjit për Familjen dhe Shërbimet Sociale për 
të adresuar shumë nga mangësitë në ofrimin e shërbimeve sociale. Gjatë kësaj periudhe të përshtatshme të reformës, 
vetitë kryesore për të mbështetur rezultatet e ECD janë: 

1. Vazhdimi me reformën e propozuar në SNS të vendit. Siç synon MFLT, reforma e SNS do të jetë kritike 
për zgjerimin e qasjes së përfitimeve për familjet me fëmijë që përballen me varfëri të rëndë. Kjo do të lejojë 
që programi të arrijë shumë më tepër familje të varfra me fëmijë dhe të ofrojë një përfitim më domethënës. 
Prioritetet kryesore duhet të përfshijnë: (a) eliminimi i filtrave kategorikë; (b) miratimi i shënjestrimit të ri 
të varfërisë (sekuenca nënkupton testin e të ardhurave dhe testin indirekt të të ardhurave) për të siguruar 
se familjet përfituese të identifikohen si në nevojë kritike; (c) prezantimi i një formule të re përfitimi; dhe (d) 
shoqërimi i përfitimeve të SNS me informatat mbi ZhFH ose sesionet e prindërimit për të ndihmuar prindërit 
e varfër të miratojnë praktika pozitive të prindërimit.  

2. Fuqizimi i punonjësve social për të përkrahur ofrimin e shërbimeve më të integruara të ZhFH duke 
miratuar një sistem të menaxhimit të rasteve. Mbrojtja sociale siguron një mjet efektiv për identifikimin e 
fëmijëve dhe familjeve të varfra dhe të cenueshme, të cilët ka gjasa të mungojnë nga shërbimet kryesore të 
ZhFH dhe përballen me pengesa për qasje në shërbimet ekzistuese, për shkak të mungesës së informatave 
dhe pamundësisë për të përballuar kostot financiare direkte dhe indirekte të ofrimit të shërbimit, ndër barrierat 
tjera. Ai gjithashtu ofron një kuadër të stafit që mund të përcjellë fëmijët dhe familjet që kanë çaluar në 
rezultatet e ZhFH, siç identifikohen nga shërbimet shëndetësore dhe arsimore, kur pajisen me këtë informatë. 
Futja e menaxhimit të rasteve në sistemin e mbrojtjes sociale të Kosovës do të ishte një hap domethënës 
drejt ofrimit të shërbimeve të integruara për ZhFH. Së paku, kjo do të kërkonte punonjësit social që u 
ofrojnë përfituesve informata për shërbimet ZhFH që janë përgjithësisht të disponueshme në komunat e tyre. 
Sidoqoftë, ka përfitime të konsiderueshme për të shkuar më tej drejt krijimit të kanaleve zyrtare të referimit 
(ndërmjetësimi) ose prezantimi e punës me lëndë, që do të përfshinte realizimin e një vlerësimi, përcaktimin e 
planeve individuale të veprimit, kryerjen e referimeve dhe përcjelljen e përfituesve me kalimin e kohës. Krijimi i 
një sistemi të tillë do të kërkonte miratimin e procedurave operacionale për protokollin zyrtar të referimit dhe 
reagimin nga sektori tjetër, duke e njohur menaxhimin e rasteve në fushën e punës së stafit të punës sociale, 
modifikimit të sistemeve për menaxhim të informatave që përdoren nga QPS për të mbështetur vlerësimin e 
nevojave dhe përcjellen e përfituesve me kalimin e kohës.

145 “Grupi i Bankës Botërore. 2019. Studim i Skemës së Ndihmës Sociale të Kosovës: Opsionet e Vlerësimit dhe Reformës. Banka Botërore, 
Uashington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31718 License: CC BY 3.0 IGO.
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3. Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale me synimin për t’i dhënë prioritet kalimit nga ofrimi i shërbimeve 
në mënyrë reaktive në shërbime parandaluese për fëmijët e vegjël. Të mundësohet që punëtorët socialë 
të bëjnë ndërhyrje dhe të ofrojnë menaxhim të rastit përpara se situatat të bëhen më të rënda, duke kaluar 
nga një model reaktiv në një model parandalues të kujdesit.146 Kjo do të arrihet kryesisht duke avancuar 
Ligjin e ri të propozuar për Familjen dhe Shërbimet Sociale, i cili parashikon një mënyrë të re të financimit të 
shërbimeve sociale, ndër reformat e tjera. Kjo duhet të komplementohet me: (a) forcimin e kapaciteteve të 
Divizionit të Shërbimeve Sociale të QPS-ve përmes rritjes së kualifikimeve dhe trajnimit të stafit, përmirësimit 
të infrastrukturës dhe pajisjeve fizike, thjeshtimit të proceseve të biznesit dhe standardizimit të procedurave; 
(b) inkurajimit të përshkrimeve të qarta të punës, përfshirja në bord dhe resurset për ta përkrahur stafin që të 
angazhohen në mënyrë efektive në punën e tyre, me fokus të veçantë për të ndërtuar aftësitë e stafit për punë 
me popullatat e synuara.147; dhe (c) monitorimin e ofrimit të shërbimeve dhe gjurmimin e rezultateve të fëmijëve 
të moshave të ndryshme për të siguruar një pasqyrë të sukseseve aktuale dhe boshllëqeve të vazhdueshme 
në kujdes.  

Sektori i Mbrojtjes Sociale ka potencialin që të shërbejë si një forcë lidhëse në jetën e fëmijëve të vegjël dhe familjeve, 
duke i lidhur ata me resurset cilësore në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit. Për ta përmirësuar kontributin e shërbimeve 
sociale në rezultatet e zhvillimit në fëmijërinë e hershme, në fund do të kërkohet një qasje sistematike për forcimin e 
sistemit dhe proceseve në të gjithë aktorët e Zhvillimit në fëmijërinë e hershme dhe ministritë. 

4.4. Rekomandime për integrimin e shërbimeve të 
ZHFH përgjatë sektorëve 

Ndërsa ZHFH është një koncept medoemos integrues, ministritë dhe sektorët janë krijuar si njësi të veçanta, 
duke kërkuar kështu direktiva dhe mbështetje të qëllimshme për të arritur qëllimet e integruara të shërbimit të 
ZHFH. Për të arritur me të vërtetë cilësi të lartë dhe ofrim të barabartë të shërbimeve të ZhFH për të gjithë do të kërkojë 
integrim, komunikim dhe bashkëpunim të sektorëve në një nivel përtej asaj që ekziston aktualisht. Institucionalizimi i 
protokolleve dhe proceseve të përbashkëta, të mandatuara në nivel qendror, do t’i jep sektorëve kornizën dhe ngritjen 
e kapaciteteve të nevojshme për të harmonizuar shërbimet dhe rezultatet.

Natyra e përbashkët e shërbimeve të sektorit të ZHFH dhe nevojat e fëmijëve dhe familjeve kërkojnë një vizion të 
përbashkët për shpërndarjen e shërbimeve. Efiçienca e kostove, burimet njerëzore, dhe cilësia dhe mbulimi i shërbimeve 
janë të kufizuara kur sektorët administrues operojnë në mënyrë individuale me burime të konsumuara. Përpjekjet dhe 
rezultatet ndërmjet ministrive mund të shfrytëzohen më së miri duke forcuar kapacitetin e sektorëve individualë për të 
punuar së bashku, përmes krijimit të sistemeve dhe mekanizmave të koordinimit në nivelin kombëtar. Mundësitë për të 
vendosur bazat për shërbime integruese përgjatë sektorëve në Kosovë janë përshkruar më poshtë.

1. Institucionalizimi i referimeve mes sektorëve, duke mundësuar lidhjet e mbështetjes në shëndetësi, 
arsim dhe mbrojtje sociale. Duke filluar me punonjësit socialë, siç përshkruhet në seksionin e mbrojtjes 
sociale më lart, prezantimi i një sistemi të menaxhimit të lëndëve mund të ndihmojë për të siguruar që të 
njëjtët fëmijë përfitojnë gamën e plotë të shërbimeve ZhFH, për të mbushur boshllëqet e mbulimit dhe për të 
adresuar nevojat e komuniteteve në risk pa u rritur në mënyrë dramatike kërkesat për resurse.

a. Futja e rregulloreve dhe procedurave standarde për referimet e përfituesve në shërbimet ZhFH 
duke filluar me Qendrat për Punë Sociale. Një hap i parë drejt ofrimit të integruar do të ishte përfshirja e 
rregulloreve standarde dhe procedurave për referimin formal të rasteve brenda QPS-ve dhe në shërbimet 
sektoriale duke përfshirë: shëndetin, arsimin, ushqimin, mbrojtjen personale dhe sigurinë. 
i. Përfshini pyetjet përkatëse shëndetësore dhe arsimore në vlerësimet e nevojave për ndihmën 

sociale të kryer nga punonjësit social. Kjo mund ta marrë formën e zbatimit të vlerësimit të 
nevojave të fëmijëve në procedurën e vizitës në shtëpi/verifikimin në terren të treguesve të pasurive 
dhe rrethanave tjera familjare që kryhet nga punonjësit social si pjesë e procesit të synimit të SNS. 
Mbushni vlerësimet e nevojave të kryera nga punonjësit social me pyetje të rëndësishme për t’i 
shërbyer “fëmijës së tërë”. Për shembull, pyesni nëse fëmijët janë të vaksinuar dhe shkojnë në shkollë, 
dhe dërgoni në mënyrë digjitale informatat për boshllëqet në sektorët e arsimit dhe shëndetësisë për 
përcjellje.

ii. Vendosini sistemet e informimit për ta përkrahur përcjelljen e përfituesve, përdorimin e 
shërbimit të tyre dhe nevojat në zhvillim e sipër. Kjo mund të arrihet duke lidhur sistemet ekzistuese 
të të dhënave dhe duke futur forma referimi të digjitalizuara që komunikojnë me sektorët përkatës, 
duke filluar me shëndetësinë dhe arsimin, për të nxitur shërbimet e përcjelljes dhe gjurmimin dhe 

146 Në rastet e riskut serioz, duke përfshirë: viktimat e dhunës në familje, fëmijët e zhvendosur ose jetimë dhe raste të tjera me risk të lartë, është 
kritike që punëtorët socialë të jenë të kenë kompetenca për të marrë masa mbështetëse dhe për t’i drejtuar familjet në shërbimet përkatëse, 
duke përfshirë ato të ofruara nga sektorë të tjerë.

147 Kjo do të thotë ndërtimi i stafit me aftësi të veçanta për të punuar me fëmijët nga kategoritë e riskut të përcaktuara në Ligjin për Shërbimet 
Sociale dhe Familjare, me persona me aftësi të kufizuara (përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara), familje të varfra dhe të cenueshme, të 
moshuarit beqarë, etj.
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monitorimin e të dhënave si bazë për referimet e mëvonshme. Mundësojini QPS-ve që ta luajnë 
rolin e monitorimit dhe përcjelljes së fëmijëve në nevojat përkatëse shëndetësore dhe arsimore: p.sh., 
vaksinimet, kontrollet shëndetësore, regjistrimi në shkollë etj.. Fuqizoni punonjësit e lëndëve për të 
siguruar referime familjare në shërbimet përkatëse të mbrojtjes sociale, shëndetit dhe arsimit.

