
 

 
 
 
 
 

 

 

Kosova 

 

 
 

ZHVILLIMI NË FËMIJËRINË E HERSHME 
 

Raporti i vendit nga 
SABER 

2021 

 
 

Pikësynimet e politikave Gjendja 

1. Krijimi i një mjedisi mundësues 
Kosova ka kornizë ligjore të vendosur relativisht mirë e cila e përkrahë zhvillimin në 
fëmijërinë e hershme (ZhFH). Legjislacioni për arsimin, shëndetin dhe ushqimin dhe 
sektorët e mbrojtjes sociale është i veçuar. Lidhja e vetme është bërë me Ligjin e 
fundit për Mbrojtjen e Fëmijëve. Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet falas, por arsimi 
fillor ngarkon pagesa që mund të subvencionohen nga qeveria. Koordinimi ndër-
sektorial është një dobësi serioze e sistemit, së bashku me mungesën e një politike 
multi-sektoriale për ZhFH dhe të një spirance institucionale udhëheqëse në sektorët e 
shëndetësisë, ushqyerjes, arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve. Nivelet e 
shpenzimeve për arsimin, asistencën sociale dhe shërbimet shëndetësore janë 
përgjithësisht të ulëta.    

 

2. Zbatimi i gjerë 
Kosova ka një larmi të programeve ZhFH në sektorët kyç. Shkalla e mbulimit të 
ndërhyrjeve thelbësore në shëndetësi dhe ushqyerje janë përgjithësisht të larta por 
mund të rriten. Shkalla e regjistrimit në arsim në fëmijërinë e hershme për fëmijët e 
moshës 0-5 vjeç është shumë e ulët, ndërsa regjistrimi për moshën 5-6 vjeç ka arritur 
në 92%. Mbulimi i ndihmës sociale është i ulët krahasuar me nevojën. Nevojitet punë 
për ta ngritur vetëdijen publike për rëndësinë e periudhës nga lindja deri në tre vjeç. 
Ekzistojnë një numër i skemave të mbrojtjes sociale të fëmijëve dhe të mbrojtjes 
sociale. Mungesa e të dhënave e bën të vështirë vlerësimin nëse shërbimet ZhFH 
ofrohen në mënyrë të barabartë për tërë popullsinë. Është e mundur që fëmijët e 
vegjël me aftësi të kufizuara të mos përfitojnë shërbime cilësore.   

 

3. Monitorimi dhe Sigurimi i Cilësisë 
Kosova i mbledhë disa lloje të të dhënave administrative dhe nga anketa për ZhFH. 
Nuk janë të disponueshme të dhënat e zbërthyera sipas lokacionit rural/urban, dhe ka 
pak të dhëna në dispozicion për fëmijët me aftësi të kufizuara.  Kërkesat e zhvillimit 
profesional dhe ofrimi i shërbimeve dhe standardet e infrastrukturës ekzistojnë për 
shkollat fillore, por më pak për shëndetësi dhe mbrojtje sociale. Për shkak të 
mungesës së mekanizmave të monitorimit, është e vështirë që të vlerësohet se sa 
mirë përmbushen këto standarde. Rezultatet individuale të zhvillimit të fëmijëve nuk 
monitorohen në mënyrë sistematike.  
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Kosova dhe Zhvillimi në Fëmijërinë e Hershme (ZhFH) 

Zhvillimi në Fëmijërinë e Hershme (ZHFH) është bërë një prioritet i lartë për qeverinë e Kosovës në dekadën e fundit. 
Qeveria gjithnjë e më shumë e njeh rëndësinë e një sistemi të fortë të zhvillimit në fëmijërinë e hershme për ta ndërtuar 
kapitalin njerëzor të shtetit dhe për ta forcuar ekonominë. Ndërsa politikat dhe programet që synojnë fëmijët e vegjël janë 
mjaft të zhvilluara në sektorët e shëndetësisë, të ushqyerit, mbrojtjen e fëmijëve dhe mbrojtjen sociale, politikat dhe 
ndërhyrjet në arsimin e fëmijërisë së hershme janë ende në zhvillim.  
 
Kosova përjetoi një rritje të qëndrueshme ekonomike gjatë dekadës së fundit me një mesatare prej 3.6 për qind deri në 
recesionin e vitit 2020, por pritet që të rikthehet gradualisht në 2021 kurse aktivitetet do t’i arrijë nivelet e para-pandemisë 
në 2022 (Banka Botërore 2021). Ndërsa Kosova klasifikohet si shtet i Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) dhe 
karakterizohet nga Brishtësia, Konflikti dhe Dhuna (FCV), GDP e saj për kokë banori prej 4,458 dollarë amerikanë e vendos 
atë në kategorinë e të ardhurave të mesme-të epërme. Popullsia e saj prej afërsisht 1.8 milion njerëz është relativisht e 
re, me një moshë mesatare prej 26 vjetësh që është më e ulta në Evropë. Ndërsa shkalla e lindshmërisë ka rënë ndjeshëm 
nga 4.5 lindje për grua në 1985 në 2.02 lindje sot, ajo është akoma më e lartë se pjesa tjetër e Evropës. Në mënyrë që të 
ushqejë rritjen e vazhdueshme ekonomike të shtetit, popullsia e re e Kosovës do të ketë nevojë për shkathtësi të kërkuara 
nga ekonomia moderne. Themelet e shumë prej këtyre shkathtësive ndërtohen gjatë viteve të para të jetës. Në veçanti, 
vajzat, fëmijët nga grupet e pakicave të pafavorizuara dhe fëmijët që jetojnë në viset rurale do të duhet t’i zhvillojnë këto 
shkathtësi në mënyrë që të kontribuojnë në ekonomi dhe të promovojnë prosperitetin e përbashkët. Edhe kështu, 
hendeku gjinor në qasje në mundësi ekonomike mbetet një nga sfidat kryesore për Kosovën.  
 
Kosovës i mungon një strategji multi-sektoriale për zhvillimin në fëmijërinë e hershme - një dobësi e madhe - edhe pse ka 
përpjekje të reja për ta zhvilluar udhëheqjen dhe për ta koordinuar zhvillimin e fëmijëve nëpër sektorë. Zhvillimi dhe 
zbatimi i një strategjie të fortë multi-sektoriale dhe i mekanizmave të koordinimit për të ofruar shërbime të integruara 
dhe për të siguruar shfrytëzimin efikas të resurseve do të jenë sfida domethënëse dhe duhet të jenë prioritet parësor. Në 
të gjithë sektorët, shtetit i mungon një sistem të fortë për mbledhjen, analizimin dhe vlerësimin e të dhënave mbi 
programet e zhvillimit në fëmijërinë e hershme. Kufizimet për çdo ndërhyrje janë sisteme jo të plota ose jofunksionale të 
informimit duke i pamundësuar të dhënat në kohë reale ose valide për informimin e programeve dhe të politikëbërjes. 
Për më tepër, shpenzimet publike për zhvillimin në fëmijërinë e hershme është vështirë të vlerësohen, pasi shpenzimet 
për fëmijë të vegjël zakonisht nuk zbërthehen nga buxhetet sektoriale.  
 
Kosova ofron një numër të shërbimeve thelbësore për shëndetin dhe të ushqyerit e nënës dhe fëmijës, megjithëse ka 
hapësirë për përmirësim në mbulimin e shërbimeve. Mungesa e të dhënave e bën të vështirë vlerësimin nëse këto 
shërbime ofrohen në mënyrë të barabartë në të gjithë popullsinë. Sidoqoftë, studimet e nënsektorëve, siç është raporti i 
Vizitave në Shtëpi, sigurojnë dokumentimin se qasja në shërbime dhe rezultatet nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë.  
Probabiliteti i mbijetesës deri në moshën 5 vjeç në Kosovë është 98.5 përqind, afër mesatares për Evropën në 99.3 përqind 
(HCI, Banka Botërore 2020).     
 
Ligjet dhe shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve janë krijuar, megjithatë, mbulimi në të gjithë shtetin është ende një sfidë 
për ta siguruar kujdesin për familjet dhe fëmijët në nevojë. Në lidhje me mbrojtjen sociale, programi i Skemës së Asistencës 
Sociale i përkrahë familjet me dobësi financiare dhe kërkon që fëmijët e moshës shkollore të regjistrohen në shkollë, por 
nuk ekziston asnjë provë se gjendja monitorohet për pajtueshmëri të plotë. SAS përfshinë një pagesë shtesë për fëmijët. 
Kriteret për përfitimin nga kjo Skemë janë përcaktuar ngushtë dhe shumë prej të varfërve nuk janë të pranueshëm. 
Programet tjera të asistencës sociale që synohen bazuar në aftësinë e kufizuar, për shembull, nuk i synojnë në mënyrë 
specifike nevojat e fëmijëve, por përkundrazi janë të përshtatur për të gjithë qytetarët.1   
 

 
1Vlen të përmendet sqarimi i shprehjes qytetarë dhe nevoja për ta diferencuar nga banorë. Shumica e programeve, siç është Skema e Asistencës 
Sociale, nuk janë të qasshme për banorët e huaj që jetojnë në Kosovë. 
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Vlerësimet ndërkombëtare të sistemit arsimor të Kosovës thonë se sistemi nuk po funksionon mirë. Programi i OECD për 
Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve 2018 (PISA) vendosë performancën mesatare të nxënësve kosovarë në 
matematikë, shkencë dhe lexim si të tretin nga fundi i shtatëdhjetë e shtatë shteteve pjesëmarrëse. Rezultatet treguan se 
nxënësi kosovar 15 vjeç është 4 vite prapa në arsim në shkencë, matematikë dhe lexim. Përveç kësaj, Indeksi i Kapitalit 
Njerëzor (IKNJ/HCI) i Bankës Botërore tregon se fëmijët e lindur sot në Kosovë, kur të arrijnë moshën madhore do të kenë 
nivel produktiviteti prej 56 për qind në krahasim me atë që do të mund ta kishin nëse do të pranonin shërbime të mira për 
arsim dhe shëndetësi. HCI e Kosovës është më e ulët se mesatarja për rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA). Fëmijët 
në Kosovë mund të presin që të kryejnë 13.2 vjet arsim parafillor, fillor dhe të mesëm deri në moshën 18 vjeç. Sidoqoftë, 
pas përshtatjes së viteve të shkollimit me cilësinë e mësimit, kjo është ekuivalente me vetëm 7.7 vjet arsim.  
 
Kosova e ka njohur rritjen e pjesëmarrjes në arsimin e fëmijërisë së hershme si prioritet parësor në Planin Strategjik të 
Arsimit të Kosovës 2017-2021. Ky është vazhdim dhe thellim i përpjekjeve të mëparshme që tregojnë se regjistrimi bruto 
në para-fillor u rrit nga 77.4 në 2012 në 93.1 në 2019. Shtytja tjetër ka të bëjë me zgjerimin e qasjes në parashkollor që 
mbetet joadekuat në mbulim me vetëm për 7% të fëmijëve 0<5 vjeç. Shkalla e pjesëmarrjes për grupmoshën 3<6 është 
38.1%. Ndërsa ka pasur një theks në zgjerim, fëmijët në arsimin parashkollor publik kalojnë vetëm rreth 2 orë në shkollë 
në ditë dhe cilësia mungon.  
  
Ndërsa zhvillimi në fëmijërinë e hershme në Kosovë përballet me një sërë sfidash, shteti e ka mundësinë që ta ndërtojë 
një sistem të fortë ZhFH që mbështetet në një numër të provave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare lidhur me atë 
se si të promovohet zhvillimi i fëmijës. Këto investime në qytetarët e saj më të rinj nevojitet për të krijuar bazat për rritjen 
e ardhshme ekonomike të shtetit. Ligji i vitit 2006 për arsimin parashkollor siguron bazën për ofrimin e arsimit në 
fëmijërinë e hershme. Aktualisht është në rishikim dhe ka potencial për zhvillime të mëtejshme në sistem. Përveç kësaj, 
Ligji i fundit për Mbrojtjen e Fëmijëve gjithashtu ka dhënë një indikacion se Kosova ka ecur drejt vendosjes së prioriteteve 
për ZhFH. 
 

 
Tabela 1: Pasqyrë e indikatorëve të ZhFH në Kosovë me krahasimin rajonal  

  

Indikatori  

Kosova  Shqipëria  Bullgaria  
Maqedonia 

e Veriut  
Rumania Serbia 

I 
përgjithshëm 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptianë 

     

Vdekshmëria e foshnjave (vdekja për 
1.000 lindje të gjalla, 2019)  

 
15.0  

 

 
26.0 8.61  5.62  5.34  5.69  4.62  

Vdekshmëria nën 5 (vdekje për 1.000 
lindje të gjalla, 2019) 

 
16.0 

 

 
27.0 

9.68 
 

6.73 6.1   7.0 5.3  

Zhvillimi i vonshëm në nivel mesatar 
dhe të rëndë  

4.0% 15% 11.3% 7%  4.3%  12.8  5%  

Shkalla bruto e regjistrimit për 
arsimin para-fillor 

 93.1% (1) 
 

N/A 83% (2)    81% 36.8%  87% (3) 63.9%  

Regjistrimi i lindjeve  98%*  
 

95%** 98%  100% 100% 100%   100%   

*Të regjistruar dhe me certifikatë të lindjes është 89%, ** Të regjistruar dhe me certifikatë të lindjes është 85%.  