2. Krijimi i një mekanizmi koordinues shumë sektorial, i cili ka një kompetencë zyrtare për të koordinuar 
tri ministritë në detyrat që lidhen me ZHFH në nivelin kombëtar. Koordinimi i ofrimit të shërbimeve në 
të gjithë zinxhirin e ofrimit dhe sigurimi që trupi i përzgjedhur koordinues mbështetet me një autoritet zyrtar. 
Sigurimi i kontributit nga niveli komunal duke përfshirë përfaqësuesit e komunave në organet koordinuese të 
nivelit qendror, mandati i të cilëve është që të vendosin standarde dhe politika për koordinim dhe zbatim. Ky 
koordinim do të nxisë vazhdimësinë e shërbimeve dhe ofron mbështetje në sektorët e shëndetësisë, arsimit 
dhe mbrojtjes sociale. 

a. Përkrahja e avancimit të kornizës ligjore dhe operacionalizimit të dy ligjeve të reja: (1) Ligji për Mbrojtjen e 
Fëmijëve Nr. 06/L-084, 2019 dhe (2) Projektligji për Arsimin e Hershëm 0-6 vjeç (i ardhshëm). Të dy mund 
të kenë nevojë për hartimin e udhëzimeve administrative dhe udhëzuesve/manualeve për zbatim. 
i. Eksploroni mundësitë për lidhje në përpjekjet dhe nismat e përafruara. Pikat e hyrjes mund të jenë: (i) 

Krijimi i qasjes së përbashkët për edukimin e prindërve për të përkrahur rezultatet e ZhFH që aplikohet 
në shëndetësi, arsim dhe mbrojtje sociale.(ii) Identifikimi sesi sektori i shëndetësisë dhe arsimit mund 
të punojnë së bashku për të siguruar ushqim të duhur për fëmijët brenda parashkolloreve dhe synon 
grupet në nevojë. (iii) Harmonizimi i qasjes ndaj kontrolleve shëndetësore dhe zhvillimit që kryhen 
në mjediset e kujdesit shëndetësor parësor për foshnjat me praktikat e mundshme në mjediset e 
arsimit të hershëm. (iv) mandati për Qendrat për Punë Sociale që të luajnë një rol më të fortë në 
monitorimin e fëmijëve dhe referimet në shërbimet e duhura për fëmijët e varfër dhe të cenueshëm, 
siç përshkruhet më sipër. 

3. Zhvilloni përkrahje të nivelit të lartë për një strategji dhe plan zbatimi kombëtar të ZhFH me vizion, 
caqe, synime dhe role dhe përgjegjësi të qarta për të gjithë aktorët që e zbatojnë planin (Kutia 12). Përveç 
kësaj, përfshirja e zhvillimit në fëmijërinë e hershme si një prioritet kyç brenda Strategjisë së re Kombëtare të 
Zhvillimit do të ishte kritike për të përfshirë këtë përparësi në nivelin më të lartë.

a. Fushata kombëtare e komunikimit duhet të shoqërojë strategjinë dhe planin e zbatimit të ZhFH për të 
mobilizuar vetëdijesimin dhe përkrahjen politike dhe publike në të gjithë vendin. 

b. Strategjia/plani mund prioritizojë ndërhyrjet e sektorit të bazuara në dëshmi për të përmirësuar rezultatet 
e ZhFH. Plani gjithashtu mund të ofrojë veprime ndër-sektoriale për integrimin e shërbimeve që janë 
optimizuar për të përmirësuar rezultatet e fëmijëve dhe të ndihmojë në koordinim dhe racionalizim të 
përkrahjes së partnerëve zhvillimorë. Është me rëndësi të lansohen pilot projekte për të provuar strategji 
të reja në një shkallë të vogël (p.sh., në një komunë të interesuar) dhe të përgatitet për një shtrirje më të 
gjerë në të gjithë vendin. Dhe e fundit, plani do të duhej të përfshijë gjithashtu strategji për planifikimin/
zhvillimin e burimeve (fuqia punëtore dhe financat).

4. Krijoni sisteme të përbashkëta informimi për ta gjurmuar zhvillimin e fëmijërisë. Tani është shansi për të 
integruar sistemet e informacionit të ZHFH në të tre sektorët, ndërkohë që ata janë në zhvillim e sipër dhe po 
përjetojnë zgjerim kombëtar. Në ballafaqim me COVID-19 dhe kërkesat që rezultojnë, kjo ofron një mundësi 
për rindërtim më mirë duke lidhur burimet, evidencat dhe strategjitë e komunikimit. Kjo gjithashtu do të lejojë 
monitorimin dhe gjurmimin e përmirësuar të zhvillimit të fëmijëve. Lidhja e sistemit kombëtar të informimit 
shëndetësor me sistemet e informimit në arsim dhe mbrojtje sociale, për shembull përmes një regjistri social, 
i cili propozohet brenda sektorit të mbrojtjes sociale, do të ndihmonte në identifikimin e fëmijëve në nevojë 
për shërbime. Kjo pastaj mund të zgjerohet në një sistem informimi të integruar që mundëson regjistrimin 
dhe monitorimin e zhvillimit të secilit fëmijë, i cili do ta përkrahë sistemin e referimit të përshkruar më sipër. 
Kjo do të kërkonte jo vetëm integrimin e këtyre sistemeve të informimit, por edhe sigurimin e përdorimit 
të përkufizimeve dhe njësive të përbashkëta të analizës.148 Të dhënat e fragmentuara në shumë sisteme 
aktualisht e bëjnë të vështirë për qeverinë që ta matë performancën dhe t’i përputhë të dalat (shkalla në të 
cilën shpenzimet dhe shërbimet arrijnë tek fëmijët e ndryshëm) me rezultatet (ndikimi i këtyre shërbimeve në 
mirëqenien e fëmijëve). Kjo mungesë e koordinimit ndikon gjithashtu në mënyrën se si familjet janë në gjendje 
të navigojnë në sistem - veçanërisht ato me më pak arsimim, pengesa në qasje ose popullsitë e pakicave 
etnike. Si rezultat, fëmijët në nevojë shpesh nuk përfitojnë nga shërbimet në dispozicion.

148 Për shembull, ekziston nevoja për harmonizimin e grumbullimit të të dhënave mbi regjistrat jetikë në mes të Agjencisë së Statistikave të 
Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
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Kutia 13. Ndërtimi i një Strategjie Kombëtare për ZhFH

Shtetet	tjera	që	u	përballën	me	sfida	të	ngjashme	si	Kosova	shërbejnë	si	shembuj,	dhe	mësimet	e	nxjerra	mund	të	tregojnë	
se	si	 të	shkohet	drejt	ndërtimit	 të	një	strategjie/plani	për	ZhFH	që	përkrahet	gjerësisht	nga	qeveria	dhe	shtrihet	në	tërë	
shtetin. Programi i Kilit Crece Contigo (Rritu me ty) dhe ai i Kolumbisë De Cero a Siempre (Nga Zeroja në Gjithmonë) arriti 
të hartojë, zbatojë, zgjerojë dhe konsolidojë një strategji kombëtare të ZhFH. Disa mësime të theksuara nga ato dy përvoja 
përfshijnë sa vijon: 

a. Nuk	ka	të	bëjë	me	hartimin	e	një	programi	ose	ndërhyrjeje;	ka	të	bëjë	me	hartimin	e	një	strategjie	që	formohet	nga	
disa programe dhe ndërhyrje.  

b. Për	të	koordinuar	punën	nëpër	ministri,	Kryeministri	duhet	të	jetë	ai	që	promovon	strategjinë	e	ZhFH.	
c. Përkrahja	politike	nga	të	gjitha	partitë	është	kritike.	Duhet	të	ketë	një	objektiv	afatgjatë	që	shkon	përtej	ciklit	politik,	

kështu	që	të	gjitha	forcat	politike	duhet	të	arrijnë	një	marrëveshje.	
d. Strategjia	duhet	të	fillojë	duke	shfrytëzuar	atë	që	është	tashmë	në	vend	-	qendrat	e	edukimit	dhe	kujdesit	të	hershëm	

të	 fëmijëve,	 politikat	 e	mbrojtjes	 sociale,	 fushatat	 shëndetësore,	 ndër	 të	 tjera	 -	 dhe	 ta	 bashkojë	 atë	 në	mënyrë	
koherente. 

e. Do	 të	 duhen	 resurse,	 prandaj	 është	 thelbësore	 që	 të	 llogaritet	 kostoja	 e	Planit	 ZhFH	dhe	 të	 sigurojë	 resurse	 të	
mjaftueshme	fiskale.			

 
Burimet: http://www.crececontigo.gob.cl/ 
http://www.deceroasiempre.gov.co/Paginas/deCeroaSiempre.aspx

Çdo seksion i rekomandimeve më sipër i rendit reformat e rëndësishme që duhen bërë, por nuk do të jetë e 
mundur që të miratohen të gjitha në të njëjtën kohë. Për të ecur drejt një sistemi efikas të ZhFH në Kosovë, Tabela 
13 e jep një pasqyrë të rekomandimeve/reformave dhe prioritetin për zbatimin e tyre në afat të shkurtër dhe të 
mesëm për ta arritur atë sistem.149 

Tabela 13. Prioritizimi i rekomandimeve të ZhFH

Afatshkurtër Afatmesëm

SHËNDETËSIA

(1)   Forcimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit para lindjes, 
kujdesit gjatë lindjes dhe kujdesit pas lindjes përmes rrugëve 
ekzistuese të kujdesit shëndetësor.  

a. standardizimi i protokolleve klinike me në qendër pacientin 
për trajtimin e grave shtatzëna, nënave të reja dhe fëmijëve të 
vegjël 

b. për ta përmirësuar qasjen në shërbimet shëndetësore dhe 
detektimin e hershëm për komunitetet e vështira për t’u arritur 
dhe të nën-shërbyer. 

c. të rregullojë procesin e referimit për të siguruar një standard 
në të gjitha nivelet e ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe 
të monitorojë zbatimin dhe rezultatet 

d. të jepe stimulime për ofruesit për të përmirësuar cilësinë e 
kujdesit duke u përqendruar në trajnimin e synuar 

(2) Përmirësimi i qasjes në kujdesin shëndetësor për 
familjet dukevazhduar me reformën e sigurimeve 
shëndetësore që do të përmirësonte qasjen financiare 
të grave/familjeve për qasje në shërbimet e kujdesit 
shëndetësor.

(3) Zbatimi i matjeve dhe mbledhjes së të dhënave përmes 
SISH - zhvillimi dhe harmonizimi i masave të reja për 
të përcjellë zhvillimin e fëmijëve dhe për të monitoruar 
cilësinë e shërbimeve.

149 Afati i shkurtër shihet si 1 deri në 2 vitet e ardhshme, afatmesëm është 3 deri në 5 vitet e ardhshme. 
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Afatshkurtër Afatmesëm

ARSIMI

(1)    Zgjerimi i qasjes në shërbimet cilësore të mësimnxënies së hershëm duke përkrahur modele alternative të financimit të 
EKFH

a. Synimi i ofruesve privat të palicencuar të EKFH që të 
promovojnë menjëherë një standard minimal të cilësisë 
të ofrimit të EKFH për të gjithë (stimuj për të përfunduar 
licencimin, ndërgjegjësim të prindërve mbi rëndësinë e 
qendrave të licencuara). 

b. Sigurimi i stimujve për ndërmarrësit/gratë që të hapin qendra 
EKFH si biznese të vogla për të mundësuar më shumë vende 
në parashkollore [zbritje taksash, kredi për bizneset e vogla, 
levave dhe promovimin e burimeve ekzistuese]

d. Komunat duhet të zgjerojnë modelet EKFH të partneritetit 
publik privat që tashmë kanë pasur njëfarë suksesi si në 
viset urbane ashtu edhe në ato rurale.

c. Krijimi i hapave të qartë që e lidhin regjistrimin e bizneseve të vogla me proceset e licencimit EKFH që ofrojnë stimuj për 
bizneset private EKFH që të licencohen. [format digjitale, mbajtja e evidencave në databazat e regjistrimit të biznesit dhe 
licencimit.]

(2)   Forcimi i cilësisë së shërbimeve të EKFH përmes përmirësimeve me kosto të ulët të mësimnxënies së hershme, 
monitorimit të vazhdueshëm të rezultateve dhe promovimit të praktikave më të mira të përbashkëta.

a. Eksplorimi i opsioneve të synuara me kosto të ulët për ta 
përmirësuar cilësinë e mësimit të hershëm përmes strategjive: 
për ta përmirësuar numrin e orëve të nxënësve që ndjekin 
klasat publike para-fillore, për të blerë materiale me kosto të 
ulët për klasë, përkatësisht librat për fëmijë; për të përkrahur 
zhvillimin e vazhdueshëm të një kurrikule cilësore holistike të 
bazuar në lojë për moshat 0-5 vjeç.  

b. Monitorimi i rezultateve të fëmijës dhe programit, 
bashkëndani rezultatet gjerësisht i përdorni ato për të 
përmirësuar dhe synuar politikat (vazhdoni matjen e ECDI, 
zbatoni vlerësimet e ndikimit). 

c. Promovimi i praktikave më të mira të përbashkëta për të informuar politikën përmes mekanizmave ekzistues. [përkrahja për 
Trupin Konsultativ për Kujdes, Zhvillim dhe Arsim në bashkimin e hisedarët për komunikim, koordinim dhe konsultim në EKFH 
(afatshkurtër) dhe nxitja e partneriteteve në mes të programeve të Fakultetit të Edukimit për mësimdhënësit para-shërbimit dhe 
vendeve në parashkollore, duke mundësuar mësimin e përbashkët, praktikat më të mira dhe inovacionet (afatmesëm).

(3)   Përmirësimi i shënjestrimit të shërbimeve parashkollore për fëmijët/amvisëritë më të cenueshme

a. Përmes fushatave të synuara, edukimi i prindërve për 
rëndësinë e cilësisë së mirë EKFH dhe standardeve minimale të 
pranueshme. 

b. Dedikimi i resurseve për inspektim të licencimit të 
parashkolloreve private.

c. Përfshirja e edukatorëve/mësimdhënësve jopublikë në 
zhvillimin profesional të udhëhequr nga Ministria

d. Përshtatja e politikave dhe kritereve për hyrjen 
në parashkollor për të mundësuar pjesëmarrjen e 
komuniteteve shumë të varfra dhe pakicave 
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Afatshkurtër Afatmesëm

MBROJTJA SOCIALE

(1)   Vazhdimi me reformën e propozuar në Skemën e Ndihmës Sociale të vendit.

a. Eliminoni filtrat kategorikë

b. Miratoni shënjestrimin e ri të varfërisë (testi i sekuencuar i të 
ardhurave dhe testi indirekt i të ardhurave) për të siguruar që 
familjet përfituese të identifikohen si në nevojë kritike 

c. Paraqitja e formulës së re të beneficioneve  

d. Shoqëroni përfitimet e SNS me informata mbi ZhFH ose 
sesionet e prindërimit për të ndihmuar prindërit e varfër 
që të miratojnë praktika pozitive të prindërimit.  

(2)   Fuqizimi i punonjësve social për të përkrahur ofrimin e shërbimeve më të integruara të ZhFH duke miratuar një sistem të 
menaxhimit të rasteve.

a. Përkrahja e punonjësve social që të ofrojnë përfituesve 
informata për shërbimet ZhFH të cilat janë përgjithësisht të 
disponueshme në komunat e tyre. 

b. Krijimi i menaxhimit më efektiv të lëndëve përmes krijimit 
të kanaleve zyrtare të referimit (ndërmjetësimi) ose punës 
me lëndë, që do të përfshinte realizimin e një vlerësimi, 
përcaktimin e planeve individuale të veprimit, kryerjen 
e referimeve dhe përcjelljen e përfituesve me kalimin e 
kohës.  

c. Miratimi i procedurave operacionale për protokollin zyrtar 
të referimit dhe reagimin nga sektori nga i cili referohet, 
duke e njohur menaxhimin e lëndëve në fushën e punës 
së stafit të punës sociale, digjitalizimi i formularëve dhe 
modifikimi i sistemeve për menaxhim të informatave 
që përdoren nga QPS për të mbështetur vlerësimin e 
nevojave dhe përcjelljen e përfituesve me kalimin e kohës.

(3)   Forcimi i ofrimit të shërbimeve sociale me synimin për t’i dhënë prioritet kalimit nga ofrimi i shërbimeve në mënyrë 
reaktive në shërbime parandaluese për fëmijët e vegjël.

a. Të mundësohet që punëtorët socialë të bëjnë ndërhyrje dhe 
të ofrojnë menaxhim të rastit përpara se situatat të bëhen 
më të rënda, duke kaluar nga një model reaktiv në një model 
parandalues të kujdesit. Kjo do të arrihet kryesisht duke 
avancuar Ligjin e ri të propozuar për Familjen dhe Shërbimet 
Sociale, i cili parashikon një mënyrë të re të financimit të 
shërbimeve sociale, ndër reformat e tjera. 

b. të forcohet kapaciteti i Divizionit të Shërbimeve Sociale 
të QPS-së përmes rritjes së kualifikimeve dhe trajnimit të 
stafit, përmirësimit të infrastrukturës dhe pajisjeve fizike, 
thjeshtimit të proceseve të biznesit dhe standardizimit të 
procedurave  

c. të bëhen përshkrime të qarta të punës, përfshirja në dhe 
resurset  për ta përkrahur stafin e QPS-së të angazhohen 
në mënyrë efektive në punën e tyre

d. Monitorimi i ofrimit të shërbimeve dhe gjurmimi i 
rezultateve të fëmijëve të moshave të ndryshme për 
të siguruar një pasqyrë të sukseseve aktuale dhe 
boshllëqeve të vazhdueshme në kujdes

Afatshkurtër Afatmesëm

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE ZHFH

(1) Institucionalizimi i referimeve mes sektorëve, duke mundësuar lidhjet e mbështetjes në shëndetësi, arsim dhe mbrojtje 
sociale, të përkrahur nga qasja e menaxhimit të lëndëve (shih seksionin për mbrojtjen sociale më sipër).

(2) Krijimi i një mekanizmi koordinues shumë sektorial, i cili ka një 
kompetencën zyrtare për të koordinuar tri ministritë në detyrat 
që lidhen me ZHFH në nivelin kombëtar.

(3) Zhvillimi i përkrahjes së nivelit të lartë për një strategji dhe plan zbatimi kombëtar të ZhFH me vizion, caqe, synime dhe role 
dhe përgjegjësi të qarta për të gjithë aktorët që e zbatojnë planin.

(4) Krijimi i një regjistri social dhe shkëmbim të dhënash në të gjithë shërbimet e ZhFH
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Përpjekjet ekzistuese në Kosovë dhe reformat e mëdha të planifikuara do të vendosin bazat për zhvendosje 
pozitive në ofrimin e shërbimeve të programimit të ZHFH për fëmijët e vegjël dhe familjet. Në të ardhmen, rruga 
përpara për ofrimin e thjeshtuar dhe më efiçient të shërbimeve ZhFH mund të fillojë duke integruar dhe lidhur 
shërbimet para-ekzistuese në nivel të sektorëve për të funksionuar në mënyrë më efektive në arritjen e synimeve 
të tyre. Me reformën në sigurimin shëndetësor universal dhe në skemën e ndihmës sociale tashmë të planifikuar, 
Kosova pritet të bëjë përparime të mëdha në avancimin e cilësisë, barazisë dhe mbulimit të shërbimeve ZhFH për 
të gjithë fëmijët dhe familjet. Hapi i radhës do të jetë realizimi i veprimeve për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
në nivelin sektorial dhe ecja drejt një funksionaliteti më të integruar përmes mekanizmave dhe politikave të 
koordinuara. 

Ky raport mund të përdoret si kontributi kryesor për një Plan ZhFH me një udhërrëfyes për integrimin e shërbimeve 
të shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes sociale. Blloqet e ndërtimit për përmirësimet e sistemit tashmë janë duke u 
zhvilluar, për shembull, përmes Projektit të Reformës së Sistemit të Ndihmës Sociale të Kosovës të përkrahur nga 
Banka Botërore (P171098) që po përgatitet aktualisht. Mundësitë tjera për angazhimin e Bankës Botërore rreth 
forcimit të kapitalit njerëzor në nivelin ZhFH ia vlen të eksplorohen. Koordinimi midis partnerëve donatorë do të 
ishte gjithashtu i rëndësishëm për ta përmbushur një strategji gjithëpërfshirëse qeveritare për ZhFH të përkrahur 
në nivelin më të lartë të qeverisë.  

Përfundim
Ky raport kap një pamje të karakteristikave strukturore dhe sistemike të politikës dhe praktikës së ZhFH në 
Kosovë. Duke dokumentuar mbulimin dhe ofrimin e shërbimeve në sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe mbrojtjes 
sociale, kjo analizë identifikoi boshllëqet në mbulim, si dhe fushat ku mund të shfrytëzohen dhe harmonizohen 
përpjekjet dhe resurset ekzistuese. Ky kapitull i fundit i analizës së situatës u përcaktua për ta paraqitur një 
përmbledhje kritike të sfidave kryesore të shërbimit dhe mbulimit, duke theksuar se ku mund të forcohen nismat 
ekzistuese dhe ku integrimi i përpjekjeve do të ishte i dobishëm. Shpresohet që boshllëqet e shërbimit dhe 
mbulimit të identifikuara këtu do të ofrojnë një agjendë të politikave për politikëbërësit dhe ofruesit që të marrin 
në konsideratë ndërsa vazhdojnë të lëvizin sistemin e ZhFH të Kosovës përpara.