Burimi: MICS (Kosovë) 2019-20; MICS (Maqedonia e Veriut) 2019; MICS (Serbi) 2019; Baza e të dhënave për gjendjen e fëmijëve në botë e UNICEF 
2019; (1) Statistikat vjetore të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 2019; (2) SABER Raporti i Vendit ZhFH për Shqipëri; (3) SABER Raporti i 
Vendit ZhFH për Rumani 2019. 
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Qasja e sistemeve për rezultate më të mirë në arsim - Zhvillimi në fëmijërinë e hershme 
(SABER-ZhFH) 

SABER - ZhFH mbledhë, analizon dhe shpërndan informata  gjithëpërfshirëse për politikat e ZhFH në të gjithë botën. Në 
secilin shtet pjesëmarrës, grumbullohen informata ekstensive multi-sektoriale për politikat dhe programet e ZhFH përmes 
shqyrtimit të dokumenteve të disponueshme qeveritare, të dhënave dhe literaturës, dhe intervistave me një sërë 
hisedarësh të ZhFH, duke përfshirë zyrtarë qeveritarë, ofrues të shërbimeve, shoqërinë civile, partnerë zhvillimi dhe 
studiues. Kornizën SABER-ZhFH paraqet një vlerësim holistik dhe të integruar të mënyrës se si mjedisi i përgjithshëm i 
politikave në një shtet ndikon në zhvillimin e fëmijëve të vegjël. Ky vlerësim mund të përdoret për të identifikuar se si 
shtetet i adresojnë të njëjtat sfida të politikave në lidhje me ZhFH, me qëllimin përfundimtar të hartimit të politikave 
efektive për fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre. 
 
Kutia 1 paraqet një listë të shkurtuar të ndërhyrjeve dhe politikave që kërkon qasja SABER-ZhFH në shtetet gjatë vlerësimit 
të nivelit të zhvillimit të politikave të ZhFH. Kjo listë nuk është shteruese, por ka për qëllim që ta sigurojë një listë fillestare 
kontrolli për shtetet lidhur me politikat kryesore dhe ndërhyrjet e nevojshme në të gjithë sektorët. 

Tri pikësynimet kryesore të politikave për zhvillimin në fëmijërinë e hershme   

SABER-ZhFH identifikon tre caqe thelbësore të politikave që shtetet duhet t’i adresojnë për të siguruar rezultate optimale 
të ZhFH: Krijimi i një Mjedisi Mundësues, Zbatimi i Gjerë dhe Monitorimi dhe Sigurimi i Cilësisë. Përmirësimi i ZhFH kërkon 
një qasje të integruar për t’i adresuar të trija pikësynimet.  Siç përshkruhet në Figurën 1, për secilin cak të politikave, 
identifikohen një sërë levash të politikave, përmes të cilave vendimmarrësit mund ta forcojnë ZhFH. Forcimi i politikave 
të ZhFH mund të shihet si një vazhdimësi; siç përshkruhet në Tabelën 2, shtetet mund të variojnë nga niveli latent në atë 
të përparuar të zhvillimit brenda levave dhe caqeve të ndryshme të politikave. 

 

Kutia 1: Një listë kontrolli për të parë se sa mirë promovohet ZhFH në nivelin e shtetit 
 

Çka duhet të ekzistojë në nivel shteti për të promovuar ndërhyrje të koordinuara dhe të integruara ZhFH për fëmijët e 
vegjël dhe familjet e tyre? 

Shëndetësia 

• Tetë vizita të kujdesit antenatal gjatë shtatzënisë, sipas udhëzimeve të OBSH-së 

• Shoqëruesit e kualifikuar gjatë lindjes  

• Imunizimi në fëmijëri 

• Vizita të fëmijëve që monitorojnë zhvillimin motorik, gjuhësor, socio-ekonomik dhe njohës 

Të ushqyerit 

• Ushqimi para lindjes, përfshirë folatet dhe hekurin. 

• Promovimi i gjidhënies 

• Jodizimi i kripës 

• Fortifikimi me hekur 

Mësimnxënia e hershme 

• Programet e prindërimit (gjatë shtatzënësisë, pas lindjes dhe gjatë gjithë fëmijërisë së hershme) 

• Kujdes për fëmijë me cilësi të lartë dhe i përballueshëm për prindërit që punojnë  

• Shkollimi parafillor falas (mundësisht të paktën dy vjet me kurrikulë dhe klasa të përshtatshme për zhvillim, dhe mekanizma 
të sigurimit të cilësisë) 

Mbrojtja shoqërore 

• Shërbime për bonjakët dhe fëmijët në nevojë 

• Politikat për mbrojtjen e të drejtave për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe promovimi i pjesëmarrjes/qasjes në shërbimet e 
ZhFH 

• Asistenca sociale ose përkrahja në të ardhura për të arritur tek familjet më të rrezikuara (mund të përfshijnë transferime 
parash, etj.) 

Mbrojtja e Fëmijëve 
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• Regjistrimi i detyruar i lindjes 

• Mbrojtja e vendit të punës dhe pushim për gjidhënie për nënat e reja  

• Dispozita specifike në sistemin gjyqësor për fëmijët e vegjël 

• Pushim prindëror i garantuar me pagesë së paku gjashtë muaj 

• Ligjet kundër dhunës në familje dhe përmbarimi i tyre 

• Evidentimi i abuzimit të fëmijëve (veçanërisht për fëmijët e vegjël) 

• Trajnimi për oficerët e zbatimit të ligjit në lidhje me nevojat e veçanta të fëmijëve të vegjël 
Burimi: SABER ZhFH Çka ka më shumë rëndësi? Dokumenti kornizë 2013, Organizata Botërore e Shëndetësisë 2016.  

 

Figura 1: Tri pikësynimet thelbësore të politikave ZhFH 
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Pikësynimi 1 i politikave: Krijimi i një mjedisi mundësues 
 
➢ Levat e politikave:  Korniza ligjore • Koordinimi ndërsektorial • Financat 

Mjedisi mundësues është themeli për hartimin dhe zbatimin e politikave efektive për ZhFH. i2  Mjedisi i përshtatshëm 
konsiston në sa vijon: ekzistenca e një kornize adekuate ligjore dhe rregullatore për ta përkrahur ZhFH; koordinimi brenda 
sektorëve dhe ndërmjet institucioneve për të ofruar shërbime në mënyrë efektive; dhe resurse të mjaftueshme fiskale me 
mekanizma transparent dhe efikas për alokim.  

Levat e politikave 1.1:  Korniza ligjore 
 

Korniza ligjore përfshinë të gjitha ligjet dhe rregulloret që mund të ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve të vegjël në një shtet. 
Ligjet dhe rregulloret që ndikojnë në ZhFH janë të ndryshme për shkak të një numri sektorësh që ndikojnë në ZhFH dhe për 
shkak të fushave të ndryshme që politikat ZhFH mund dhe duhet të synojnë, përfshirë gratë shtatzëna, fëmijët e vegjël, 
prindërit dhe kujdestarët. 

 

 
2 Brinkerhoff, 2009; Britto, Yoshikawa & Boller, 2011; Vargas-Baron, 2005 

Tabela 2: Pikësynimet e politikave ZhFH dhe nivelet e zhvillimit 
 

Pikësynimi i 
politikave 

ZhFH 

Niveli i zhvillimit 

 

    

Krijimi i një 
mjedisi 

mundësues 

Kornizën jo-ekzistuese 
ligjore ; financim ad-
hoc; koordinim i ulët 
ndër-sektorial. 

Korniza minimale 
ligjore, pak programe 
me financim të 
qëndrueshëm, 
koordinim i ulët ndër-
sektorial. 

Rregulloret në disa 
sektorë; funksionimi i 
koordinimit ndër-
sektorial; financim i 
qëndrueshëm. 

Korniza ligjore e 
zhvilluar; koordinim i 
fuqishëm 
ndërinstitucional; 
financim i 
qëndrueshëm. 

Zbatimi i gjerë 

Nivele të ulëta, pilot-
programet në disa 
sektorë, pabarazi e 
lartë në qasje dhe 
rezultate. 

Mbulimi po zgjerohet 
por boshllëqet 
mbeten, programet e 
vendosura në disa 
sektorë, pabarazi në 
qasje dhe rezultate. 

Mbulim afro-universal në 
disa sektorë, programe të 
vendosura në shumicën e 
sektorëve, pabarazia e 
ulët në qasje.  

Mbulim universal; 
strategji 
gjithëpërfshirëse në 
të gjithë sektorët; 
shërbime të 
integruara për të 
gjithë, disa të 
përshtatura dhe të 
synuara. 

Monitorimi 
dhe Sigurimi i 

Cilësisë 

Të dhënat minimale të 
anketës në dispozicion; 
standarde të kufizuara 
për ofrimin e 
shërbimeve të ZhFH; 
pa përmbarim. 

Informata për 
rezultatet në nivelin 
kombëtar; standardet 
për shërbimet 
ekzistojnë në disa 
sektorë; nuk ka sistem 
për të monitoruar 
pajtueshmërinë. 

Informata për rezultatet 
në nivelin kombëtar, 
rajonal dhe lokal; 
standardet për shërbimet 
ekzistojnë për shumicën e 
sektorëve; ekziston një 
sistem për ta monitoruar 
rregullisht 
pajtueshmërinë.  

Informata për 
rezultatet nga niveli 
kombëtar në atë 
individual; standardet 
ekzistojnë për të 
gjithë sektorët; 
ekziston një sistem 
për ta monitoruar 
dhe përmbaruar 
rregullisht 
pajtueshmërinë. 

Burimi: SABER ZhFH Çka ka më shumë rëndësi? Dokumenti kornizë, 2013 
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Ligjet dhe rregulloret shtetërore promovojnë shëndetësinë për gratë shtatzëna dhe fëmijët e vegjël. Korniza legjislative 
në Kosovë përkrahë vizitat antenatale dhe lindjen e shoqëruar nga personeli i kualifikuar për gratë shtatzëna. Sidoqoftë, 
nuk ka ndonjë dispozitë për ekzaminimin standard për HIV dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme (SST). Dispozitat 
shëndetësore për fëmijët e vegjël kërkojnë imunizim të plotë dhe katër vizita të fëmijëve. Legjislacioni gjithashtu siguron 
kujdes shëndetësor falas dhe të arritshëm për fëmijët të cilët kanë të drejtë për vizita falas të fëmijëve dhe imunizim falas. 
Përveç kësaj, shërbimet e ndryshme shëndetësore që fëmijët marrin janë gjithashtu falas në sistemin publik, që rregullohet 
nga protokollet e brendshme të Ministrisë së Shëndetësisë (MSH). Vlen të përmendet se ndërsa shërbimet janë falas, 
sistemi shëndetësor vazhdimisht ka nivel të ulët në ilaçe, pajisje dhe furnizime.  
 

Ligjet dhe rregulloret shtetërore promovojnë konsumin e duhur dietik nga gratë shtatzëna dhe fëmijët e vegjël. 
Konteksti legjislativ garanton dhe promovon gjidhënien dhe zëvendësimin e qumështit të gjirit, fortifikimin me hekur dhe 
jodizimin e kripës. Kosova ka miratuar një ligj për promovimin e ushqyerjes me gji (Ligji Nr. 05-L. 023 për mbrojtjen e të 
ushqyerit me qumësht gjiri, viti 2015) dhe nënat e reja marrin shërbime që në lindje si informim dhe ndihmë lidhur me 
dhënien e gjirit. Ligji specifikon se çdo grua gjidhënëse e punësuar ka të drejtë në një ose dy orë pushim të paguar çdo 
ditë, në fillim, në mes ose në fund të orarit të punës, në marrëveshje me punëdhënësin. Për ta shfrytëzuar këtë kohë, ajo 
duhet ta njoftojë punëdhënësin me shkrim dhe ta sigurojë certifikatën e lëshuar nga mjeku, e cila konfirmon se gruaja e 
punësuar është duke ushqyer me gji. 
 
Politikat i mbrojnë gratë shtatzëna dhe nënat e reja dhe promovojnë mundësi që prindërit të ofrojnë kujdes për të 
porsalindurit dhe foshnjat në vitin e tyre të parë të jetës. Sipas Ligjit të Punës (Nr. 03/L-212 i vitit 2010), pushimi i lehonisë 
garantohet deri në një vit me tre të katërtat e vitit si pushim të paguar, dhe ekzistojnë dispozita për mbrojtjen e vendit të 
punës. Gjatë gjashtë muajve të parë të pushimit të lehonisë, pagesa bëhet në shumë të barabartë me 70 për qind të pagës 
bazë të punonjësit; dhe gjatë tre muajve në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës, në shumë të 
barabartë me 50 përqind të pagës mesatare në Kosovë. Femra e punësuar më pas ka të drejtë që ta zgjasë pushimin e saj 
të lehonisë edhe për tre muaj të tjera pa pagesë. Punëdhënësi nuk mund ta shkëputë marrëdhënien e punësimit së një 
gruaje gjatë kohës sa është në pushim të lehonisë, me përjashtim të arsyeve të pushimit kolektiv. Për baballarët, me ligj 
garantohen vetëm tri ditë pushimi me pagesë me rastin e lindjes ose birësimit dhe dy javë pushim pa pagesë pas lindjes, 
por para se fëmija t’i mbushë 3 vjeç. Babai i fëmijës mund t’i merr të drejtat e nënës nëse nëna vdes ose e braktisë fëmijën 
para se të përfundojë pushimi i lehonisë. E drejta për pushim të lehonisë pas gjashtë muajve mund të bartet te babai i 
fëmijës në marrëveshje me nënën. Ligji i Punës rregullon gjithashtu që një prind i fëmijës që ka nevojë për kujdes të 
veçantë për shkak të kushteve shëndetësore dhe/ose paaftësisë së përhershme, e ka të drejtë që të punojë me orar të 
pjesshëm derisa fëmija t’i mbushë dy vjet. Tabela 3 jep një shembull të politikave të pushimit nga rajoni. 