Asnjë shtet nuk e ka perfeksionuar ende ofrimin e shërbimeve të ZhFH, dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm, 
koordinimi dhe inovacioni do të nevojiten për të ofruar rezultate të cilësisë së lartë të ZhFH për të gjithë fëmijët 
në nivel global. Peizazhi i hartëzuar i shërbimit, pasqyra e sfidave dhe rekomandimet e përshkruara në këtë 
analizë të situatës synojnë që të ofrojnë një pikënisje për vazhdimin e dialogut dhe veprimit në ZhFH, në Kosovë 
dhe më gjerë.
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Anekset



Aneksi 1: Lista e njerëzve/institucioneve të intervistuara

Intervistat partnerët kyç shëndetësor për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Nr. Institucioni Kontakti

1 QKMF Mitrovicë Drejtor

2 QKMF Prizren Drejtor

3 QKMF Vitia Drejtor

4 Qendra për mirëqenien e gruas/QKMF Prishtinë Gjinekolog/Shef i QMG 

5 Spitali Rajonal i Gjakovës Drejtor, Shef i Gjinekologji/Obstetrisë, Shef i Pediatrisë, Shef i NjKIN

6 Spitali i regjionit të Pejës Drejtor, Shef i Gjinekologji/Obstetrisë, Shef i NjKIN

7 Spitali Rajonal i Gjilanit Drejtor, Shef i Njësisë MCNH

8 QKUK Prishtinë/Klinika e Gjinekologjike/Obstetrike Gjinekologji/Obstetri

Intervistat/takimet me partnerët kyç në arsim dhe kujdes në fëmijërinë e hershme 

Emri Pozita/Institucion

1 Blerim Saqipi Konsulent i arsimit, Dekan i Fakultetit të Edukimit, Universiteti i Prishtinës 

2 Nezir Cocaj Drejtor i Institutit të Pedagogjisë, Universiteti i Prishtinës

3 Fatos Shala Drejtori i Arsimit, Drejtoria komunale për arsim, Junik (rurale)  

4 Muhamet Arifi Drejtor Ekzekutiv Balkan Sunflower

5 Genta Gagica Koordinatore e Programit, Save the Children

6 Ardenita Basha Drejtoreshë, Kopshti Shkronjat, Komuna e Prishtinës

7 Flutra Germizaj Drejtoreshë e Shkollës Park, Kopshti Privat Montessori

8 Krenare Leshi Menaxher i Projektit, Caritas Zvicër  

9 Hana Haziri  Menaxher i Programit Qendra për Arsim e Kosovës (Hap pas hapi)

10 Laberi Luzha (2 interviews) Shef i divizionit, edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme, MESTI

11 Dafina Mucaj Zyrtar për Shëndetin dhe Ushqyerjen, UNICEF

12 Zenel Kuci Shef i Departamentit të Mirëqenies Sociale dhe Shëndetësisë, Komuna Junik

13 Diellza Begolli Këshilltar i Kryetarit të Komunës, Komuna e Prishtinës

14 Slobodan Kostic Specialist i Lartë, Departamenti i Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale, Komuna e Graçanicës

15 Alexander Popovich Drejtor, Departamenti i Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale, Komuna e Graçanicës

16 Ermira Shabani Shef, Trajnim për Ndërhyrjen e Hershme dhe Arsim, Sindroma Down në Kosovë
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Intervista me përfaqësues nga qendrat për punë sociale dhe skema e ndihmës sociale

Nr. Emri Pozita/Komuna

1 Ibrahim Gashi Shef i Qendrës për Punë Sociale (QPS) në Dragash

2 Ilir Bacaj Shef i QPS-së në Klinë

3 Bejtulla Morina Shef i Skemës së Ndihmës Sociale (SNS) në Kamenicë

4 Jener Fazliu Shef i SNS në Shtime

5 Luljeta Osmani Zyrtar për SNS në Podujevë

6 Behar Fetaj Shef i SNS në Junik

7 Bilbil Uruqi Shef i Shërbimeve Sociale në Rahovec 

8 Kimete Kryeziu Shef i Shërbimeve Sociale në Kamenicë 

9 Mehat Berisha Shef i Shërbimeve Sociale në Gjilan 

10 Selami Xhemaili Drejtoria Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Gjilan

11  Dragan Nacic Shef i Shërbimeve Sociale në Graçanicë 

12 Sami Rakaqi Shef i Shërbimeve Sociale në Suharekë
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Aneksi 2: Instrumentet e anketimit për intervistat për 
shëndetësi, arsim dhe shërbimet e ndihmës 
sociale

Aneksi 2A: INSTRUMENTI I ANKETËS SË SHËNDETËSISË NGA BANKA   
  BOTËRORE PËR ZHFH

Objektivat e studimit: Për të kuptuar perceptimet e drejtuesve dhe praktikuesve të institucioneve shëndetësore 
mbi faktorët që ndikojnë në ofrimin dhe mbulimin e shërbimeve shëndetësore të nënës dhe fëmijëve të vegjël 
që përfshinë kujdesin shëndetësor për gratë shtatzëna, kujdesin perinatal, lindjen me mbikëqyrje, ushqyerjen 
ekskluzive me gji, parandalimin dhe trajtimin e depresionit të prindërve, qasjen në kujdes shëndetësor për 
programin e vizitave të porsalindura dhe në shtëpi, monitorimin e zhvillimit të fëmijëve, imunizimin, identifikimin 
e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 

Ky studim cilësor do të përdorë intervista të thelluara gjysmë të strukturuara për të kuptuar se cilët faktorë, 
nëse ka, ndikojnë në ofrimin e kujdesit me cilësi të lartë.  

Pyetje kërkimore: Cilat janë, nëse ka, pengesat dhe boshllëqet e perceptuara në ofrimin e shërbimeve me 
cilësi të lartë për shëndetin e fëmijëve dhe familjeve të tyre në Kosovë, me fokus në kujdesin gjatë periudhës 
para lindjes deri në tre vitet e para të jetës së një fëmije?

Mjediset relevante. Sistemi shëndetësor kosovar përfshin kujdesin parësor, sekondar dhe terciar. Qendrat 
e kujdesit parësor të financuar publikisht njihen si Qendra të Mjekësisë Familjare dhe ofrojnë shërbime si në 
mjediset urbane ashtu edhe në ato rurale. Qendrat më të vogla në viset rurale shpesh janë të pajisura me një 
mjek dhe/ose një infermiere. Kujdesi sekondar i financuar publik përfshinë spitalet rajonale në Mitrovicë, Pejë, 
Gjakovë, Prizren, Gjilan, Vushtrri dhe Ferizaj, dhe kujdesi terciar kryhet kryesisht në Qendrën Klinike Universitare, 
dhe të gjitha klinikat spitalore janë të bazuara në Prishtinë. Sektori privat gjithashtu ofron shërbime përmes 
spitaleve të përgjithshme dhe të specializuara, si dhe klinikave ambulatore. Kujdesi para lindjes ofrohet në 
të gjitha nivelet e kujdesit. Kujdesi gjatë procesit të lindjes ofrohet kryesisht në spitale, megjithëse qendrat e 
kujdesit primar kanë mandatin për të ofruar këto shërbime. Pas lindjes, kujdesi sigurohet kryesisht në qendrat e 
kujdesit shëndetësor parësor dhe përmes programeve të vizitave në shtëpi. Bazuar në këtë kontekst, mjediset 
përkatëse të studimit do të përfshijnë: QKUK në Prishtinë, QKMF-të në Prizren, Mitrovicë, Shtërpce, and 
Prishtina, dhe spitalet rajonale në Gjakovë, Pejë, dhe Gjilan. 

Pjesëmarrësit dhe rekrutimi. Pjesëmarrësit do të përfshijnë 5-8 institucione shëndetësore me drejtues dhe 
punonjës të kujdesit shëndetësor duke përdorur një metodë të marrjes së mostrave të qëllimshme. Kriteret 
e përzgjedhjes do të jenë: mjek i familjes/specialist i ob-gjin/pediatër ose neonatolog që do të kualifikohet 
dhe punon në Kosovë në njërën nga institucionet e përzgjedhura më sipër; që drejtuesit e institucioneve 
shëndetësore të kenë pasur rol menaxhues në institucion të nivelit të kujdesit parësor/sekondar/terciar në 
Kosovë. 

Mbledhja e të dhënave: Intervista do të realizohet në gjuhën shqipe, përmes video -konferencës me dy 
studiues me përvojë që do të mbledhin të dhënat.

Protokolli i Intervistës së Bankës Botërore me ofruesit të ZhFH në Kosovë/Punonjësit e Kujdesit Shëndetësor

Tema Pyetja Pyetjet shtesë

Pyetjet hyrëse  • A mund të më tregoni për ditën tuaj të punës 
dhe si bashkëveproni me nënat dhe foshnjat 
gjatë punës suaj?

 • Çfarë po funksionon mirë në institucionin tuaj 
sa i përket ofrimit të shërbimeve shëndetësore 
të nënës dhe fëmijës?

1. Pengesat dhe boshllëqet 
në ofrimin e shërbimeve për 
fëmijët e vegjël dhe familjet 
e tyre dhe opsionet për t'i 
adresuar ato

 • Me çfarë barrierash apo sfidash përballeni, çdo 
ditë, në punën tuaj me nënat dhe foshnjat? 

 • Cilat pjesë të punës tuaj ju pëlqejnë?
 • Cilat pjesë të punës suaj janë të vështira?
 • A ndiheni të përkrahur mirë në punën tuaj?
 • Çka mendoni se i shkakton këto sfida?
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Tema Pyetja Pyetjet shtesë

2.. Përmbajtja e kujdesit 
(A po i jepni secilën nga 
shërbimet e mësipërme 
për fëmijët e vegjël dhe 
familjet?)

 • A mund ta përshkruani një vizitë tipike të 
kujdesit para lindjes dhe llojet e testeve 
dhe diagnostikimeve që i realizoni si pjesë e 
vlerësimit të shëndetit të nënës? 

 • A mund të përshkruani sesi diskutoni zakonisht 
për nevojat ushqyese gjatë shtatzënisë?

 • A mund të përshkruani sesi flisni për përdorimin 
e duhanit dhe alkoolit gjatë shtatzënisë?

 • A mund të përshkruani sesi pyesni për nevojat 
dhe preferencat e pacientit? 

 • A mund të përshkruani sesi u jepni 
informata pacientëve për një procedurë 
ose ndërhyrje të caktuar?

 • A mund të përshkruani se si ua shpjegoni 
pacientëve një procedurë të caktuar? 

Protokolet dhe pajisjet e 
diagnostikimit dhe trajtimit

 • Sa i afrohet institucioni juaj standardeve dhe 
protokoleve për kujdesin para lindjes dhe të 
porsalindurit? 

 • A ka standarde të përcaktuara që ndiqni 
për secilën fazë të shtatzënisë dhe vizitave 
të të porsalindurve?

 • Nëse protokolet janë në përdorim, si ju duken 
përcjellja dhe shfrytëzimi i këtyre protokoleve?

 • A mund të përshkruani trajnimin që keni 
marrë për t’ju përkrahur në ndjekjen e atyre 
protokoleve?

 • A mund të përshkruani pajisjet që keni në 
dispozicion për kujdesin para lindjes dhe të 
porsalindurit? 

 • Sa ju duket e lehtë për përdorim? Sa mirë 
mirëmbahet?

 • A ndiqni ndonjë protokol standard të 
ekzaminimit antenatal? Nëse po, cilin?  

 • A grumbulloni historinë mjekësore dhe 
familjare të pacientit? 

 • A bëni kontroll me ultratinguj dhe, nëse po, sa 
shpesh dhe kur i bëni këto kontrolle?

 • A merrni mostra të urinës? 
 • Çfarë protokoli ndiqni nëse identifikohet ndonjë 

shenjë e hiper-tensionit? 
 • A testoni për sëmundje infektive, si Rubeola, 

CMV, Hepatiti B? 
 • A e matni presionin e gjakut? Nëse po, sa 

shpesh? 
 • A testoni për streptokokun e grupit B?
 • A testoni për mungesë të vitaminës D? 
 • A testoni për sindromën Down? 
 • Si i qaseni testimit për çrregullime gjenetike?
 • Çfarë protokolli ndiqni pasi të merrni rezultatet 

e testit? 
 • A diskutoni planin e lindjes dhe sjelljen e 

foshnjës në shtëpi? Si i qaseni diskutimit për 
planet e lindjes? (A diskutoni avantazhet dhe 
disavantazhet?)

 • A e vlerësoni pozicionin dhe angazhimin e 
foshnjës? 

 • A bëni test për HIV?  
 • Si jepni informata dhe referime se ku mund 

të merrni seanca këshillimi, ushqimi gjatë 
shtatzënisë, përdorimi i hekurit, ushqyerja 
me gji, përkrahja psikologjike, hipertensioni, 
hiperglicemia?
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Tema Pyetja Pyetjet shtesë

Mekanizmat referues  • A mund të përshkruani mekanizmat e referimit 
kur identifikohet një gjendje me rrezik të lartë 
për një grua shtatzënë? 

 • A mund të përshkruani mekanizmin e referimit 
për koordinimin e kujdesit të nevojshëm për një 
të porsalindur deri në tre muajt e parë të jetës?

 • Cilat kritere ose qasje përdorni për të 
identifikuar një pacient që është i cenueshëm 
ose në rrezik? A flisni me punonjësit socialë për 
pacientë të cenueshëm ose të rrezikuar? 

Menaxhimi i institucionit  • A mund të më tregoni se si funksionon 
institucionit juaj? 

 • Çka nënkupton për ju kujdesi me pacientin në 
qendër? A mund të përshkruani sesi zbatohet 
ky koncept në institucionin tuaj?

 • Sa infermierë/mami ka institucioni juaj? 
 • A ka institucioni juaj qendër burimore 

shëndetësore për gratë? Cilat burime tjera janë 
në dispozicion për gratë shtatzëna/nënat në 
institucionin tuaj? 

 • Sa pacientë shihni në ditë/javë? 
 • Sa kohë shpenzoni mesatarisht me një pacient? 
 • Si është puna ekipore në institucionin tuaj? 
 • A ofron institucioni juaj shërbime të lindjes?
 • A ofron institucioni juaj shërbime transporti/

urgjence për gratë në lindje? 
 • A mund të sqaroni se si i grumbulloni të dhënat 

e pacientit dhe rezultatit në institucionin tuaj? 
Si i përdorni të dhënat? 

 • A mund të sqaroni se si i përcaktoni proceset 
e kujdesit? A ka ndonjë sistem të qarkullimit të 
pacientëve? A mund ta shtjelloni më tej?  

 • A mund të sqaroni se si i përkufizoni 
përgjegjësitë brenda ekipit në institucionin tuaj?

 • Çka nënkupton për ju cilësia e kujdesit? A 
ka organizata juaj procedura standarde të 
funksionimit për ta monitoruar cilësinë e 
kujdesit? A mund të sqaroni se si e monitoroni 
cilësinë e kujdesit? 

 • A keni ndonjë mekanizëm të përshtypjeve se sa 
janë pacientët e kënaqur? 

 • Si i trajtoni ankesat e pacientëve?

 • Sa staf keni, si i organizoni oraret e tyre, sa 
pacientë i shohin në ditë/javë?  

 • A mund të përshkruani shkurtimisht rolin/
detyrat e secilit anëtar të ekipit? 
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Aneksi 2B: : INSTRUMENTI PËR ANKETAT E HAPURA I BANKËS BOTËRORE 
NË KOSOVË PËR INTERVISTAT ME PARTNERËT E ARSIMIT DHE KUJDESIT NË 
FËMIJËRINË E HERSHME

Intervistat e hapura individuale me homologët dhe partnerët kryesorë të EKFH të kryera përmes video 
konferencës. 

Metodologjia: Intervistat u drejtuan nga pyetjet kyçe, të përgjithshme të hapura dhe pyetjet specifike të 
hapura. Intervistat e hapura i mundësuan të anketuarve që të tregojnë historitë e tyre në lidhje me kontributin 
e tyre në EKFH në Kosovë, të japin shembuj dhe të paraqesin ndonjë çështje, që ndonjëherë ishin të reja për 
grupin kërkimor. Pyetjet e hapura mundësuan sqarimin e përkufizimeve (ZhFH, EKFH, qendrat e bazuara në 
komunitet) elaborimin e temave dhe mbledhjen e fjalëve të të anketuarve në një mënyrë që nuk përkrahet nga 
pyetësorët ose anketat. U kërkua leja për ta cituar të anketuarin në mënyrë anonime në raport.  Roli kryesor 
i intervistuesit ishte drejtimi i dialogut, sqarimi i çdo konfuzioni para përfundimit të intervistës dhe qëndrimi 
neutral në mënyrë që vërejtjet e të anketuarve të mos ishin të njëanshme nga sjellja e studiuesit. 

Prezantimi para të intervistuarve  

(…) Po ju kontaktojmë në emër të ekipit të Bankës Botërore për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme. 

 Aktualisht po kryejmë punë analitike për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme (ZhFH) në Kosovë. Analiza do 
të vlerësojë rezultatet e ZhFH për fëmijët dhe do të zhvillojë një analizë/hartëzim të situatës të ndërhyrjeve 
dhe shërbimeve ekzistuese që mbështesin ZhFH në Kosovë. Me këtë hartografi, po synojmë që të përgjigjemi 
pyetjeve se çka po bëhet dhe nga kush, ku po shkon Kosova, cilat janë boshllëqet në mbështetje (politikat, 
korniza rregulluese, financimi, qasja/mbulesa) dhe ku të shkohet nga këtu, me qasje të koordinuar. Shpresojmë 
se ky do të jetë një aktivitet i vlefshëm për qeverinë dhe të gjithë hisedarët, pasi jemi të etur për të dokumentuar 
ofrimin ekzistues të shërbimeve për ZhFH, në mënyrë që të kuptojmë më së miri se si të ecim përpara me 
zhvillimin dhe forcimin e sistemeve të ZhFH. Si një organizatë që siguron shërbime për ZhFH në Kosovë, e 
çmojmë ndihmën tuaj në punën tonë për ta hartëzuar ofrimin e shërbimeve ekzistuese për shërbimet e ZhFH.

Pyetjet e përgjithshme të hapura 

Pyetja 1: Cilat janë arritjet e fundit të programit(eve) tuaj EKFH që drejtoni?

Pyetja 2: Cilat janë sfidat në zbatimin e programit(eve) EKFH që drejtoni?

Pyetja 3: Cilat janë solucionet që ofroni për sfidat e mësipërme?

Pyetja 4: Cilat janë planet për të ardhmen?

Pyetjet e veçanta të hapura 

1. Çfarë po bëjnë programet/projektet tuaja për të rritur qasjen, mbulimin dhe barazinë?

2. Çfarë po bëjnë programet/projektet tuaja për të adresuar cilësinë e shërbimeve EKFH?

Mostër për intervista me Drejtorët Komunal të Arsimit/Zyrën e Kryetarit të Komunës

Sfondi: Po ju kontaktojmë në emër të ekipit të Bankës Botërore për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme. 
Synojmë të mësojmë më shumë rreth shërbimeve dhe programeve të arsimit, shëndetit dhe mirëqenies 
sociale që Komuna _____________ po u jep fëmijëve dhe familjeve të vogla. Në këtë intervistë do të fokusohemi 
në arsimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme për fëmijët e moshave 0-6 vjeç. Kjo është pjesë e një studimi 
më të madh që po bëjmë për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme (ZhFH) në Kosovë. Studimi do të vlerësojë 
rezultatet e ZhFH për fëmijët dhe do të zhvillojë një analizë/hartëzim të situatës të ndërhyrjeve ekzistuese dhe 
mbështetje për ZhFH në Kosovë. Me këtë hartografi, po synojmë që të përgjigjemi pyetjeve se çka po bëhet 
dhe nga kush, cilat janë boshllëqet në mbështetje (politikat, korniza rregulluese, financimi, qasja/mbulesa) 
dhe ku të shkohet nga këtu, me qasje të koordinuar. Shpresojmë se ky do të jetë një aktivitet i vlefshëm për 
qeverinë dhe të gjithë komunitetin më të gjerë, pasi jemi të etur për të dokumentuar ofrimin ekzistues të 
shërbimeve për ZhFH, në mënyrë që të kuptojmë më së miri se si të ecim përpara me zhvillimin dhe forcimin 
e sistemeve të ZhFH. 

Dëshirojmë të kuptojmë nga perspektiva e (Emri i Komunës _________) për qasjen tuaj për të përkrahur familjet 
dhe fëmijët e rinj, duke filluar me zhvillimin e arsimit në fëmijëri të hershme nga lindja deri në moshën 6 vjeç.  

Ju falënderojmë që keni gjetur kohë për të na takuar virtualisht. Nëse ka ndonjë dokument tjetër ose raport/
vlerësim programi që duhet të lexojmë paraprakisht, na tregoni dhe ne me gjithë qejf i lexojmë ashtu që ta 
shfrytëzojmë sa më mirë kohën tuaj.
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Më poshtë janë disa nga llojet e pyetjeve që duam t’i shtrojmë në takimin tonë, ashtu që ta keni një ide.  
Mos ndjeni asnjë për sigurimin e të dhënave (përqindjeve) që kërkohen për takimin tonë. Të dhënat mund të 
vijnë më vonë, nëse mundeni. 

1. Mbulimi për arsimin dhe kujdesin parafillor dhe parashkollor: Komuna ka përgjegjësinë që të ofrojë 
shërbime për shumë fëmijë të vegjël, 0 deri në 6. Ne e dimë se pothuajse të gjithë fëmijët e vegjël 
të moshës 5-6 vjeç janë në klasa parafillore, por prapëseprapë janë rreth 10% në nivel shtetëror që 
nuk mbulohen. Ne gjithashtu e kuptojmë se nevojat për shërbime parashkollore janë të mëdha, pasi 
vetëm 14-15 për qind e fëmijëve të vegjël të moshës 3-5 vjeç janë në parashkollor. Shërbimet aktuale: 
parashkolloret publike për 3-5, qendrat me bazë në komunitet dhe kopshtet private nuk mund të 
plotësojnë nevojat. Duam të kuptonim më mirë sesi (emri i Komunës) planifikon që ta përkrahë rritjen 
e mbulimit me parafillor dhe parashkollor në vitet e ardhshme dhe të plotësojë nevojat e familjeve. 

Cili është mendimi juaj për këto mundësi për zgjerimin e mbulimit të arsimit parashkollor? Cila ka qenë 
përvoja e (emri i Komunës)? 

2. Menaxhimi, koordinimi dhe licencimi i arsimit parafillor (5-6 vjeç):  Cilat janë arritjet e komunës? 
Sa është përqindja e mbulimit për fëmijët parashkollorë dhe profilet e fëmijëve të moshës parafillore 
5-6 vjeç pa shërbime? Cilat janë sfidat për arritjen e atyre jashtë shkollës, dhe si po përpiqet Komuna 
t’i adresojë ato? 

3. Qendrat parashkollore dhe qendrat me bazë në komunitet për moshat 3-5 vjeç (publik dhe 
partneriteti publiko-privat): 

a. Cili është mbulimi aktual për parashkollorët në komunë?  Sa % e fëmijëve janë të regjistruar në 
qendrat publike parashkollore? Sa % janë të regjistruar në qendrat me bazë në komunitet të 
drejtuara nga prindërit/Bordet? Sa % e fëmijëve janë të regjistruar në parashkollore private? 

b. Cili është vizioni i Bashkisë dhe objektivat strategjikë përsa i përket mbulimit për fëmijët 
parashkollorë 3-5 vjet për vitet e ardhshme?

c. Cili është modeli Publik-Privat i qendrave me bazë në komunitet? Cilat janë arritjet? Cilat janë 
sfidat dhe përgjigja e Komunës? Çfarë lloj bashkëpunimi ekziston me MESTI? 

4. Parashkolloret private - biznes i vogël në komunë:  A ka Komuna të dhëna për numrin e 
përgjithshëm të parashkolloreve private në komunë, si dhe për numrin e bizneseve parashkollore që 
janë të licencuara dhe ato që nuk janë të licencuara? Çfarë po bën komuna për ta trajtuar çështjen e 
parashkollorëve pa licencë? Cilat janë mundësitë për zhvillimin e biznesit të vogël?

5. Qasje e barabartë:  Cilat janë politikat e komunës për të ndihmuar familjet më të varfra të regjistrohen 
në shërbimet parashkollore? Arritjet dhe sfidat. 