 

Instrumenti i Politikave SABER-ZhFH për Rumaninë 2018 
 

Tabela 3: Krahasimi i politikave të pushimit të lehonisë dhe atësisë në Evropë dhe në Azinë Qendrore  

Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia e Veriut Rumania Serbia 

270 ditë pushim të 
lehonisë me pagesë 

por me pagë të 
reduktuar, plus 95 
ditët e ardhshme 

pushim pa pagesë. 3 
ditë pushim atësie 

me pagesë dhe 2 javë 
pushim pa pagesë. 
Vlen për sektorin 
publik dhe privat. 

Një vit pushim i 
lehonisë me 
pagesë dhe 
mbrojtje të 

vendit të punës 

410 ditë pushim 
të lehonisë; 15 
ditë pushim të 

atësisë. 

9 muaj në rastin e 1 
fëmije, 12 muaj për 2 
ose më shumë fëmijë 
me minimum 28 dhe 

maksimum 45 ditë para 
lindjes. 45 ditë pas 

lindjes janë të 
detyrueshme; 7 ditë 

pushim atësie me 
pagesë 

 

126 ditë pushim i 
lehonisë dhe 10 ditë 

pushim atësie me 85% 
pagë, të financuar nga 

qeveria përmes 
kontributeve të 

punëtorëve. Pushimi i 
kujdesit për fëmijë 

derisa fëmija t’i 
mbushë dy vjeç 

140 ditë pushim i lehonisë, 
7 ditë pushim atësie, 365 

ditë pushim kumulativ për 
shtatzëni dhe kujdes për 

fëmijë. Pushimi i 
shtatzënisë fillon 28-45 

ditë para lindjes. 365 ditë 
është pushimi për fëmijën 
1 dhe 2. 2 vjet për fëmijën 

e tretë e tutje 

Burimi: Kosova Ligji i Punës, Nr. 03/L-212, neni 49; Banka Botërore 2019; Instrumenti i Politikave SABER-ZhFH 
për Shqipërinë 2015;  
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Ligjet shtetërore promovojnë arsimin në fëmijëri të hershme. Ligji për Arsimin Parauniversitar, Nr. 04/L-032, 2011, 
promovon arsimin në fëmijërinë e hershme duke filluar nga mosha 0, megjithatë, arsimi konsiderohet i detyrueshëm 
vetëm duke filluar nga moshat 5-6 vjeç që është parafillore ose klasa 0. Për vitin shkollor 2019/2020, regjistrimi në 
parafillor ishte rreth 92 për qind (MASHTI, SMIA). Përmes politikave të kurrikulës (Korniza e Kurrikulumit të Kosovës, 2011), 
arsimi për moshat 5-6 vjeç ka për qëllim që të shërbejë si hyrje në shkollë, kurse shkolla fillore fillon në klasën 1. Një 
objektiv i Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës, 2017-2021, është që të vendosë masa për ta rritur pjesëmarrjen e fëmijëve 
në arsimin parashkollor. Sidoqoftë, ai nuk adreson zhvillimin në fëmijërinë e hershme nga një perspektivë e integruar për 
të siguruar qasje koherente dhe aspekte të cilësisë duke përfshirë dimensionet e shëndetit, të ushqyerit dhe mbrojtjen 
sociale. Nuk ka ndonjë analizë sistematike të kërkesës dhe ofertës sipas rajoneve gjeografike, megjithatë supozohet që 
kërkesa është më e madhe sidomos në viset urbane. Kapacitetet e kufizuara në sektorin publik kanë çuar në krijimin e 
ofruesve privat të arsimit në fëmijëri të hershme.   
 
Një numër i ligjeve e krijojnë sistemin e mbrojtjes sociale në Kosovë, më të rëndësishmet prej të cilave për ZhFH janë 
ato që e rregullojnë sigurimin e ndihmës sociale, shërbimet sociale dhe, së fundmi, mbrojtjen e fëmijëve. Legjislacioni i 
asistencës sociale (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) është baza për programin e vetëm të shtetit me asistencë sociale drejt 
të varfërve. Siç është shkruar, ligji vendosë disa kufizime në qasjen në transfertat financiare mujore të synuara drejt të 
varfërve, duke përfshirë familjet e varfra me fëmijë të vegjël. Qeveria e Kosovës ka filluar reformimin e këtij legjislacioni 
për ta përmirësuar ndër të tjera qasjen në ndihmë sociale për të gjitha familjet e varfra me fëmijë të vegjël.  
 
Politikat dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve mbulohen nga një larmi ligjesh. Ligji i ri për Mbrojtjen e Fëmijëve, 6/L-
084, që sapo u miratua dhe hyri në fuqi në Korrik 2020, ka shënuar progres të konsiderueshëm në politikën e Kosovës si 
një iniciativë për t’i braktisur përvojat e kaluara të një qasjeje të fragmentuar ndaj ZhFH. Ligji siguron mekanizma për 
mbrojtjen e fëmijëve si dhe parashikon mekanizma që do të mundësojnë bashkëpunimin ndërinstitucional midis 
hisedarëve të ndryshëm me fokus të qartë në organizatat e sektorit publik.  Qeveria ka ndërmarrë masa për ta zvogëluar 
dhunën në familje duke përfshirë hartimin e një strategjie specifike (Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për 
Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit 2016-2020) për adresimin e dhunës në familje për periudhën 2018-
2022. Në mënyrë të ngjashme, Ligji i ri për mbrojtjen e fëmijëve i përkrahë masat dhe mekanizmat që kontribuojnë në 
zvogëlimin e dhunës në familje. Legjislacioni aktual nuk i përcakton dispozitat ligjore për trajnimin e shërbimeve gjyqësore 
për fëmijët. Megjithatë, legjislacioni kërkon që punonjësit social ta kuptojnë punën me fëmijët. Janë krijuar ligje për 
bonjakët dhe fëmijët e cenueshëm që të marrin një sërë shërbimesh për zhvillimin e fëmijëve. Për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, ligjet promovojnë pjesëmarrjen dhe qasjen e tyre në shërbimet e ZhFH. Këto masa janë shkruar në Ligjin për 
Shërbime Sociale dhe Familjare, Nr. 02/7-17, viti 2007.  
 
Kosova ka një bazë solide ligjore për praktikat e mbrojtjes së fëmijëve. Legjislacioni i fundit i miratuar në 2019 dhe i futur 
në fuqi në Korrik 2020 (Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve 06/L-084) ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm në fushën e 
zhvillimit në fëmijëri të hershme. Ai do të shërbejë si bazë për zhvillimin e mëtejshëm të praktikave. Fusha e mbrojtjes 
sociale dhe të fëmijëve rregullohet kryesisht nga Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare, Nr. 02/L-17/viti 2007, që 
detajohet më tej në Udhëzimin Administrativ 12/2012 për procedurat për sigurimin e strehimit për bonjakët dhe fëmijët e 
tjerë në nevojë. Mbrojtja e fëmijëve të braktisur rregullohet kryesisht përmes Ligjit për Familjen Nr. 2004/32 dhe Ligjit për 
Shërbimet Sociale dhe Familjare 02/L-17. Sipas Seksionit për format alternative për kujdesin ndaj fëmijëve (neni 11) i këtij 
ligji, thuhet se Departamenti për Mirëqenie Sociale (DMS) është përgjegjës për të gjitha rregullimet për fëmijët e braktisur 
dhe për të siguruar kujdes të përshtatshëm afatgjatë (neni 11.3). Me qëllim që ta ndihmojë DMS në organizimin dhe 
mbikëqyrjen e përkujdesjes së fëmijëve për të cilët ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë, Ministria emëron një panel për 
vendosje të fëmijëve (neni 11.8). Qendra për Punë Sociale, në emër të DMS ka për detyrë që të kujdeset dhe në çdo kohë 
është e detyruar që ta mbrojë sigurinë e fëmijës dhe të veprojë si prind i mirë i fëmijës që është braktisur si dhe t’i raportojë 
DMS çdo rrezik ose ndihmë të nevojshme (neni 10.7 dhe 11.1). Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare aktualisht është 
duke u rishikuar.  
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Kutia 2. Ligjet dhe rregulloret kryesore që rregullojnë ZhFH në Kosovë 

   
 

 

 

Levat e politikave 1.2: Koordinimi ndërsektorial     

Zhvillimi në fëmijërinë e hershme është proces shumë-dimensional.3 Në mënyrë që të plotësohen nevojat e ndryshme të 
fëmijëve gjatë viteve të para, koordinimi i qeverisë është esencial, si horizontalisht nëpër sektorë të ndryshëm, ashtu edhe 
vertikalisht nga niveli lokal në atë shtetëror. Në shumë shtete, aktorët jo-shtetërorë (qoftë vendas ose ndërkombëtarë) 
marrin pjesë në ofrimin e shërbimeve të ZhFH; për këtë arsye, mekanizmat për të koordinuar me aktorët jo-shtetërorë janë 
gjithashtu esencial. 

Kosova nuk ka strategji specifike multi-sektoriale ose përpjekje të koordinuara të operacionalizuara për ZhFH. Qeveria 
nuk ka strategji dhe politikë të duhur për koordinimin ndër-sektorial në përkrahje të të gjitha aspekteve të zhvillimit në 
fëmijërinë e hershme. Sidoqoftë, janë bërë përpjekje përmes Ligjit të fundit për Mbrojtjen e Fëmijëve të miratuar në 2019 
dhe të ratifikuar në Korrik 2020 (Nr. 06/L-084) për t’i filluar përpjekjet e koordinimit ndër-sektorial në fushën e mbrojtjes 
së fëmijëve dhe të drejtave të fëmijëve. Ligji nuk mund të konsiderohet si strategji gjithëpërfshirëse multi-sektoriale për 
ZhFH, e cila është akoma e fragmentuar në të gjithë ministritë e shëndetësisë, arsimit dhe mirëqenies sociale.  Sidoqoftë, 
ligji ka siguruar hapësirën për krijimin e dy mekanizmave koordinues, përfshirë një zyrë për mbrojtjen e fëmijëve në zyrën 
e Kryeministrit dhe një Komision Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve. Mbetet të shihet se sa shpejt dhe sa mirë këta 
mekanizma do të bëhen funksionalë dhe do ta përkrahin rezultatin e dëshiruar të të pasurit një udhëheqje institucionale 
në sigurimin e përkrahjes së mirë-koordinuar dhe koherente për zhvillimin e fëmijëve. Kutia 3 përshkruan politikën multi-
sektoriale të Kilit që siguron se fëmijët marrin të gjitha shërbimet esenciale për zhvillimin e tyre optimal. 
 

 
3 Naudeau et al., 2011; UNESCO-OREALC, 2004; Neuman, 2007 

• Ligji për arsimin parauniversitar nr. 04/L -032, 2011 

• Ligji për arsimin parashkollor nr. 02/L-52, 2006 

• Ligji për mbrojtjen e fëmijëve nr. 06/L-084, 2019 

• Ligji për shëndetësinë nr. 04/L-125, 2013 

• Ligji për Shërbime 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 nr. 2003/15, 2012. 

• Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershëm, Nr. 03/L-022, viti 2008 

• Ligji për familjen i Kosovës, neni 2004/32. 
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Aktualisht, Kosova ka bërë disa hapa fillestarë për ta krijuar një spirancë institucionale për ta udhëhequr zhvillimin në 
fëmijërinë e hershme. Sipas nenit 16 të Ligjit të ri për Mbrojtjen e Fëmijëve, spiranca institucionale parashikohet si një 
komision ndërministror i përkrahur dhe i udhëhequr nga Zyra e Kryeministrit për Qeverisje të Mirë. Meqenëse ligji është 
shpallur vetëm kohët e fundit, ende nuk është vërejtur asnjë përparim në koordinimin ndër-ministror të të gjithë aktorëve 
në terren. Realiteti aktual mbetet një qasje e fragmentuar ndaj ofrimit të shërbimeve në mes të nën-sektorëve të 
ndryshëm dhe aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërorë. Në vitet e fundit, tre ministritë kryesore - arsimi, shëndetësia dhe 
mirëqenia sociale - kanë iniciuar një taskforcë informale për ta koordinuar punën në zhvillimin e fëmijës, megjithatë, ajo 
mbetet një iniciativë informale. Ligji i ri për mbrojtjen e fëmijëve ka potencialin që të çojë në një mekanizëm më të 
formalizuar dhe të qëndrueshëm brenda Zyrës për Qeverisje të Mirë me përfaqësues nga ministritë e linjës pasi që 
parashikon krijimin e Komisionit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës. Spiranca institucionale për ZhFH në Xhamajka 
përshkruhet në Kutinë 4.  
 

 
 

Kutia 3. Politika multi-sektoriale ZhFH në Kili dhe zbatimi i saj 
Një politikë multi-sektoriale e ZhFH është një dokument gjithëpërfshirës që artikulon shërbimet e ofruara për fëmijët 
dhe hisedarët kryesor të përfshirë, duke përfshirë përgjegjësitë e ofruesve të shërbimeve dhe politikëbërësve. 
Politika duhet ta paraqesë edhe kornizën ligjore dhe rregullative brenda shtetit dhe ta adresojë çdo boshllëk të 
mundshëm. Në mënyrë tipike, politika mund të përfshijë një sërë qëllimesh ose objektivash dhe një plan zbatimi që 
përshkruan mënyrën se si do të arrihen ato. Përfitimet e kësaj janë të shumëfishta. Procesi i përgatitjes kërkon që të 
gjithë hisedarët të kontribuojnë, që promovon një qasje më holistike për ZhFH dhe identifikon dublikimin e 
mundshëm të objektivave nga hisedarët individual. Një përfitim tjetër është se korniza e politikave i sqaron kufijtë 
brenda të cilëve të gjithë hisedarët duhet të veprojnë dhe mund të krijojë mekanizma të përgjegjësisë. 

Një shembull i tillë është Chile Crece Contigo (“Kili rritet me ty”, CCC), një politikë ndër-sektoriale e prezantuar në 
2005. Qasja multi-disiplinore është krijuar për ta arritur një zhvillim të lartë të ZhFH me mbrojtje të fëmijëve nga 
ofrimi i shërbimeve përkatëse dhe në kohë që ofrojnë mundësi për stimulim dhe zhvillim të hershëm. Një element 
esencial i sistemit është se ai ofron përkrahje të diferencuar dhe garanton fëmijëve nga 40% të familjeve më të varfra 
shërbimet kryesore, duke përfshirë qasjen falas në shkollën fillore. Për më tepër, CCC mandaton ofrimin e shërbimeve 
për bonjakët dhe fëmijët në nevojë dhe fëmijët me nevoja të veçanta. Krijimi dhe zbatimi i CCC është arritur përmes 
një qasjeje multi-sektoriale në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në nivelin qendror, Këshilli Presidencial është përgjegjës 
për zhvillimin, planifikimin dhe buxhetimin e programit. Në secilin nga nivelet kombëtare, rajonale, provinciale dhe 
lokale ka organe institucionale të ngarkuara me mbikëqyrje dhe mbështetje, veprim operativ, si dhe zhvillim, 
planifikim dhe buxhetim për secilin nivel përkatës. Ligji për Chile Crece Contigo (Nr. 20,379) është hartuar në 2009. 

 

Kutia 4. Spiranca Institucionale e ZhFH e Xhamajkës 
Në vitin 2003, Qeveria e Xhamajkës themeloi Komisionin për Fëmijëri të Hershme (KFH) si një agjenci zyrtare për ta 
qeverisur administrimin e ZhFH në Xhamajka (Akti i Komisionit të Fëmijërisë së Hershme) Duke operuar nën Ministrinë 
e Arsimit (MA), KFH është përgjegjës për këshillimin e MA për çështje të politikave të ZhFH. Ndihmon në përgatitjen, 
si dhe monitorimin dhe vlerësimin e planeve dhe programeve të ZhFH, vepron si një agjenci koordinuese për t’i 
drejtuar aktivitetet e ZhFH, menaxhon buxhetin kombëtar të ZhFH, dhe mbikëqyrë dhe rregullon institucionet e 
fëmijërisë së hershme (IFH). KFH përfshinë një krah të qeverisjes të përbërë nga Drejtori Ekzekutiv i emëruar zyrtarisht, 
një Bord i Komisionerëve dhe shtatë nën-komisione që përfaqësojnë organizatat qeveritare dhe jo-qeveritare. Ai 
gjithashtu ka një krah operativ që ofron përkrahje për bordin dhe nën-komisionet. KFH është dizajnuar me përfaqësim 
nga të gjithë sektorët përkatës, përfshirë arsimin, shëndetësinë, qeverisjen lokale dhe zhvillimin e komunitetit, punën, 
financat, mbrojtjen dhe planifikimin. Çdo ministri ose agjenci qeveritare emëron një përfaqësues për të shërbyer në 
Bordin e Komisionerëve. Shtatë nën-komisionet që ofrojnë përkrahje teknike për bordin e KFH përbëhen nga 50 
agjenci qeveritare dhe jo-qeveritare.  
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Koordinimi vertikal në mes të nivelit komunal dhe qendror dhe koordinimi brenda nivelit komunal të aktorëve dhe nën-
sektorëve të ndryshëm kanë nevojë për përmirësim. Koordinimi në mes të shëndetësisë, arsimit dhe mirëqenies sociale 
në nivelin komunal është i ngjashëm me koordinimin në nivelin kombëtar, dhe ka hapësirë për përmirësim. Koordinimi në 
mes të komunës dhe nivelit qendror është disi më i mirë në kuptimin që përgjegjësitë e hartimit të politikave dhe miratimit 
të politikave janë të ndara qartë në mes të dy niveleve. Sidoqoftë, duhet bërë më shumë në lidhje me koordinimin aktual 
në nivelin e ofrimit të shërbimeve dhe cilësinë e tij.  
 

Ekziston një fushë e rëndësishme për ta përmirësuar koordinimin e shërbimeve të ZhFH në nivelin lokal, veçanërisht 
për ta përkrahur ndjekjen e përmirësuar të fëmijëve, referimin ndërmjet shërbimeve dhe shënjestrimin e ndërhyrjeve 
për komunitetet më të varfra dhe të margjinalizuara. Për shembull, një vlerësim i kohëve të fundit i Programit të Vizitave 
në Shtëpi vuri në dukje sfidat e qeverisjes që lidhen me përmirësimin e referimeve dhe ofrimin e shërbimeve të integruara. 
Aktualisht ka mungesë qartësie se si referimet brenda sektorit shëndetësor dhe nga një sektor në sektorin tjetër duhet të 
funksionojnë, dhe nëse rrugët e referimit lehtësohen më mirë përmes protokolleve dhe udhëzimeve të mandatuara në 
nivelin qendror ose komunal. Ngjashëm, ka mungesë udhëzimi se si punonjësit socialë mund të ndihmojnë në sigurimin 
që fëmijët më të varfër të përfitojnë nga shërbimet e ZhFH të nevojshme për të përkrahur rezultate të mira.   

Bashkëpunimi në mes të hisedarëve shtetërorë dhe jo-shtetërorë në ZhFH ekziston, por ka potencial që të rritet. Korniza 
aktuale legjislative nuk siguron masa dhe dispozita për bashkëpunim të duhur dhe të koordinuar mirë në mes të aktorëve 
shtetërorë dhe jo-shtetërorë në nivelin e planifikimit të politikave dhe koordinimit të përpjekjeve të zbatimit në sektorët 
e shëndetësisë, arsimit dhe mirëqenies sociale. Sidoqoftë, MFPT ka vendosur praktika të shfrytëzimit të OJQ-ve për ofrimin 
e shërbimeve sociale. MFPT jep shpërblime për OJQ-të në bazë vjetore për ofrim të shërbimeve sociale, të cilat përfshijnë 
edhe kujdesin për fëmijët.4  Në nivelin e përpilimit të legjislacionit të ri, ekzistojnë praktika të cilat parashikojnë konsultime 
me hisedarët, përfshirë sektorin privat dhe OJQ-të. Në sektorin e arsimit, ekzistojnë dispozita për bashkëpunim në mes të 
komunave dhe komuniteteve për krijimin e qendrave të arsimit në fëmijërinë e hershme në nivelin parashkollor që mund 
të konsiderohen si një formë e partneritetit.  
 
 

Levat e politikave 1.3:  Financat 

Ndërsa kornizat ligjore dhe koordinimi ndër-sektorial janë thelbësore për krijimin e një mjedisi mundësues për ZhFH, 
investimet adekuate financiare janë çelësi për të siguruar se resurset janë në dispozicion për t’i implementuar politikat dhe 
për t’i arritur qëllimet e ofrimit të shërbimeve.  Investimet në ZhFH mund të kenë kthime të larta publike, por ato shpesh 
nuk furnizohen dhe nuk kanë përkrahje të qeverisë.  Investimet gjatë viteve të para mund të japin kthime më të mëdha 
sesa investimet ekuivalente të bëra më vonë në ciklin jetësor të një fëmije dhe mund të çojnë në përfitime afatgjata 
ndërmjet brezave5.  Jo vetëm që investimet në ZhFH gjenerojnë kthime të larta dhe të vazhdueshme, ato gjithashtu mund 
ta rrisin efektivitetin e investimeve tjera sociale dhe të ndihmojnë qeveritë që të adresojnë përparësitë e shumta me 
investime të vetme. 

 

Proceset e buxhetimit në zhvillimin në fëmijërinë e hershme janë akoma të dobëta dhe jo plotësisht transparente. 
Buxheti për të tre sektorët (arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja sociale) është informacion i disponueshëm për publikun. 
Alokimi i buxhetit në një farë mase bazohet në vitin paraprak dhe përcillet ngjashëm për çdo vit. Buxheti i shëndetësisë 
planifikohet si financim për kokë banori në tërë shtetin ku fëmijët llogariten në madhësinë e popullsisë në atë komunë, 
por pa e paraqitur dimensionin e ZhFH. Buxheti i arsimit planifikohet në nivelin qendror dhe kanalizohet nëpër komuna 
përmes granteve specifike komunale në bazë vjetore. Ai shfrytëzon një formulë të financimit të shkollës për kokë banori 
për financimin e arsimit parauniversitar nëpër komuna, ku niveli parashkollor gjithashtu përfshihet. Formula e financimit 

 
4 Çdo vit, MFPT siguron 30 deri në 40 për qind të buxhetit për të përkrahur programe të ndryshme të zbatuara nga OJQ-të. Buxheti nuk ka ndonjë 
formulë për shpërndarje por bëhet bazuar në qëllimet e përcaktuara për çdo vit. Ekziston një thirrje për aplikim dhe OJQ-të e suksesshme marrin 
fonde. 
5 Valerio & Garcia, 2012; OBSH, 2005; Hanushek & Kimko, 2000; Hanushek & Luque, 2003 
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në arsim pasqyron numrat e nxënësve të shërbyer, lokacionin gjeografik dhe përpjesëtimi nxënës/mësimdhënës, siç 
përcaktohet në legjislacionin përkatës. Për mbrojtjen sociale, qeveria cakton fonde çdo vit për një sërë programesh të 
ndihmës sociale.6  Financimi për programet e asistencës sociale bazohet në nevojë, domethënë, çdo person ose familje që 
ka të drejtë të marrë përkrahje. Sidoqoftë, në praktikë, kriteret e pranueshmërisë janë vendosur ngushtë, gjë që kufizon 
ndjeshëm madhësinë e programeve. Për programin e vetëm të synuar drejt varfërisë, analiza tregon se alokimet vjetore 
kanë rënë me kalimin e kohës. Niveli i financimit të asistencës sociale është i ulët. Buxheti i përgjithshëm për përfitimet 
nga SAS për familjet e Kategorisë 2 për vitin 2019 ishte 11,258,132.50 Euro. Buxheti total për pagesën shtesë për fëmijët 
e moshës zero (0) deri në tetëmbëdhjetë (18) përmes SAS gjatë vitit 2019 ishte 3,111,600 Euro. Gjatë vitit 2019, 24,352 
familje dhe 51,860 fëmijë përfituan nga skema SAS. Shërbimet sociale financohen përmes komunave dhe sigurojnë fonde 
për punën e Qendrave për Mirëqenie Sociale që operojnë në nivelin komunal. 

Procesi i buxhetimit mbahet i ndarë në secilin prej sektorëve dhe nuk mund të evidentohet ndonjë koordinim ndër-
sektorial në buxhet dhe kjo lidhet me sfidat e koordinimit ndër-sektorial që janë treguar në këtë raport.  

 
Financimi në zhvillimin në fëmijërinë e hershme konsiderohet përgjithësisht i ulët dhe ka nevojë për përmirësime. Për 
shembull, në sektorin e arsimit, megjithëse financimi i përgjithshëm për sa i përket financimit për kokë banori nuk është 
shumë i ulët, shpenzimet e larta për rroga çojnë në përfundimin se financimi në këtë nën-sektor nuk është i kënaqshëm 
dhe duhet të rishikohet për ta reflektuar orientimin drejt zhvillimit të shërbimeve dhe cilësisë. Në shëndetësi, është shumë 
më e vështirë të shohësh dëshmi të prioretizimit të zhvillimit të fëmijëve përmes mekanizmave ekzistues të financimit, 
pasi programet e zhvillimit të fëmijëve nuk janë të ndara nga shërbimet e përgjithshme. Për mbrojtjen sociale, SAS 
përfshinë një grant për fëmijë që u jepet të gjitha familjeve përfituese me fëmijë. Për dallim, fondet për grantet e aftësisë 
së kufizuar dhe shërbimet sociale nuk zbërthehen sipas moshës së përfituesit.   
 

Shpenzimet në ZhFH nuk raportohen në mënyrë adekuate. Megjithëse qeveria mund t’i raportojë totalet e shpenzuara 
në arsim, shëndetësi (si qytetarë e jo si fëmijë) dhe mbrojtje sociale (si shuma të shpenzuara në skema të caktuara, në 
disa raste, duke shënuar numrin e fëmijëve në familjet përfituese), nuk është e mundur të merren të dhëna të 
disponueshme publike ose analiza të hollësishme të shpenzimeve (si shpenzimet e zbërthyera sipas grupit shoqëror të 
kategorive të shërbyera etj.). Me fjalë të tjera, shpenzimet sigurisht se janë në dispozicion në Zyrën e Thesarit/Ministria e 
Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT), por ato nuk përpunohen dhe nuk analizohen më tej për raportim dhe 
vendimmarrje.  