6. Cilësia e të gjitha shërbimeve parafillore dhe parashkollore. Komuna ka interes që të përmirësojë 
cilësinë e shërbimeve (kurrikula, inovacione pedagogjike, trajnim dhe përkrahje të mësimdhënësve, 
materiale pedagogjike, infrastrukturë/objekte dhe pajisje të përshtatshme, etj.) në bashkëpunim me 
MESTI. Çfarë do të donit që të ndodhte në aspektin e cilësisë parashkollore? 

7. Ligji i ri i arsimit dhe kujdesit në Fëmijërinë e Hershme: E kuptojmë se një ligj i ri për ZhFH është 
hartuar dhe është gati për konsultime nën udhëheqjen e MESTI. Cilat janë ndryshimet që Komuna do 
të donte të shihte në këtë Ligj? Cilat janë mundësitë që ofron Ligji i ri për të përmirësuar mbulimin dhe 
cilësinë e shërbimeve të ZhFH në nivel komunal?

8. Qasja multisektoriale: Në përgjithësi, mbulimi i shërbimeve të zhvillimit të fëmijërisë së hershme 
menaxhohet veçmas përmes Drejtorive Komunale për Arsim, Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
pa shumë integrim ose koordinim. Si punoni në këto fusha për të ofruar shërbime të zhvillimit në 
fëmijërinë e hershme që janë me cilësi dhe mbulim të mjaftueshëm për familjet e (Emri i komunës) 
___________________?

Cilat programe i ka komuna për të siguruar se fëmijët e vegjël dhe nevojat shëndetësore dhe mbrojtëse 
sociale të prindërve të tyre përmbushen? Çfarë lloj aktiviteti në terren ofrohet për të përkrahur familjet 
e fëmijëve të vegjël? 
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ANEKSI 2C: INSTRUMENTI I ANKETËS I BANKËS BOTËRORE NË KOSOVË PËR 
PARTNERËT E MBROJTJES SOCIALE

Intervista me telefon me Zyrtarë të Shërbimeve Sociale nga Divizioni i Shërbimit Social dhe Divizioni 
SNS në Qendrat për Punë Sociale (QPS) 

Objektiv - Anketa synon që:

 • të përmirësojë të kuptuarit e rolit dhe përgjegjësive të zyrtarëve të shërbimit social në shërbimet e 
ofruara nga QPS;

 • të krijoj një kuptim më të mirë të praktikave të referimit (formale ose joformale) të QPS në programe 
ose shërbime të tjera të tilla si arsimi, programet e ndihmës shëndetësore ose sociale (SNS, Grantet 
për aftësinë e kufizuar, etj.), Shërbimet sociale (programet e financuara nga MPMS dhe të zbatuara 
nga OJQ) të rëndësishme për rezultatet e zhvillimit në fëmijërinë e hershme;

 • të nxjerrë në pah praktikat e mira dhe të identifikojnë fushat për përmirësim. 
Kuptimi i rolit dhe i përgjegjësive 

Mandati:

1. Sa punonjës punojnë në QPS sipas Divizionit? Cilat janë kualifikimet e tyre të përafërta?  

2. A mund të përshkruani rolet dhe përgjegjësitë e një zyrtari të shërbimit social/zyrtarit të SAS? 

3. Si rregullohen këto role dhe përgjegjësi? (Termat e Referencës, fusha e punës?)

 • A i nënshtrohen licencimit zyrtarët e shërbimeve sociale?  
 • A duhet që zyrtarët e shërbimeve sociale të QPS  të jenë të licencuar për punësim apo licencimi 

ndodh post-factum?  Cilat janë kërkesat për licencim? 
 • A ka ndonjë kërkesë tjetër? Trajnim? Para punësimit apo post-factum?  

4. Çfarë kualifikimi dhe shkathtësi kërkohen për zyrtarin e shërbimit social/zyrtarin SNS? 

5. Deri në çfarë mase këta drejtues kanë zë në punësimin e stafit të ri? A janë në pozitën më të mirë për 
të identifikuar boshllëqet e kualifikimeve dhe shkathtësive? 

6. Sa të përgatitur janë zyrtarët e shërbimit social për të vazhduar mandatin, rolet dhe përgjegjësitë e tyre? 

 • Çfarë trajnimi ofrohet pas punësimit për të ndihmuar në kuptimin e punës dhe rritjen e 
performancës?

 • A ka mentorim apo përkrahje nga zyrtarë të tjerë të shërbimit social? Ndonjë mekanizëm tjetër 
përkrahës?

Kuptimi i praktikave të referimit

Referimet në QPS:

7. Si e di një familje/individ/aplikues se kujt t’i drejtohet kërkesa/pyetja në QPS? 

 • A ka një pikë fokale për të këshilluar aplikuesit ose njerëzit në nevojë me kë të flasin?
 • A ka një pikë të vetme hyrëse për përkrahje me shërbimet sociale në Divizionin e Shërbimeve 

Sociale, ose hyrje me shumë pika (dhe ku)?
8. A mund ta përshkruani procesin se si punonjësit e shërbimeve sociale ndërveprojnë ose punojnë me 

njëri-tjetrin brenda Divizioneve të Shërbimeve Sociale? 

 • A janë ata “të specializuar” sipas llojit të shërbimit apo mund të marrin përsipër ofrimin e 
shërbimeve të shumta në një Divizion për SNS? 

 • Si bashkëveprojnë zyrtarët e shërbimeve sociale me Divizionin SNS të QPS-së përkatëse?
9. A mund ta shpjegoni procesin e ndarjes së informatave në mes të divizioneve? 

10. Si i ndani informatat dhe kur? 

11. A ka ndonjë databazë të Divizionit SNS dhe a e përdorni atë? 

12. A vendosë ndonjëherë zyrtari i shërbimit social (Menaxheri i Lëndëve) se aplikuesit për një program 
kanë nevojë për ndihmë ose kanë të drejtë për ndihmë nga programet tjera? Çka ndodh me atë 
informatë?
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Si adresohet kjo? Me kë flisni?

 • A keni pasur lëndë të referuara nga programet tjera? Çka keni bërë? A mund ta përshkruani procesin? 
 • A keni referuar ndonjëherë ju ose ndonjë koleg ndonjë lëndë në ndonjë program tjetër? A mund ta 

jepni një shembull? Po, ka shumë lëndë. Ne kemi referuar shumë lëndë në qendrën për shëndetin 
mendor p.sh. në shumicën e lëndëve ne e informojmë këtë qendër me telefon për lëndën dhe e 
caktojmë kohën për vizitën dhe e çojmë lëndën në qendër. Nëse familja mund ta bëjë këtë gjë, ata e 
çojnë personin në QShM. Kjo qendër mban vizita të rregullta të rasteve.

Institucionet/shërbimet tjera:

 • A punoni me institucione tjera ose ofrues tjerë të shërbimeve jashtë QPS? 
 • Cilat janë institucionet ose ofruesit e shërbimeve me të cilët punoni më shpesh?
 • A ka një listë të institucioneve dhe hartë të shërbimeve në dispozicion të cilave një zyrtar i shërbimeve 

sociale mund t’i referojë “klientët” e tij/saj? 
 • Si është ky bashkëpunim? 
 • Çfarë është roli i zyrtarit të shërbimeve sociale në këtë bashkëpunim? 

13. A është kjo një marrëdhënie pune e zyrtarizuar apo personi ndodh të jetë një mik? 

 • A mund të më jepni një shembull të kohës kur keni qenë në gjendje të bashkëpunoni me një ofrues 
shërbimi nga një sektor tjetër?  Shkollë? Institucion shëndetësor? Regjistrim i lindjeve? 

14. Brenda sektorit të shërbimeve sociale, a ka ofrues të shërbimeve jashtë QPS në komunën tuaj?   

 • Çfarë lloj shërbimesh janë zakonisht në dispozicion (p.sh. psikologë, defektologë, konsulentë familjarë, 
etj.), mungesë e logopedëve dhe trajtimi i fëmijëve autikë

 • A sigurohen ato nga OJQ -të, ose praktika private, apo individë të licencuar?
 • Nëse po, cilat janë protokolet për referimet ndaj tyre dhe kundër-referimet? 
 • A ka marrëveshje ndërmjet agjencive? Kush i mbulon kostot e shërbimeve të tilla (“të jashtme” jashtë 

QPS-së)? Jo
15. A mund ta përshkruani procesin kur një rast i referohet një shërbimi tjetër?

 • A ka një përshkrim (ndoshta UA) për modelin e punës me lëndë, proceseve dhe protokoleve? 
jo

 • SNS- Njerëzit e varfër kanë shumë nevoja. Pasi të përkrahni një familje për t’u regjistruar në SNS, 
a ndërmerrni ndonjë hap për t’i ndihmuar ata që të plotësojnë nevojat e tyre të tjera (çuar fëmijët 
e tyre në shkollë, klinikë shëndetësore?  

 • SS - Rastet sociale kanë shumë nevoja. Pasi ta përkrahni një familje me rastin e tyre, a ndërmerrni 
ndonjë hap për t’i ndihmuar ata që t’i plotësojnë nevojat e tyre të tjera (çoni fëmijët e tyre në 
shkollë, klinikë shëndetësore, regjistroni në SNS)? Shkojme vet te mjeket , shkoni ne shkolla me 
kujdestaret drejtoret fizikisht shkojme

16. 

 • A është e mundur me databazat ekzistuese që të menaxhohen rastet, përfshirë referimet dhe 
a është krijuar databaza për të ndjekur të gjitha shërbimet e ofruara për një individ të familjes/
amvisëritë brenda një periudhe të caktuar kohore (p.sh. një vit), me nivelin e përpjekjes nga 
shërbimi social zyrtarët, kostoja, numri dhe natyra e referimeve, etj? Apo databaza shërben vetëm 
për të raportuar për një program? 

 • Ekipet multi-disiplinore - a funksionojnë ato vetëm në Divizionet e Shërbimeve Sociale ose mund 
të përfshijnë specialistë nga institucione të tjera, dhe mbi çfarë bazash? 

 • Cilat janë funksionet dhe përgjegjësitë e ekipeve multi-disiplinore në lidhje me vlerësimin e 
nevojave, hartimin e një plani/udhërrëfyesi për përkrahje, identifikimin e nevojës për referime 
jashtë Divizionit të Shërbimeve Sociale?

 • Informata/njohuri tjera për rastin dhe menaxhimin e rasteve bazuar në përvojën tuaj.
Shërbimet sociale:

 • A mund të na dërgoni në email listën e programeve që ofrohen në QPS? Kush ka të drejtë të 
pranojë përkrahje? A keni hasur në njerëz të cenueshëm për rastet e të cilëve ata nuk kanë 
mënyra për të ofruar përkrahje?

 • Sipas mendimit tuaj, a po arrijnë këto shërbime [SNS ose shërbimet sociale] te kjo popullatë?  
Nëse jo, pse?
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17. A janë njerëzit në nevojë të vetëdijshëm për shërbimet e ofruara nga QPS? Më të vetëdijshëm për 
SNS, jo shumë informuar për shërbimet SS

 • Si mësojnë njerëzit për këto shërbime? 
 • Si komunikon QPS me njerëzit në nevojë? A ka mekanizëm komunikimi?  

18. Si i qasen apo aplikojnë njerëzit për këto shërbime? A duhet të vijnë në QPS?

 • A aplikojnë për një program specifik? [ose mund të thonë se kanë nevojë për ndihmë ose kanë 
nevojë]?