Kosova shpenzon 4.6 për qind të GDP-së për arsim, ekuivalente me 16 për qind të buxhetit të përgjithshëm të qeverisë, 
dhe 3 për qind të GDP-së për shëndetësi ose 10 për qind të buxhetit qeveritar (sistemi shëndetësor i Kosovës financohet 
kryesisht nga tatimet). Në sektorët e shëndetëssëi dhe mbrojtjes sociale, analiza e shpenzimeve në dobi të fëmijëve ose 
që promovojnë objektivat e ZhFH është më pak e thjeshtë sepse këto objektiva vendosen brenda programeve më të 
mëdha që synojnë t’u drejtohen familjeve ose njerëzve të të gjitha moshave. Sidoqoftë, në arsim, mund të merren disa 
detaje mbi shpenzimet e arsimit të fëmijërisë së hershme. Përafërsisht 0,1 e GDP-së shpenzohet në arsimin e fëmijërisë 
së hershme që mbulon moshat 0<5 vjeç, dhe 0.2 për qind e GDP-së shpenzohet duke mbuluar arsimin parafillor për moshat 
5<6 vjeç. Kjo është ekuivalente me 0.4 për qind të buxhetit të përgjithshëm qeveritar të shpenzuar për AFH (mosha 0<5 
vjeç), dhe 0.5 për qind të buxhetit të përgjithshëm qeveritar shpenzohet për moshat 5<6 të arsimit parafillor. Shpenzimet 
krahasuar me shpenzimet e përgjithshme në arsimin parauniversitar janë si më poshtë: 3.1 për qind e buxhetit shpenzohet 
për AFH për moshat 0<5 vjeç. Ndërsa 6.9 për qind e shpenzimeve totale në arsim janë për klasën parafillore 0 (mosha 5<6 
vjeç). Tabela 3 tregon shpenzimet për arsimin dhe arsimin parafillor të Kosovës në krahasim me shtetet tjera në rajon. 

 

 

 
6 Financimi i sigurimeve sociale nuk merret parasysh në këtë raport.   
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Ndërsa të dhënat për financim në shëndetësi janë të kufizuara për Kosovën, informatat nga vitet e fundit tregojnë se 
shpenzimet totale shëndetësore dhe pjesa e buxhetit të qeverisë për shëndetësi janë të ulëta në krahasim me 
krahasuesit rajonalë dhe GDP për kokë banori. Shifrat në dispozicion tregojnë se ekziston nevoja për të rritur shpenzimet 
publike për shëndetësi, brenda kontekstit më të gjerë të resurseve të kufizuara, ndërhyrjet në zhvillimin në fëmijërinë e 
hershme janë ndër investimet më kosto efektive në sektorin e shëndetësisë. Në vitin 2018, shpenzimet e QeK për 
shëndetësi ishin 3 për qind e GDP-së dhe shëndetësia zinte afërsisht 10 për qind të shpenzimeve totale të qeverisë. Kjo 
është nën mesataren e tashme për Evropën Juglindore (EJL) dhe BE, të cilat në vitin 2018 ishin afërsisht 28.3 për qind të 
shpenzimeve totale të qeverisë dhe 9.9 për qind e GDP, duke e ranguar Kosovën ndër vendet më të ulta në Evropë.7  Tabela 
4 i krahason indikatorët e shpenzimeve në shëndetësi në Kosovë me shtetet tjera në rajon. 
 
Ndikimi i mungesës së investimeve në shëndetësi pasqyrohet në shpenzime të larta nga xhepi (NXh), të cilat kontribuojnë 
në varfërim. Në vitin 2014, shpenzimet NXh u përllogarit se kapnin një të tretën e shpenzimeve totale të kujdesit 
shëndetësor dhe afërsisht 80 për qind të familjeve në Kosovë ishin përballur me pagesa NXh për shëndetësi.8 Këto ishin 
kryesisht për ilaçe, produkte farmaceutike dhe pajisje mjekësore. Incidenca e pagesave gjithashtu tregon se më të varfrit 
janë më pak të mbrojtur nga rreziqet financiare të mbrojtjes së shëndetit. Familjet me moshë më të vjetër të kryefamiljarit, 
që u përkasin dy kuintileve më të varfra dhe që kanë anëtarë me aftësi të kufizuara dhe të moshuar të familjes ishin 
dukshëm më të rrezikuara nga shpenzimet katastrofike shëndetësore.  
 
QeK kohët e fundit ka filluar një reformë të financimit të shëndetësisë, duke njohur se Kosova i ka të tre faktorët që 
shkaktojnë shpenzime katastrofike në shëndetësi: (i) shërbime shëndetësore që kërkojnë pagesa NXh në shëndetësi; (ii) 
kapaciteti i ulët i familjes për të paguar; dhe (iii) mungesa e mekanizmave të para-pagesës për bashkimin e rrezikut. 
Zhvillimi i mekanizmave të synimit për t’i përkrahur familjet në rrezik dhe përfshira e ndërhyrjeve kryesore të zhvillimit në 
fëmijëri të hershme brenda paketës së përfitimeve bazike do të jetë çelësi për t’i lehtësuar përmirësimet aq të nevojshme 
në rezultatet e shëndetit të nënave dhe fëmijëve.  
 
 
 
 

 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Developments_over_time  
8 Në vitin 2014, shpenzimet NXh përfaqësuan mesatarisht 27.3 për qind të shpenzimeve totale në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe 13.9 për qind 
pjesëmarrje në BE. 

Tabela 3: Shpenzimet publike për arsimin parashkollor në shtetet e zgjedhura të EAQ.  
  Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia e Veriut Rumania 

Shpenzimet qeveritare në arsim si përqindje e 
GDP-së 

4.2% 3.61% (2017) 4.09% (2017) N/A 3.10% (2017) 

Shpenzimet për nivelin parafillor si përqindje e 
GDP-së 

0.2% N/A 0.94% (2017) N/A 0.31% (2017) 

Shpenzimet qeveritare në arsim si përqindje e 
shpenzimeve totale të qeverisë 

16%  11.44% (2013) N/A 9.08% (2015) 

Shpenzimet në nivel parafillor si përqindje e 
shpenzimeve totale të qeverisë për arsim 

6.9% 7.2% 25.34% (2013) N/A 10.3% (2016) 

Shpenzimet në nivel parafillor si përqindje e 
shpenzimeve totale të qeverisë  

0.5% 0.8%  2.9% (2013) N/A 1.0% (2016) 

Burimi: Ministria e Financave e Kosovës 2019; Instituti i Statistikave i UNESCO; Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Instrumenti i Politikave 
SABER-ZhFH, 2014. (Shqipëri); Banka e të dhënave e Bankës Botërore nga 
https://databank.worldbank.org/indicator/UIS.XGDP.0.FSGOV?id=c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=ser
ies 
 

 

https://databank.worldbank.org/indicator/UIS.XGDP.0.FSGOV?id=c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=series
https://databank.worldbank.org/indicator/UIS.XGDP.0.FSGOV?id=c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=series
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Tabela 4: Krahasimi regjional i indikatorëve të përzgjedhur të shpenzimeve në shëndetësi   

  Kosova Shqipëria Bullgaria 
Maqedonia e 

Veriut 
Rumania Serbia 

Shpenzimet totale në shëndetësi si 
përqindje e GDP-së  

3% 6% 8% 7% 5% 
 

10% 
 

Shpenzimet nga xhepi9 si përqindje e 
shpenzimeve private në shëndetësi 

> 30% 52% 47% 36% 21% 
 

37% 

Shpenzimet e përgjithshme 
qeveritare për shëndetësi për kokë 
banori (e përshtatur për paritetin e 
fuqisë blerëse) 

Nuk ka të 
dhëna 

541 612 927 708 

 
1.250 

Vaksinat rutinë EPI të financuara nga 
qeveria 

100% 100% 100%  100% 100% 

 
100% 

 

Burimi: Baza e të dhënave globale e shpenzimeve shëndetësore e OBSH; UNICEF 2013; Instrumenti i politikave SABER-
ZhFH për Maqedoninë e Veriut, 2015. Instrumenti i politikave SABER-ZhFH për Rumaninë, 2019. Indikatorët për financim 
të imunizimit të OBSH, e marrë nga 
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/data_indicators/en/ 
  

 

Kompensimi i stafit për personelin e ZhFH është relativisht atraktiv. Stafi që punon në fushën e ZhFH është kryesisht i 
kontraktuar si nëpunës publik, duke pasur parasysh që këto shërbime ofrohen nga qeveria. Në arsim për shembull, dallimi 
në mes të rrogës së mësimdhënësve parashkollorë dhe të shkollës fillore është shumë i vogël. Mësimdhënësit e 
parashkollorit konsiderohen të paguar mirë në raport me punonjësit tjerë të sektorit publik, siç janë punonjësit nëpër 
ministri. Ata paguhen ekuivalent me 80 përqind të rrogës së mësimdhënësve të shkollës fillore. Rrogat e punonjësve social 
dhe mamive thuhet se ishin të krahasueshme me sektorin e arsimit nga intervistat informuese nga ministritë përkatëse. 
Sidoqoftë, për shërbimet sociale, grada/koeficienti për punonjës social varion nga 7 në 6.5 që është rroga 400-450 Euro 
dhe grada/koeficienti për punëtorin e SAS është 5.5 - 6 që është rroga 320-340 Euro. Kjo shkallë e rrogave është më e ulët 
sesa ajo e sektorit të arsimit ose kategorive tjera të sektorit publik.   

 
 

Opsionet e politikave për ta forcuar mjedisin mundësues për ZhFH në Kosovë  
 
Korniza ligjore:   
Përkufizimi i kuptimit të së drejtës për arsim të hershëm do ta sqaronte më mirë thellësinë e synuar të qeverisë për 
përkrahje dhe rëndësisë që i kushtohet ZhFH. Aktualisht, parashikohet se vetëm mosha 5-6 vjeç është e detyrueshme për 
fëmijët e vegjël, prandaj qeveria duhet ta rishikojë këtë me synimin për ta adresuar nivelin e ulët të pjesëmarrjes së 
moshave 3-5 vjeç.10 Megjithëse kjo ka të bëjë me mungesën e qasjes, vizioni për zhvillimin e ZhFH duhet të ndërtohet mbi 
platonë e madhe të prioritizimit të bërjes së politikave arsimore dhe fondeve në Kosovë. Procesi duhet të përfshijë edhe 
elementet e cilësisë, përveç pjesëmarrjes dhe ekuilibrit ndërmjet të dyve, kur është e nevojshme. Standardet aktuale të 
vendosura duhet të shihen më shumë si një forcë shtytëse për zhvillimin e ZhFH e jo vetëm si pika referimi për zhvillimin 
e kurrikulës. Një opsion i politikave që Kosova duhet ta marrë në konsideratë është që gradualisht ta bëjë regjistrimin për 
moshat 3-5 vjeç të detyrueshëm dhe ta plotësojë këtë me lehtësimin e modeleve alternative të financimit për ZhFH, si dhe 
përpjekje për t’i rritur kapacitetet e infrastrukturës. Rritja e kapaciteteve duhet të jetë graduale dhe e planifikuar mirë.  
 

Reforma e Skemës së Asistencës Sociale (SAS) mund të sigurojë një mbulim më të mirë të varfërisë dhe provat tregojnë 
se kjo do të përmirësonte arritjen e më shumë fëmijëve në nevojë. SAS është programi i vetëm i synuar për mbrojtjen 

 
 
10 Mosha 5-6 vjeç ende nuk është e detyrueshme. Ligji për arsimin parauniversitar përcakton që kjo grupmoshë do të bëhet e detyrueshme nëse 
krijohen kushtet fizike dhe financiare. Mosha 5-6 vjeç synohet të bëhet e detyrueshme me Ligjin e ri i cili po përgatitet me Ligjin për arsimin në 
fëmijëri të hershme. 

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/data_indicators/en/
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sociale të të varfërve në Kosovë dhe mbulon 28,276 familje me 55,285 fëmijë.11 Sidoqoftë, SAS mbetet i vogël në krahasim 
me nevojën, duke pasur parasysh numrin e varfërisë prej 18 për qind12 dhe me përfitime kategorike. Ndërsa shpenzimet 
e përgjithshme për mbrojtjen sociale janë rritur gjatë dekadës së kaluar, shpenzimet relative për SAS janë ulur, ashtu si 
edhe numri i përfituesve. MFPT synon që ta reformojë SAS përmes dorëzimit të Ligjit të ri në Parlament. Kjo reformë 
bazohet në analizën e kryer nga Banka Botërore, e cila tregoi se ndryshimi i kritereve të pranueshmërisë duke (a) hequr 
filtrat kategorikë dhe (b) duke miratuar një test të ri të varfërisë; dhe, duke miratuar një shkallë të re të ekuivalencës 
“optimale”13 për përcaktimin e nivelit të përfitimit do të përmirësonte ndjeshëm ndikimin e SAS në varfëri. SAS i reformuar 
do të arrinte 28,547 familje me 85,969 fëmijë.14 

  

Koordinimi ndërsektorial.  
Hartimi dhe miratimi i një strategjie multi-sektoriale për ZhFH që përfshinë arsimin, shëndetin dhe ushqyerjen, 
mbrojtjen e fëmijëve dhe mbrojtjen sociale. Strategjia mund të rrjedh nga Ligji i ri për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të 
udhëhequr nga mekanizmat e parashikuar në të ose nga Ligji i ri për Arsim në Fëmijëri të Hershme pasi që hartimi i një 
strategjie ndër-sektoriale është përfshirë në këtë projektligj. Strategjia duhet të përmbajë deklaratë vizioni për zhvillimin 
në fëmijërinë e hershme në Kosovë. Kjo strategji duhet t’i përshkruajë rolet e ministrive dhe hisedarëve të tjerë, si dhe 
mekanizmat dhe kontributet për veprime të koordinuara në nivelin komunal. Ajo gjithashtu duhet ta përfshijë një plan 
veprimi të detajuar dhe me kosto për një periudhë prej të paktën 5 vjet dhe të jetë e lidhur me kornizën afatmesme të 
shpenzimeve në nivelin shtetëror. Një shembull i një shteti që ka hartuar një politikë efektive multi-sektoriale të ZhFH 
është Programi Crece Contigo i Kilit (‘Rritet me ty’). Shih kutinë 3.  

Si hap i radhës, krijimi i një spirancë institucionale për ta koordinuar ZhFH në mes të ministrive dhe aktorëve do ta 
lehtësonte udhëheqjen në ZhFH. Rekomandohet që të përfitohet nga vrulli i miratimit të fundit të ligjit të ri për mbrojtjen 
e fëmijëve për t’i udhëhequr përpjekjet për sigurimin e një spirance institucionale për ZhFH në Kosovë. Kjo duhet të lidhet 
me idenë e hartimit të një strategjie gjithëpërfshirëse (shih më lart). Strukturat qendrore duhet ta kenë buxhetin e tyre 
operacional dhe duhet të themelohen më shumë si njësi drejtuese sesa administrative. Për më tepër, duhet të ketë stimuj 
dhe mekanizma të përgjegjësisë për të inkurajuar ministritë që të punojnë së bashku për të arritur rezultatet e jo të 
punojnë në izolim dhe/ose konkurrencë. Si shembull, koordinimi për ZhFH në Xhamajka përshkruhet në Kutinë 4.    

Për ta promovuar zhvillimin holistik të fëmijëve, krijoni udhëzues për sigurimin e shërbimeve të integruara për ZhFH. 
Për ofrimin e shërbimeve të integruara atyre në nevojë, hapi i parë që qeveria duhet të bëjë është që ta përkufizojë një 
meny të shërbimeve të ZhFH për familjet dhe fëmijët. Brenda procesit të hartimit të planit strategjik dhe planit të veprimit, 
qeveria duhet të hartojë udhëzues të qartë për ofrimin e shërbimeve të integruara për ZhFH që përfshijnë tre sektorët 
kryesorë (arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja sociale) si dhe në të gjithë sektorin publik dhe jo-publik. Dëshmitë nga shtetet 
tjera tregojnë se mbrojtja sociale (veçanërisht punonjësit social) mund të luajnë një rol kyç në sigurimin që fëmijët e varfër 
përfitojnë nga gama e plotë e shërbimeve të ZhFH. Ofrimi i shërbimeve si të integruara e jo individuale është thelbësore 
për trajtimin e familjeve si njësi që kanë nevojë për përkrahje koherente nga sektorë të ndryshëm që e përkrahin zhvillimin 
në fëmijërinë e hershme. 

Është e rëndësishme që politikëbërësit të ndërtojnë konsensus se si t’i lehtësojnë dhe koordinojnë më mirë kërkesat 
në nivelet qendrore dhe komunale, duke pasur parasysh mungesën e qartësisë dhe mënyrat e ndryshme të trajtimit të 
kërkesave aktualisht në mesin e komunave të ndryshme. Dy mjete që mund ta lehtësojnë integrimin e shërbimeve dhe 
ofrimin e përmirësuar të shërbimeve janë: një sistem më i fortë i informimit për menaxhimin e shëndetësisë dhe një 
program më gjithëpërfshirës i rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve. Në mjediset tjera, këto mjete kanë qenë të dobishme për 
të siguruar identifikimin në kohë të vonesave në zhvillim dhe lehtësimin e ofrimit të shërbimeve për fëmijët e cenueshëm 

 
11Banka Botërore. Studim i Skemës së Asistencës Sociale: Opsionet e Vlerësimit dhe Reformës. 2019. Përllogaritjet e bazuara në ABEF 2016. Numri 
aktual i familjeve në SAS është 24,198 familje (mars 2020). 
12 bazuar në kufirin kombëtar të varfërisë në 2018 
13 Kjo shkallë është krijuar për ta maksimizuar ndikimin e skemës së re në uljen e varfërisë. Është më pak bujare sesa shkalla e ekuivalencës së 
OCED. Detajet gjenden në Banka Botërore 2019. 
14 Bazuar në simulimet në: Banka Botërore. Opsionet për përfitimet e fëmijëve në Kosovë. Banka Botërore, 2019. 
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dhe të margjinalizuar. Në shtetet tjera, punonjësit social kanë qenë thelbësorë për të siguruar se fëmijët e varfër përfitojnë 
nga gama e plotë e shërbimeve të ZhFH.  

 

Financat:  
Të krijohet një sistem që mundëson identifikimin e shpenzimeve për ZhFH në secilin sektor. Planifikimi aktual, 
menaxhimi financiar dhe sistemi i raportimit - përfshirë monitorimin e efikasitetit të shpenzimeve - duhet të avancohet 
për analizë më të mirë, vlerësim të efektivitetit dhe politikëbërje. Është thelbësore që në të tre sektorët, të jetë e qartë 
për ata që janë të ngarkuar me zbatimin e politikave të ZhFH (dhe të gjithë hisedarët e interesuar) sa shpenzohet në 
nënsektorët e ZhFH. Është me rëndësi të dihet se sa po shpenzohet në secilin sektor për arsye të planifikimit dhe vlerësimit 
të programit dhe është një komponent kyç i financimit të fortë të sistemit.  
 
Për ta përkrahur ZhFH me financim adekuat dhe për ta rritur transparencën, efikasitetin dhe barazinë, duhet që të 
shfrytëzoni kritere të qarta për buxhetim. Ekziston një nevojë urgjente që Kosova të ndërhyjë në sistemin e planifikimit 
të financave që kanë të bëjnë me ZhFH. Ideja e formulës së financimit që po përdoret në sektorin e arsimit mund të 
përdoret si model për shërbimet shëndetësore dhe sociale duke marrë parasysh numrin e fëmijëve të shërbyer dhe 
kontributin që do të ofrohen për shërbimet cilësore. Politikat dhe programet duhet të përkrahen me financa adekuate 
dhe formula duhet t’i pasqyrojë prioritetet që Kosova i vendos vetes - qoftë në dimensionin e rritjes së qasjes dhe/ose 
cilësisë së shërbimeve. Duhet të hartohen kriteret dhe formulat për të siguruar shfrytëzimin të drejtë të resurseve. 
Formula duhet të pasqyrojë dimensionet e ndryshme të politikave dhe programeve, përfshirë shërbimet për grupet e 
margjinalizuara. Fëmijët e margjinalizuar zakonisht kërkojnë më shumë fonde për shërbime, e jo më pak.  
 
Qeveria duhet të përcaktojë nëse shpenzimet për ZhFH në të gjithë sektorët janë të mjaftueshëm për të ofruar shërbime 
cilësore. Kjo mund ta marrë formën e alokimit të më shumë fondeve shtetërore për ZhFH për ta zgjeruar dhe rritur cilësinë 
e shërbimeve dhe/ose efikasitetin. Financimi për ZhFH aktualisht fshihet brenda politikave më të mëdha. Prandaj ekziston 
nevoja për fonde të destinuara të harmonizuara me politikat prioritare për ZhFH. Për sektorin e arsimit, studimet tregojnë 
se investimi publik prej 1 për qind të GDP është minimumi i kërkuar për të siguruar arsim cilësor në fëmijëri të hershme.15 
 

 
 
Pikësynimi 2 i politikave: Zbatimi i gjerë 
 
➢  Levat e politikave:  Gama e programeve • Mbulueshmëria • Barazia 

Zbatimi i gjerë i referohet gamës së programeve ZhFH të disponueshme, shkallës së mbulimit (si pjesë e popullsisë së 
përshtatshme) dhe shkallës së barazisë brenda ofrimit të shërbimit ZhFH. Sipas përkufizimit, përqendrimi në ZhFH përfshinë 
(në minimum) ndërhyrje në shëndetësi, ushqyerje, arsim dhe mbrojtje sociale dhe të fëmijëve dhe duhet të synojë gratë 
shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe prindërit e tyre dhe kujdestarët. Një politikë e fuqishme për ZhFH duhet të përfshijë 
programe në të gjithë sektorët thelbësorë, të sigurojë mbulim të krahasueshëm dhe qasje të barabartë në tërë rajonin dhe 
statusin socio-ekonomik - veçanërisht duke arritur fëmijët e vegjël më të pafavorizuar dhe familjet e tyre. 
 

Levat e politikave 2.1:  Gama e programeve 

Sistemet efektive të ZhFH kanë programe të vendosura në tërë sektorët thelbësorë dhe sigurojnë që çdo fëmijë dhe gratë 
shtatzëna të kenë qasje të garantuar në shërbimet thelbësore dhe ndërhyrjet që u duhen për të jetuar shëndetshëm. Gama 
e programeve vlerëson shkallën në të cilën programet e ZhFH në të gjithë sektorët kryesorë arrijnë të gjithë përfituesit. 
Figura 3 paraqet një përmbledhje të ndërhyrjeve kryesore të nevojshme për t’i përkrahur fëmijët e vegjël dhe familjet e 
tyre përmes sektorëve të ndryshëm në faza të ndryshme të jetës së një fëmije.  

 
15 Neuman & Devercelli, 2013  
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Figura 3: Ndërhyrjet esenciale gjatë periudhave të ndryshme të zhvillimit të fëmijëve të vegjël 

  

Burimi: Çfarë ka më shumë rëndësi për zhvillimin në fëmijërinë e hershme - Dokumenti kornizë. Seria e Shkresave të Punës SABER, 
Nr. 5, 2013.  

 

Në Kosovë, programet e ZhFH janë themeluar për të mirë të grave shtatzëna, fëmijët e vegjël dhe prindërit/kujdestarët, 
megjithatë, jo të gjitha programet janë të përhapura ose të arritshme nga të gjithë. Ndër fushat e kujdesit dhe shërbimeve 
që duket të jenë të pazhvilluara janë ato për ekzaminimin dhe trajtimin e depresionit të nënës, promovimin e angazhimit 
të baballarëve me fëmijët e tyre, edukimin e prindërve dhe lojërat për foshnjat dhe fëmijët shumë të vegjël. 

Një numër i ndërhyrjeve janë në dispozicion në sektorin e shëndetit dhe të ushqyerit. Kujdesi antenatal, imunizimi dhe 
vizitat e fëmijëve janë të gjitha shërbime që ofrohen përmes programeve ekzistuese shëndetësore në Kosovë. Imunizimi i 
fëmijëve është i detyrueshëm dhe janë krijuar protokolle për zbatimin e tij. Përkrahja mikro-ushqyese dhe praktikat e 
promovimit të gjidhënies ekzistojnë në të gjithë shtetin përmes programit të vizitave në shtëpi që funksionon në 22 
komuna me plane për zgjerim në të 38. Qeveria e ka themeluar programin e vizitave në shtëpi me përkrahjen e UNICEF 
dhe Aksionit për Nënat dhe Fëmijët (AMC), një OJQ lokale. Brenda programit të vizitave në shtëpi, mamitë, mjekët dhe 
punëtorët social trajnohen për disa tema të specializuara në lidhje me punën me fëmijë të moshave të hershme. Përveç 
kësaj, programet e ushqimit të fëmijëve (të përkrahura nga UNICEF) janë themeluar në 4 komuna.  

Qasja e kufizuar në arsim në fëmijërinë e hershme vazhdon të jetë sfidë e madhe. Për ta zgjeruar qasjen në arsimin e 
hershëm, aktualisht promovohen tre lloje programesh: partneriteti publik, privat dhe publiko-privat. Programet publike 
financohen plotësisht nga qeveria (stafi, toka dhe ndërtesa, kostot operacionale), shfrytëzojnë kurrikulën kombëtare dhe 
përfitojnë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional. Shkollat private të regjistruara dhe të licencuara gjithashtu 
ftohen për zhvillim profesional, inkurajohen që ta shfrytëzojnë kurrikulën kombëtare dhe përmes licencimit, rregullohen 
për t’i përmbushur të paktën standardet minimale të objekteve dhe arsimit. Qendrat me bazë në komunitet janë 
partneritet publiko-privat ku qeveria e siguron tokën për ndërtesë ose hapësirat e punës dhe donatori partner, OJQ-ja ose 
njësia private është përgjegjëse për pjesën tjetër. Në këtë model komuna mund ta subvencionojë edhe gjysmën e kostos 
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mujore për familjet e kualifikuara për një periudhë të caktuar të përcaktuar në marrëveshje dypalëshe. Aktualisht, nuk ka 
qasje të tjera alternative për AFH siç janë ditët e pjesshme, programet nga shtëpia, grupet e lojërave për prindërit dhe 
fëmijët, etj. Aktualisht ekzistojnë 44 qendra publike të arsimit në fëmijëri të hershme, 124 qendra private të licencuara 
për fëmijëri të hershme (pothuajse dyfish jo të licencuara por që funksionojnë ), dhe qendra të ndryshme me bazë në 
komunitet që punojnë nën marrëveshjet e partneritetit publik privat.16 Për fëmijët 0 deri në <5 aktualisht ka 4,164 fëmijë 
në qendrat publike dhe 5,229 në qendrat private. Për moshën 5-6 vjeç, e cila gjithashtu konsiderohet si klasa 0, 23,650 
fëmijë kalojnë në shkollën fillore. Shumica e këtyre fëmijëve e ndjekin sistemin arsimor publik me 21,660 fëmijë (Statistikat 
Vjetore të MASHTI 2019/20). Qeveria përmes reformës së kurrikulës (e miratuar zyrtarisht në 2011 dhe e zbatuar në faza 
pas kësaj) ka bërë të detyrueshme pjesëmarrjen për fëmijët e moshës 5-6 vjeç. Ajo ka rritur në mënyrë dramatike 
regjistrimin në 92 për qind në 2019, kryesisht duke shtuar klasa parafillore në shkollat ekzistuese fillore. Si përgjigje ndaj 
COVID-19, në vitin 2020 MASHTI lansoi platformën e parë online “Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në 
fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç” për të ndihmuar prindërit, kujdestarët dhe edukatorët në kryerjen e 
aktiviteteve të përditshme me fëmijë të vegjël në shtëpia.  