19. A ka mënyra të tjera që QPS-ja i drejton njerëzit në nevojë ose i gjen ata?

Të dhënat:

20. Çfarë informatash mblidhen nga aplikuesit/familjet kur aplikojnë për shërbime, kur vizitohen nga një 
punonjës social? A mund të përshkruani sesi këto informata grumbullohen (shpeshtësia, formularët 
specifik)? 

21. A janë këto informata vetëm për programin në të cilin po aplikojnë apo më të gjera për të vendosur 
rreth nevojës së aplikuesit për programe/shërbime të tjera? [si do të identifikoheshin këto. Nga stafi 
i QPS-së përmes vrojtimit? A dokumentohen këto vrojtime diku apo personeli i thotë familjes që të 
aplikojë për X?]

22. Nëse ka informata që nuk përshtaten me kërkesat e programit, por tregojnë për nevojën për shërbime 
tjera, si trajtohen ato informata?

23. Kur takoheni me një individ ose një familje, si i regjistroni të gjitha informatat që ju japin?   

24. Si përdoren pastaj ato informata? Kush i mban ato?

25. Me kë ndahen ato? Kur? Pse?

26. A kanë programet apo shërbimet tjera qasje në informatat e familjes?
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Aneksi 3: Matja e cilësisë në secilin sektor
Afrimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore përkrahëse të ZhFH përfshinë një fokus te kompetentët 
e kujdesit dhe koordinimin e kujdesit. Korniza e Komisionit Global të Shëndetit Lancet për Sistemet 
Shëndetësore me Cilësi të Lartë, me fokus në kujdesin dhe sistemet kompetente, është aplikuar si qasje 
konceptuale për këtë raport. 1 Nevojiten sisteme kompetente për t’u siguruar njerëzve dhe komuniteteve 
promovim të shëndetit dhe parandalim efektiv. Sistemet e tilla duhet të ofrojnë kujdes efektiv, të koordinuar 
mirë dhe në kohë, veçanërisht gjatë periudhave kritike të zhvillimit. Gratë shtatzëna, të porsalindurit dhe familjet 
e tyre duhet të jenë në gjendje që t’i përkrahin nevojat e tyre duke u kuptuar, zbuluar dhe menaxhuar në 
mënyrë të integruar. Në këtë mënyrë, sistemet janë kompetente dhe efektive kur ato fokusohen te përdoruesit. 
Komisioni Lancet i ka përkufizuar sistemet e fokusuara te përdoruesit si më poshtë: “Lehtë për navigim, me 
kohë të shkurtër të pritjes dhe vëmendje ndaj vlerave dhe preferencave të njerëzve”. Komisioni gjithashtu 
përshkruan aspektet e kujdesit në nivelin e ofruesve, duke përfshirë: vlerësimin e kujdesshëm, diagnozën 
e saktë dhe trajtimin dhe këshillimin e duhur, si dhe kujdesin e bazuar në dëshmi dhe respekt, vlerësimin 
sistematik, veprimin në kohë dhe vazhdimësinë dhe integrimin.

Ekzistojnë pak dëshmi cilësore ose sasiore për të kuptuar plotësisht natyrën e sfidave për shëndetin e 
fëmijës dhe nënës në Kosovë, e lëre më se çfarë hapash mund të ndërmerren për përmirësime. Duke 
pasur parasysh boshllëqet domethënëse të të dhënave dhe indikatorët e rezultateve, është thelbësore që 
të kuptohen perceptimet e drejtuesve të institucioneve shëndetësore dhe punonjësve lidhur me faktorët që 
ndikojnë në qasjen dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore të nënës dhe të porsalindurve, përmes përdorimit 
të kornizës së Komisionit Lancet që fokusohet në proceset e kujdesit. Për më shumë detaje mbi kornizën e 
Komisionit të përdorur si bazë e matjes për këtë raport, shihni Figurën 13 më poshtë:

Figura 13. Korniza e sistemit shëndetësor me cilësi të lartë
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Standardet e cilësisë për shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme në Kosovë janë 
afruar në drejtim të inputeve, proceseve dhe rezultateve. 

a. Inputet e përfshira: standardet për infrastrukturën dhe sigurinë, cilësinë e kurrikulës, profilin 
profesional dhe përkrahjen për edukatorët, disponueshmërinë e pajisjeve dhe materialit 
pedagogjik, kontributet për shëndetin dhe ushqimin, ndërveprimet e edukatorit me fëmijët dhe 
kohën e kontaktit. 

b. Proceset e përfshira: intensiteti i programit; modelet pedagogjike
c. Rezultatet e përfshira: rezultatet e zhvillimit të fëmijës, fizike, njohëse, gjuhësore dhe socio-

emocionale

1  Kruk, Margaret E et al. 2018. Sisteme shëndetësore me cilësi të lartë në epokën e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm: koha për 
revolucion. The Lancet Global Health, Vëllimi 6, nr. 11, e1196 - e1252.
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Zhvillimi i një kornize cilësore të matjes EKFH për këtë raport u informua nga një sërë dokumentesh 
udhëzuese ndërkombëtare. Një larmi e organizatave ndërkombëtare, përfshirë OBSH, UNICEF dhe Bankën 
Botërore, kanë propozuar që cilësia për shërbimet EKFH varet nga (i) inputet kritike (si kurrikula e përshtatshme, 
materialet e përshtatshme pedagogjike, mësimdhënësit e kualifikuar EKFH dhe një raport i përshtatshëm nxënës-
mësimdhënës; (ii) për proceset e nivelit shkollor, përfshirë procesin pedagogjik, të lidhura ngushtë me kualifikimet 
dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve; (iii) mbi kapacitetet e menaxhimit të sistemit dhe mekanizmat e 
sigurimit të cilësisë në nivel sistemi dhe shkolle; dhe (iv) në lidhje të forta me prindërit dhe Komunitetin. Në fund, 
shërbimet cilësore të EKFH duhet të japin rezultate të përmirësuara të zhvillimit të fëmijës, duke përfshirë zhvillimin 
fizik, shkathtësitë e hershme të shkrim-leximit dhe matematikës dhe aftësitë socio-emocionale. Për qëllimet e këtij 
raporti, u aplikua një kornizë për matjen e cilësisë, e informuar nga një sërë burimesh duke përfshirë: Komisioni 
Global i Shëndetit Lancet, OBSH/Banka Botërore/UNICEF Kujdesi Edukator për Zhvillimin në Fëmijërinë e 
Hershme, Shënim Udhëzues i Partneritetit të Bankës Botërore për Arsimin e Hershëm dhe Korniza e UNICEF/CES 
për Arsimin Cilësor në Fëmijërinë e Hershme, ndër të tjera. Figura 15 më poshtë ilustron kornizën e aplikuar për 
matjen e cilësisë së shërbimeve EKFH për këtë analizë: 

Figura 14. Korniza konceptuale për shërbimet EKFH
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Burimi: Komisioni Shëndetësor Global Lancet “Sistemet shëndetësore me cilësi të lartë në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm: 
Koha për revolucion, Lancet Global Health 2018. 6; Kujdesi Edukator për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme, OBSH/Banka Botërore/

UNICEF 2018; Shënim Udhëzues i Partneritetit për Mësimnxënie të hershme, Matja e cilësisë së Programeve të Mësimnxënies së 
Hershme, Banka Botërore 2016; Korniza për Cilësinë e Arsimit në Fëmijërinë e Hershme, UNICEF/CES 2011; Korniza e Cilësisë e BE-së 

për Arsimin dhe Kujdesin në Fëmijërinë e Hershme, BE, 2019.

Për shkak të të dhënave dhe kufizimeve të resurseve për këtë studim, analiza fokusohet vetëm në indikatorët kyç 
të cilësisë së shërbimeve EKFH për të cilat të dhënat janë në dispozicion. Një analizë më e thellë mbi cilësinë e 
procesit të klasës përmes zbatimit të kurrikulave dhe inputeve tjera në nivel klase mund të kryhet nga një studim 
pasues.  

Ekzistojnë qasje të ndryshme konceptuale se si mbrojtja sociale në formën e shërbimeve sociale dhe 
familjare duhet ta përkrahë ZhFH-në. Koncepti i Komisionit Evropian se si të investohet tek fëmijët dhe 
të thyhet cikli i varfërisë është përmbledhur në “Rekomandim për të investuar tek fëmijët: thyerja e ciklit të 
disavantazhit”,  i botuar në 2013 2 Raporti i Komisionit nxjerr në pah praktikat më të mira për thyerjen e “ciklit të 
disavantazhit”, i cili ndikon negativisht tek fëmijët gjatë viteve të para, dhe thekson se investimi tek fëmijët duke 
përdorur mekanizma parandalues zvogëlon rrezikun afatgjatë të jetesës në varfëri dhe të përjashtimit social. 
BE sugjeron se investimet në fëmijë duhet të adresojnë sfida të tilla si: (i) anti-stimujt që pengojnë prindërit 
nga puna, (ii) beneficione joefikase ose joadekuate të fëmijës dhe familjes, dhe/ose (iii) mungesë të qasjes në 
shërbime cilësore të kujdesit për fëmijët. BE-ja inkurajon shtetet që ta përkrahin qasjen e prindërve në tregun e 
punës dhe të sigurojnë se puna ‘paguhet’; të përmirësojë qasjen në shërbimet e përballueshme EKFH; ofrojnë 
përkrahje adekuate për të ardhura të tilla si beneficionet monetare të fëmijëve dhe familjes, të cilat duhet të 
rishpërndahen në të gjitha grupet e të ardhurave, ndërsa në të njëjtën kohë të shmangin kurthet e pasivitetit 
dhe stigmatizimin; dhe përkrahjen e pjesëmarrjes së fëmijëve në aktivitetet jashtëshkollore dhe në vendimet 
ligjore që i prekin ata. Në këtë qasje, përkrahjet e mbrojtjes sociale ofrojnë një mjet të fuqishëm për triazhim 
dhe për referimin e familjeve në rrugët e duhura të kujdesit. 

2 2013/112/EU: Rekomandimi i Komisionit i 20 shkurtit 2013. Investimi tek fëmijët: thyerja e ciklit të disavantazhit. OJ L 59, 2.3.2013, f. 5–16
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Aneksi 4: Vrojtimet e zgjedhura të marra nga Inventari  
 i Ofruesve të Shërbimeve të ZhFH që 
veprojnë në Kosovë.  

Si pjesë e hulumtimit cilësor për analizën e situatës, u mblodh një inventar i ofruesve të shërbimeve që ofrojnë 
dispozita të ndërlidhura me ZhFH për të kuptuar më mirë peizazhin e institucioneve, partnerëve donatorë, 
organizatave joqeveritare (OJQ-ve) dhe të tjerëve që përkrahin ZhFH në Kosovë. Ndërsa lista nuk është shteruese, 
ajo përfshinë ofruesit kryesorë të ZhFH si dhe ofruesit në fusha deficitare. Informatat u mblodhën nga faqet e 
internetit të ofruesve si dhe intervistat me përfaqësues në lidhje me programet dhe përvojat e tyre që përkrahin 
zhvillimin në fëmijërinë e hershme në Kosovë. Më poshtë janë vrojtimet dhe reflektimet e përzgjedhura nga 
intervistat, që vlen të përmenden. Inventari i ofruesve gjendet në Aneksin Y.  

1. Nevoja për të institucionalizuar qasjet e provuara që tregojnë rezultate. OJQ të shumta vunë re dëshirën 
për më shumë përkrahje dhe bashkëpunim me ministri të ndryshme qeveritare. Për shembull, institucionet që 
ofrojnë shërbime, si qendrat mësimore, mendojnë se produkti që ata ofrojnë është provuar të jetë i suksesshëm. 
Thënë këtë, për shkak të modelit jo-fitimprurës, jo-qeveritar me të cilin ata veprojnë, ata gjithashtu kanë parë 
projekte që mbarojnë për shkak të mungesës së fondeve. Prandaj, është dëshira e tyre që qeveria të integrojë 
disa nga shërbimet e nevojshme që ata ofrojnë në mënyrë që të sigurohet suksesi i tyre i qëndrueshëm. 