Për moshat 0-5 vjeç, mungon ofrimi i shërbimeve AFH, por ekziston edhe një pasqyrë e paqartë e kërkesës për shërbime 
të tilla. Opinioni mbizotërues në MASHTI është se ekziston kërkesë e madhe në viset urbane për qasje në institucionet 
parashkollore, megjithatë, kapacitetet e sistemit janë të kufizuara. Për shkak të mungesës së hulumtimeve, është e 
vështirë të konstatohet se sa ka kërkesë nga publiku për shërbime të tilla në të gjithë shtetin. Fakti se ka një numër të 
qendrave private (të licencuara dhe të palicencuara) të arsimit në fëmijëri të hershme (të cilat janë përgjithësisht më të 
shtrenjta dhe në kushte më të dobëta fizike sesa qendrat publike) mund të jetë një indikatorë se ka kërkesë nga prindërit 
për më shumë shërbime të arsimit dhe kujdesit në fëmijëri të hershme. Çdo zgjerim i programeve në viset rurale mund të 
kërkojë punë për ta rritur vetëdijen për rëndësinë e arsimit në fëmijëri të hershme tek publiku në mënyrë që ta ndërtojë 
kërkesën për këto shërbime.  
 
Kosova ka një numër të ndërhyrjeve për mbrojtjen e fëmijëve të themeluara në bazë të Ligjit për Shërbime Sociale dhe 
Familjare për t’u kujdesur për fëmijët në nevojë. Këto janë përkujdesja dhe birësimi, programi për fëmijët e braktisur, 
kujdestaria dhe vendosja në familje. Autoriteti Kujdestar brenda Qendrës për Punë Sociale (QPS) është përgjegjës për 
mbrojtjen e fëmijëve dhe siguron se shërbimet i plotësojnë standardet e përcaktuara në Konventën e Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve. Fëmijët vendosen për birësim përmes Panelit e QPS për Vendosjen e Fëmijëve 
përputhje me nenin 11.22 të Ligjit. Departamenti i Mirëqenies Sociale vendosë fëmijët në familjet kujdestare. Neni 11.14 
siguron që një fëmijë të vendoset vetëm në një familje të përkatësisë etnike, gjuhësore dhe fetare të njëjtë sikurse fëmija, 
dhe punonjësit social vizitojnë çdo muaj për t’u siguruar se fëmijëve u jepet kujdesi adekuat. Fëmijët, prindërit e të cilëve 
nuk mund të kujdesen për ta, mund të vendosen në familje të tjera përmes programit të Kujdestarisë. Dispozitat ligjore 
në nenin 206 të Ligjit të Familjes për Kosovën Nr. 2004/32, garantojnë vendosjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
fëmijëve të lënë pas dore ose fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ai gjithashtu rregullon kompetencat e kërkuara për 
kujdestarët dhe qëllimin e kujdestarisë së të miturve. 
 
Kosova ka SAS që synon varfërinë, e cila siguron transfere mujore të parave të gatshme për familjet dhe shtesa për 
fëmijët. Qasja në SAS është e kufizuar për familjet në të cilat të gjithë anëtarët nuk janë në gjendje që të punojnë (për 
shkak të moshës, paaftësisë për të punuar ose detyrave të kujdesit) dhe për familjet me vetëm një anëtar në gjendje që 
të punojë nëse familja kujdeset për të paktën një fëmijë nën 5 vjeç. Këto familje duhet të demonstrojnë se i dërgojnë 
fëmijët e tyre në shkollë. Ekziston një program i transferimit të parave të gatshme që i përkrahë familjet që kujdesen për 
fëmijën me aftësi të kufizuar të rënda. Aktualisht, mbulimi përmes skemave SAS konsiderohet i ulët krahasuar me nevojën 
dhe filtrat kategorikë janë shumë kufizues duke lënë jashtë shumë familje dhe fëmijë në nevojë. Për më tepër, SAS po i 
dëmton familjet më të mëdha në proporcion me përfitimet sipas numrit të anëtarëve të familjes. Shih Kutinë 5 për më 
shumë detaje për SAS.  

 
16 Qendrat me bazë në komunitet llogariten si ofrues privatë për shkak të statusit të tyre ligjor. Nga 124 qendra private të licencuara të arsimit në 
fëmijëri të hershme, 9 janë qendra me bazë në komunitet të themeluara në Prishtinë dhe të menaxhuara nga Bordet e Shkollave, dhe 31 qendra të 
tjera me bazë në komunitet janë hapur në lokacione të ndryshme me ndihmën e ‘Save the Children’ dhe UNICEF.    
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Levat e politikave 2.2: Mbulueshmëria 

Një politikë e fortë ZhFH duhet të themelojë programe në të gjithë sektorët esencial, të sigurojë shkallë të lartë të mbulimit 
dhe ta arrijë tërë popullsinë në mënyrë të barabartë - veçanërisht fëmijët e vegjël më të pafavorizuar - kështu që çdo fëmijët 
dhe nënat në pritje ta kenë të garantuar qasjen në shërbimet thelbësore të ZhFH. 

 

Qasja në ndërhyrjet esenciale shëndetësore dhe ushqyese për gratë shtatzëna është përgjithësisht i lartë, megjithatë, 
ka akoma vise të nën-shërbyera.  Më shumë se 94 për qind e grave shtatzëna përfitojnë nga 4 vizita antenatale, por kjo 
është ulur nga pothuajse 98 për qind në 2014 (MICS Kosova 2014, 2019-20). Është vërejtur se në komuna më të vogla ose 
rurale, vetëm mjekët e familjes janë në dispozicion, gjë që i vë barrën grave shtatzëna që të udhëtojnë dhe ta paguajnë 
vizitën te një obstetër/gjinekolog specialist larg vendit ku ajo jeton.  Për popullsinë e përgjithshme, 100 për qind e lindjeve 
përcillen nga shoqërues të kualifikuar dhe për viset rurale, është një pikë përqindje më e ulët. Më shumë se 90 për qind e 
fëmijëve regjistrohen në arsimin parafillor në tërë shtetin, 29 për qind e fëmijëve ushqehen me gji në moshën nën 6 muaj, 
që është rënie nga 39 për qind sa ishte matur në 2014 (MICS Kosovo 2014). Tabela 5 tregon krahasimet rajonale të qasjes 
në shëndetësi dhe ndërhyrjet në ushqyerje për gratë shtatzëna. Aktualisht, Kosova nuk ka ekzaminim të detyrueshëm të 
HIV për gratë shtatzëna. 
  

Kutia 5: Skema e Asistencës Sociale (SAS) 
 
Ndryshe nga shtetet tjera të rajonit, Kosova ka vetëm një program të mbrojtjes sociale që i përzgjedh përfituesit në 
bazë të statusit të tyre të varfërisë: Skema e Asistencës Sociale (SAS). Mbulimi i popullsisë së varfër me SAS është i 
ulët, pasi vetëm rreth një e treta e kuintilit të poshtëm përfiton nga SAS, dhe është nën normat e mbulimit të 
programit të vërejtura në shtetet tjera të rajonit. Kjo shkallë e ulët e mbulimit rezulton pjesërisht nga kriteret e 
pranueshmërisë, të cilat janë përkufizuar ngushtë. Sipas legjislacionit të SAS, të prezantuar në fillim të viteve 2000 
dhe të reformuar në 2012, për t’u kualifikuar për SAS, së pari, familjet aplikuese duhet të bien në një nga dy kategoritë 
e përkufizuara ngushtë: Kategoria I - të gjithë anëtarët e familjes janë të varur dhe asnjë nuk është i punësuar, dhe 
Kategoria II - familjet mund të kenë një anëtar të familjes që është në gjendje të punojë, por duhet të regjistrohen si 
të papunë në Agjencinë e Punësimit. Të gjithë anëtarët tjerë 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. Së dyti, 
aplikuesit i nënshtrohen testit të varfërisë që jep poena bazuar në burimet e të ardhurave (duke përjashtuar 
kategoritë e caktuara, siç janë pensionet), përbërjen e amvisërisë, pronësinë e disa llojeve të pasurive dhe 
karakteristikat e vrojtueshme të jetesës/strehimit. Përveç kësaj, beneficionet nga SAS janë të njëtrajtshme që ngadalë 
rriten 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. Indeksimi i beneficioneve është ad hoc dhe diskrecional pavarësisht rregullave 
ekzistuese ligjore. Si rezultat, incidenca e përfitimeve të SAS nuk korrespondon me profilin e varfërisë brenda shtetit, 
shkalla e mbulimit është dukshëm më e ulët sesa niveli i varfërisë dhe ka rënë me kalimin e kohës. Kjo ka implikime 
të rëndësishme për kontributin e SAS për arritjen e objektivave të ZhFH në Kosovë, pasi fëmijët ka më shumë të ngjarë 

të jetojnë në familje të varfra dhe familje më të mëdha. 
 
Burimi: Banka Botërore. 2019. Studim i Skemës së Asistencës Sociale të Kosovës: Opsionet e Vlerësimit dhe Reformës.  
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Tabela 5: Krahasimi rajonal i nivelit të qasjes në ndërhyrjet esenciale shëndetësore dhe të ushqyerjes për gratë 
shtatzëna? 

 Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia e 
Veriut 

Rumania Serbia 

Shoqëruesit e kualifikuar gjatë lindjes 100% 99% 99% 100% 
95% 

98% 

Gratë shtatzëna që përfitojnë nga kujdesi 
antenatal (4 vizita) 
 

94% 97% N/A 97.3% 
 

76%  98.3% 

Përqindja e grave shtatzëna me HIV që 
marrin ARV për PMTCT 

N/A N/A N/A N/A >95% N/A 

Prevalenca e anemisë tek gratë shtatzëna  23% 34% 29.7% 31.8% 
 

30% 
 

33.6% 

Burimi: MICS Kosovo 2019-2020; UNAIDS, 2012; UNICEF, 2010; Databaza globale e OBSH për aneminë, 2006 
Burimi:  MICS Maqedonia e Veriut 2018-2019, MICS Serbia 2014, Instrumenti i Politikave SABER-ZhFH për Rumaninë 2019.  

 
Mbulimi me imunizim për të mbrojtur nga sëmundjet e rënda të fëmijërisë si DPT ka rënë nga 2014 dhe mungon mbulimi 
i plotë i shërbimeve të tjera të kujdesit shëndetësor primar për fëmijët e vegjël. Vaksina DPT mbulon difterinë, kollën e 
keqe dhe tetanusin, dhe pak më shumë se 12 për qind e fëmijëve në Kosovë nuk janë të imunizuar plotësisht kundër DPT. 
Pertuza, e njohur edhe si kollë e keqe, mund të jetë shumë serioze për fëmijët e vegjël dhe është shumë infektive. Rastet e 
DPT dhe të fruthit kanë qenë në rritje në Evropë në vitet e fundit për shkak të mbulimit më të ulët të imunizimit. Në Kosovë 
9 për qind e fëmijëve 24-35 muaj nuk janë imunizuar kundër fruthit (72 për qind për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë). 
Për fëmijët nën 5 vjeç me simptoma të pneumonisë, 73 për qind dërgohen te ofruesi i kujdesit shëndetësor, por më pak se 
39 për qind trajtohen me antibiotikë. Tabela 6 krahason qasjen në ndërhyrjet shëndetësore në rajon.  

 
Tabela 6: Krahasimi rajonal i nivelit të qasjes në ndërhyrjet esenciale shëndetësore për fëmijët e moshës ZHFH 
 

 Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia e 
Veriut 

Rumania 

Fëmijët 1 vjeç të imunizuar kundër DPT 
(vaksinat përkatëse DPT3ß) 

87.3% (2019) 99% 94% 98% 94% 

Fëmijët nën 5 vjeç me dyshim të pneumonisë 
dërgohen te ofruesi i kujdesit shëndetësor 

73.1% (2014) 69.6% N/A 92.7% N/A 

Fëmijët nën 5 vjeç me diarre që marrin 
kripëra orale për rehidratim  

35.2% (2014) 54% N/A 62% 76% 

Burimi:  MICS (Kosovë) 2019-2020 dhe 2013-2014; Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 2019; Anketat nga UNICEF, State of the World's Children, Childinfo, 
dhe ato Demografike dhe Shëndetësore. Instrumenti i politikave SABER-ZhFH për Maqedoninë e Veriut, 2015; Instrumenti i politikave SABER-
ZhFH për Rumaninë 2019. 
 