Hana Zylfiu-Haziri nga Qendra për Arsim e Kosovës/anëtare e stafit nga Qendra për Arsim e Kosovës vuri në 
dukje se kishte pasur një koalicion të OJQ-ve të cilat punonin drejtpërdrejt me ministritë qeveritare që ishte 
shumë aktive nga viti 2000-2012. Pas një mungese tetëvjeçare, ky koalicion u rifillua dhe filloi takimet përsëri në 
maj 2020. Brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MESTI), në mënyrë të veçantë, 
është organizuar një Trup Konsultativ i Planifikimit. Kjo do të nxisë mundësi për bashkëpunim mes MESTI, 
institucioneve lokale, OJQ dhe donatorëve. Iniciativa të tilla janë hapa në drejtimin e duhur; duke bashkuar forcat 
dhe duke folur me një zë të unifikuar, OJQ-të tani mund të bashkëpunojnë me ministritë qeveritare.    

2. OJQ-të po investojnë në kapitalin njerëzor nëpër sektorë të ndryshëm. Disa projekte dhe programe 
përpiqen të sigurojnë infrastrukturë, materiale ose hapësira të reja që fëmijët të zhvillohen dhe rriten, programimi 
i shumë OJQ-ve synon të përkrahë ofruesit kosovarë të shërbimeve, mësimdhënësit dhe infermierët.

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë po piloton një program të ri novator i cili do të synojë përmirësimin e rezultateve 
shëndetësore duke shfrytëzuar fuqinë e parashkollorëve vendorë. Ekspertët e AMC vunë re se obeziteti i 
fëmijëve është një shqetësim në rritje në Kosovë. Ata punuan me nutricionistët dhe MESTI për të zhvilluar 
një meny të shëndetshme për nxënësit parashkollorë, si dhe një kurrikulë që i mëson fëmijët zakonet e mira 
ushqyese dhe mënyrat e shëndetshme të jetesës. Ndërsa projekti është duke u zbatuar, ai përpiqet të trajnojë 
200 mësimdhënës dhe 400 prindër nga çdo parashkollor në Kosovë. 

Save the Children, që nga viti 2015, ka punuar me qeveritë vendore dhe punonjësit social për të përmirësuar 
arsimin e në fëmijërinë e hershme në viset rurale duke financuar qendrat e ECCD.  Ata kanë shënjestruar tetë 
komuna me përqindje të ulët të frekuentimit parashkollor për të ndihmuar në krijimin e qendrave ECCD të 
bazuara në komunitet nga punësimi i edukatorëve për parashkollor, rehabilitimi dhe meremetimi i qendrave 
miqësore për fëmijët, të përshtatshme për moshën, duke synuar përmirësimin e qasjes në arsim. Për më tepër, 
një pjesë kritike e programit janë mobilizuesit e komunitetit, shpesh gratë që vijnë nga komuniteti ku ndodhet 
qendra ECCD, të cilët mbrojnë dhe edukojnë prindërit dhe gjyshërit vendas mbi përfitimet e edukimit të hershëm 
të fëmijërisë. Për më tepër, mobilizuesit e komunitetit gjithashtu insistojnë që ta vazhdojnë arsimin e nënave dhe 
vajzave lokale përmes seancave stërvitore nëna-vogëlushë.

3. Ekspertiza - si nga jashtë ashtu edhe brenda Kosovës - po transferohet. Shumë OJQ folën sesi përpiqen të 
transferojnë ekspertizën, si nga jashtë ashtu edhe brenda Kosovës, tek partnerët dhe komunitetet e tyre lokale. 
Qendra për Arsim e Kosovës vuri në dukje se si ata organizojnë vizita studimore në qendrat mësimore në Hungari 
për paraprofesionistët kosovarë. Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka sjellë një nutricionist nga Shqipëria fqinje për të 
ofruar trajnime për mësimdhënësit dhe punonjësit parashkollorë kosovarë. 

Caritas Zvicra foli për një projekt që ata filluan në vitin 2018 i cili synon të shfrytëzojë ekspertizën e Institutit 
Pedagogjik të Kosovës si dhe katër fakultete të edukimit. Midis 2018 dhe 2022, Caritas do të punojë me këto 
institucione për të trajnuar afërsisht 700 mësimdhënës nga 21 komuna. Për më tepër, programi do të pajis 106 
klasa me materiale të reja, si qilima dhe lodra prej druri, në mënyrë që mësimdhënësit të jenë në gjendje të 
zbatojnë qasjen Montessori të njohur ndërkombëtarisht për arsimin në fëmijëri të hershme. Synohet që ata të 
funksionojnë si “trajnerë mjeshtër” dhe përfundimisht t’ia dorëzojnë programin këtyre institucioneve.

4. Prindërit duhet të informohen më mirë për përfitimet e arsimit parashkollor/zhvillimit në fëmijërinë e 
hershme. Një shqetësim i rëndomtë që u shpreh gjatë intervistave është se përfitimet e zhvillimit në fëmijërinë e 
hershme mund të nënvlerësohen nga familjet kosovare. Natyra e familjeve kosovare me disa breza, posaçërisht 
në viset rurale, shpesh nënkupton që familjet kanë mundësi brenda shtëpisë për kujdesin ndaj fëmijëve. Për më 
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tepër, me shkallën e lartë të papunësisë, veçanërisht në mesin e grave, nënat shpesh janë në gjendje të qëndrojnë 
në shtëpi me fëmijët e tyre. Kopshtet parashkollore përdoren më shpesh nga prindërit në viset urbane që punojnë 
me orar të plotë.  

Si Balkan Sunflowers ashtu edhe Save the Children aspirojnë ta ndryshojnë këtë perceptim përmes programimit 
të tyre. Ekspertët në Balkan Sunflower vunë në dukje se një pengesë e madhe drejt suksesit mund të jetë fakti se 
vetë prindërit mund të mos kenë përfunduar shkollën. Prandaj, ata organizojnë takime mujore me prindërit nga 
qendrat e tyre mësimore. Përveç kësaj, ata drejtojnë programe të shkrim-leximit për gratë që ishin lënë jashtë 
shkollës. Siç u përmend më parë, në fshatrat ku ata veprojnë me qendra ECCD, Save the Children punëson edhe 
organizatorë të komunitetit të cilët avokojnë për regjistrim në parashkollorin e komunitetit dhe edukojnë prindërit 
dhe gjyshërit për përfitimet e tij. 

5. Burimet e ZhFH janë mund të sigurohen me një kosto modeste. Caritas Zvicra vuri në dukje se vlerëson 
se është në gjendje ta rinovojë një klasë të përshtatshme për 25 nxënës për 2,500 euro (100 euro një nxënës). 
Për këtë kosto, mund të sigurojë klasa me tavolina dhe karrige, rafte, qilim dhe lodra prej druri. Ngjashëm, Balkan 
Sunflowers mund të furnizojë pesë qendrat e saj të mësimnxënies me materiale të tilla si libra, pajisje arti, pajisje 
sportive, instrumente dhe programe kompjuterike në kosto totale vjetore prej 10,500 euro. Aksioni për Nëna dhe 
Fëmijë arritën që t’u siguronin 1,304 nënave burime dhe kujdes përmes një granti me vlerë pak më shumë se 
33,000 euro.   

6. Shumë projekte synojnë viset të ndryshme gjeografike, por ende janë disa sfida. Në përgjithësi, shumë 
projekte synojnë një zonë të larmishme gjeografike. Për shembull, programi i vizitave të pleqve të MSH-së i 
operuar nga AMC me përkrahjen e UNICEF-it, është aktiv në 22 komuna. Caritas Zvicra punon për të trajnuar 
mësimdhënës nga 21 komuna. Për më tepër, shumica e OJQ-ve pranojnë nevojën për të angazhuar qytetarët 
kosovarë në viset e largëta, rurale dhe të izoluara; për ta trajtuar këtë çështje, për shembull, Programi ECCD i Save 
the Children është krijuar posaçërisht për të synuar fëmijët 3-6 vjeç dhe prindërit/kujdestarët e fëmijëve 0-6 vjeç 
në viset rurale. Ndërsa shumë shërbime janë të përqendruara në dhe përreth Prishtinës, OJQ të shumta vunë re 
se tendencat e urbanizimit vënë në pikëpyetje nëse shërbimet e ofruara atje janë të mjaftueshme. Për shembull, 
AMC vuri në dukje se nuk ka parashkollore të mjaftueshme për t’u shërbyer të gjithë fëmijëve në Prishtinë dhe 
Balkan Sunflower po merret me një sasi të jashtëzakonshme të kërkesës në qendrën e saj mësimore në Fushë 
Kosovë sepse popullsia e atij qyteti është trefishuar që nga regjistrimi i fundit. 

Së fundmi, disa nga komunitetet serbe mund të përballen me sfida më unike pasi qeverisen dhe financohen nga 
ministritë serbe. Shkollat serbe priren të subvencionohen dhe kjo mund të nënkuptojë që nxënësit në ato viset 
mund të hyjnë në shkollë para bashkëmoshatarëve të tyre në komunat etnike shqiptare. 

7. Kapaciteti për vlerësime të bazuara në prova/të drejtuara nga të dhënat. OJQ-të lokale mund të mos kenë 
kapacitet për të kryer vlerësime të ndikimit. Nga të gjitha OJQ-të e intervistuara vetëm Balkan Sunflowers dhe 
Save the Children ishin në gjendje të bënin vlerësime të ndikimit. Organizatat e tjera, veçanërisht AMC, ishin në 
gjendje të siguronin të dhëna të brendshme, përmbledhje të politikave ose raporte. 

8. COVID-19 ka ndikuar në operimin dhe ofrimin e shërbimeve. Ashtu si me pothuajse çdo organizatë në 
botë, OJQ-ve kosovare u është dashur ta përshtatin programimin e tyre si rezultat i pandemisë COVID-19. OJQ-të 
ngritën disa çështje specifike. Për shembull, Balkan Sunflower vuri në dukje se sa nga programi dhe mësimi i tyre 
pas shkollës duhej të zhvendosen online si rezultat i pandemisë. Në fillim, ata kishin vështirësi për t’u lidhur me 
nxënësit online dhe rialokimin e nevojshëm të fondeve për t’i shtyrë nxënësit e tyre që të lidhen në internet. AMC 
gjithashtu tha se zbatimi i programit të tyre të të ushqyerit me fëmijë është duke u vonuar për shkak të pandemisë 
COVID-19.   

9. Përkrahja e donatorëve është në rënie. Duke pasur parasysh përvojën e Kosovës me konfliktin në fund të 
viteve 1990 dhe duke qenë një nga shtetet më të reja në botë, e cila e kishte shpallur pavarësinë në vitin 2008, 
shumë OJQ kanë hyrë në Kosovë gjatë dekadës së fundit. Ndërsa Kosova dhe institucionet e saj po piqen, shumë 
donatorë ndërkombëtarë tani kanë më pak oreks për të financuar programet në vend. Si rezultat, shumë OJQ janë 
mbyllur plotësisht ose është dashur ta ndërpresin programin. Kjo është e lidhur ngushtë me thirrjet nga OJQ-të 
që ministritë qeveritare t’i institucionalizojnë idetë.   
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