Të dhënat e disponueshme për zhvillimin e vonshëm, ushqyerjen me gji, aneminë dhe peshën e lindjes sugjerojnë që 
ndërhyrjet esenciale të ushqyerjes për fëmijët e vegjël në Kosovë kanë bazë të mirë, por gama duhet të përmirësohet. 
Tabela 7 tregon të dhënat më të fundit të disponueshme për indikatorët kryesorë të ushqyerjes së fëmijëve në rajon. Sipas 
të dhënave të MICS Kosovo 2019, shkalla e zhvillimit të vonshëm tek fëmijët nën moshën pesë vjeç në Kosovë është 4 për 
qind, por është shumë më e lartë për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë me 15 për qind. Shkalla mesatare e zhvillimit të 
vonshëm në shtetet me të ardhura të mesme/të larta në 2017 ishte 6.4 për qind, dhe në shtetet me të ardhura të larta 
mesatarja është 2.5 për qind. Zhvillimi i vonshëm përkufizohet si shtatlartësi (ose gjatësi) e ulët për moshën dhe kufizon 
potencialin e rritjes afatgjatë të fëmijës, si dhe potencialin për të patur sukses në shkollë dhe në punë.  Zhvillimi i vonshëm 
mund të jetë tregues i shëndetit, ushqim dhe zhvillimit të dobët, dhe normat janë shpesh më të larta midis grupeve të 
margjinalizuara. 

Pavarësisht nga politikat e shtetit për promovimin e gjidhënies, shkalla ekskluzive e ushqyerjes me gji deri në gjashtë 
muaj është vetëm 29 për qind, nga pothuajse 40 për qind e matur në vitin 2014 (MICS). Kthimi në punë është shpesh një 
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arsye pse nënat ndalojnë dhënien e gjirit, por Kosova ka një periudhë mjaft të gjatë të pushimit të lehonisë dhe nivele të 
ulëta të punësimit për gratë. Foshnjat me peshë të ulët në lindje u rritën pak nga 5.4 (2014) në 6.0 për qind (2019). Kjo 
normë është shumë më e lartë për foshnjat e lindura në familje me kuintilin me të ardhurat më të ulta (8.7%) dhe për 
familjet rome, ashkali dhe egjiptiane (16.7%). Anemia te fëmijët parashkollorë për Kosovën është e panjohur, por për të 
gjithë fëmijët e moshës shkollore, mesatarja është 15.7 për qind.  

 

 
Tabela 7: Krahasimi rajonal i nivelit të qasjes në ndërhyrjet esenciale në ushqyerje për fëmijët e moshës ZHFH 

 Kosova Shqipëria Bullgaria Maqedonia e 
Veriut 

Rumania Serbia 

Fëmijët nën 5 vjeç me zhvillimi i 
vonshëm në nivel mesatar/të rëndë  

4.0% 11.3% 7% 4.3% 12% 
5% 

Foshnjat ushqehen vetëm me gji deri 
në 6 muaj  

29.0% 37% 

13.3% (0-2 muaj) 
6% (2-3 muaj) 2% 

(4-5 muaj) 
 

27.5% 16% 

12% 

Foshnjat me peshë të ulët në lindje 6.0% 3.6% 8.8% 9.2% 8% 6% (2009) 

Prevalenca e anemisë tek fëmijët e 
moshës parashkollore 

15.7% për 
fëmijët e 
moshës 

shkollore 

31% 26.7% 25.8% 
39.8% (e 

moderuar) 

29.5% 

Burimi: MICS Kosova 2019-20; MICS Maqedonia e Veriut dhe Serbia, 2019; Baza e të dhënave globale e OBSH për aneminë, 2006; Instrumenti i 
politikave SABER-ZhFH për Bullgarinë 2013; Instrumenti i politikave SABER-ZhFH për Maqedoninë e Veriut, 2015; dhe Instrumenti i politikave 
SABER-ZhFH për Rumaninë, 2019. 

 

Regjistrimi i lindjeve në Kosovë është pothuajse universal. Nëntëdhjetë e tetë për qind e fëmijëve regjistrohen në lindje 
në Kosovë, e cila është në të njëjtin nivel me shtetet tjera në rajon. Norma e fëmijëve të regjistruar dhe që posedojnë 
certifikatë të lindjes bie në 89 për qind. Regjistrimi i lindjes është komponent kryesor i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve 
dhe shoqërisë dhe është i nevojshëm për qasje në shumë shërbime. Tabela 1 tregon normat e regjistrimit të lindjeve në 
rajon. 
 
Pjesëmarrja në arsim në fëmijëri të hershme është ende larg nga e kënaqshme. Në sektorin e arsimit, pjesëmarrja e 
fëmijëve në arsimin e fëmijërisë së hershme është 7 për qind për grupmoshën 0<5, ndërsa për grupmoshën 0<6 është 
20.6 për qind (pjesëmarrja e fëmijëve 5<6 është 93.1 për qind dhe trajtohet si i detyrueshëm brenda sistemit arsimor). 
Shkalla e pjesëmarrjes për grupmoshën 3<6 është 38.1 për qind.17 Qasja në AFH është përcaktuar me të drejtë si prioritet 
për Kosovën, megjithatë, ritmi dhe kapacitetet për zgjerimin e provizioneve publike kanë provuar se Kosova nuk do të jetë 
në gjendje që ta adresojë me lehtësi situatën ekzistuese duke treguar kështu kërkimin e formave alternative të 
programimit.  
 
Skemat e asistencës sociale janë në dispozicion dhe po zbatohen në tërë vendin, por siç u përmend më lart, mbulimi 
është i ulët dhe diskriminon familjet më të mëdha të cilat priren të jenë më të varfra dhe të kenë më shumë fëmijë. Për 
më tepër, kriteret për ndihmë sociale gjithashtu përfshijnë gjendjen ekonomike të familjes që përcaktohet nga legjislacioni 
sekondar i ministrisë (Ligji për Ndihmën Sociale 2003-15). Sipas vendimit të fundit të vitit 2018, kompensimi mujor varion 
nga 60 në 180 Euro në muaj, varësisht madhësisë së familjes. Përveç ndihmës financiare, familjet e aprovuara për skemën 
e ndihmës sociale marrin 5 Euro në muaj për çdo fëmijë të moshës 0-18 vjeç si përkrahje për arsimin dhe shëndetin e 
fëmijëve. Aktualisht, janë rreth 50,000 fëmijë të përfshirë në skemë. Në vitin 2019, gjithsej 2,276 fëmijë me aftësi të 
kufizuara morën ndihmë sociale në formën e pagesës mujore prej 100 Euro në muaj. Gjatë vitit 2019, për këtë skemë u 
investua një buxhet total prej 2,775,300 euro në përkrahje të familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara. Për më tepër, të 
dhënat e DPSF tregojnë se në vitin 2019 gjithsej 9 fëmijë me aftësi të kufizuara u vendosën nën kujdesin familjar me shumë 
prej 350 Euro në muaj.  

 
17 MESTI EMIS, KAS 2019/20 
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Levat e politikave 2.3: Barazia 

Bazuar në provat e fuqishme të efekteve pozitive që ndërhyrjet e ZhFH mund të kenë për fëmijët e pafavorizuar, çdo qeveri 
duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë ofrimit të drejtë të shërbimeve të ZhFH.18 Një nga pikësynimet themelore të çdo 
politike ZhFH duhet të jetë ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre.    

 
Në përpjekje për të nxitur cilësi të përmirësuar dhe qasje të barabartë në shërbimet bazike të kujdesit shëndetësor për 
të gjithë, në vitin 2020, qeveria njoftoi se skema e mbulimit për Ligjin e Sigurimeve Shëndetësore do të futet 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. 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. Për të gjitha rezultatet e shëndetit të fëmijërisë së hershme, fëmijët nga 
kuintilët më të varfër dhe nga komunitetet romë, ashkali dhe egjiptianë janë më keq. Për shembull, përderisa zhvillimi i 
vonuar i moderuar dhe e rëndë për fëmijët nën 5 vjeç është i ulët në popullatën e përgjithshme, ai paraqet rrezik serioz 
për komunitetet në nevojë. Në tërë shtetin, zhvillimi i vonuar është përqendruar në kuintilet më të varfra si në shumicën 
etnike ashtu edhe në grupet e pakicave. Pesëmbëdhjetë përqind e fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë janë në rrezik të 
zhvillimit të vonshëm. Kjo dëshmi tregon pabarazi të thellë në cilësinë e rezultateve të hershme, veçanërisht për popullatat 
në nevojë.  Përveç kësaj, përderisa afro tre çerekë të fëmijëve në Kosovë 24-35 muaj nuk janë imunizuar plotësisht, vetëm 
38 për qind të fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë janë të imunizuar19. Ky hendek paraqet rreziqe jo vetëm për fëmijët 
e këtyre komuniteteve por edhe për shëndetin publik më të gjerë. 
 
Legjislacioni parashikon qasje dhe shërbime të barabarta për fëmijët me aftësi të kufizuara. Sidoqoftë, jo të gjithë fëmijët 
kanë qasje në shërbime adekuate dhe të dhënat nuk raportohen në aso mënyre që hedh dritë mbi boshllëqet në ofrimin 
e shërbimeve. Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Ligji për Përkrahjen e Familjeve që kanë nevoja të përhershme të veçanta 
(nr. 03/L-022, 2008) përkufizon nevojat e veçanta si: “Fëmijët me aftësi të kufizuar të përhershme fizike, mendore dhe 
shqisore” konsiderohen fëmijët nga lindja deri në moshën 18 vjeçare me vendbanim të përhershëm në Kosovë, të cilët 
janë plotësisht të paaftë të kryejnë aktivitetet e përditshme jetësore pa kujdesin e personit tjetër”. Ligji për Mbrojtjen e 
Fëmijës, neni 64 parashikon masat që fëmijët me aftësi të kufizuara mund të përkrahen për të marrë shërbime falas në 
mirëqenie, arsim dhe shëndetësi që plotësojnë më mirë nevojat e fëmijëve.  
 
Ekzistojnë të dhëna për dimensionin e barazisë së provizioneve për ZhFH, por analiza dhe përdorimi i tyre në programim 
është i dobët. Statistikat vjetore të arsimit, të përpiluara nga MASHTI, tregojnë për regjistrimet në nivelin parafillor të 
zbërthyera sipas gjinisë dhe sipas llojit të qendrës (publike dhe private). Gjithashtu janë të zbërthyera sipas komunës. Nga 
zbërthimi mund të shohim se regjistrimi është përqendruar në viset urbane dhe ka vetëm disa qendra me bazë në 
komunitet që funksionojnë në një numër të vogël të komunave. Gjithashtu tregon se në para-fillor, regjistrimi favorizon 
djemtë në raport 1.07 ndaj vajzave. Evidentohet edhe regjistrimi i fëmijëve nga të gjitha grupet etnike, por numrat janë 
shumë të ulta, dhe është e vështirë të zbulohet ndonjë detaj tjetër. Disa shërbime shoqërore varen nga prindërit që 
dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, kështu që kjo mund të ndihmojë në inkurajimin e familjeve të pranueshme dhe të 
regjistruara në shërbimet sociale. Kurrikula dhe materiali didaktik janë përkthyer në gjuhët e pakicave, megjithatë AFH 
ofrohet vetëm në gjuhën amtare nëse shumica e fëmijëve në klasë e flasin atë gjuhë. 
 
Për mbrojtjen sociale, ka të dhëna administrative për shpërndarjen e përfitimeve sipas komunave, sipas gjinisë së 
aplikuesit dhe numrit të fëmijëve. Ekziston edhe studimi i SAS dhe të dhënat nga ABEF. SAS synon mbrojtjen nga futja në 

 
18 Engle et al, 2011; Naudeau et al., 2011 
19 MICS 2019-20 
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varfëri, por edhe nga rreziqet tjera si aftësia e kufizuar, papunësia dhe përgjegjësitë e kujdesit, duke përfshirë fëmijët. Në 
përgjithësi, vlerësohet se ato nuk plotësojnë të gjitha nevojat e të gjithëve dhe në nivelin e dëshiruar. 
 
 

Opsionet e politikave për ta forcuar zbatimin e gjerë për ZhFH në Kosovë 

Gama e programeve:   
Merrni parasysh ekzaminimin dhe trajtimin e nënave për depresion dhe ngritjen e vetëdijes në lidhje me këtë gjendje 
dhe rreziqet e ndërlidhura. Depresioni i nënës është problem i madh i shëndetit publik në tërë botën dhe përbën kërcënim 
për shëndetin dhe zhvillimin afatgjatë të nënave dhe fëmijëve të tyre. Duke pasur parasysh rëndësinë e çështjes dhe 
prevalencën e saj, ekzaminimi i nënave për depresion dhe referimi për trajtim duhet të jenë standard i kujdesit. Ndërhyrjet 
me kosto të ulët që ofrohen nga punëtorët social ose punëtorët shëndetësorë në komunitet mund të sigurojnë trajtim 
efektiv për shumë nëna. Ky ekzaminim dhe trajtim themelor ose referim mund të përfshihet në programin e vizitave në 
shtëpi.  

Krijoni programe të vetëdijesimit për ta promovuar angazhimin, kujdesin dhe prindërimin pozitiv të baballarëve. 
Programet për ta përmirësuar angazhimin e baballarëve me fëmijët e tyre mund të përmirësojnë ndjeshëm aftësitë 
njohëse dhe sociale të fëmijëve dhe rezultatet e zhvillimit. Ajo gjithashtu promovon barazinë gjinore. E njëjta gjë vlen për 
politikat që përkrahin dhe nxisin përfshirjen e babait në përkujdesje. Praktikat aktuale të pushimit të atësisë nuk janë të 
favorshme për këtë dhe duhet të rishikohen në të ardhmen. Përveç kësaj, qeveria duhet të planifikojë programe të 
vetëdijesimit dhe përkrahjes për baballarët potencialisht përmes vizitave në shtëpi, punonjësve të kujdesit shëndetësor 
ose në qendrat e komunitetit. 

Merrni parasysh krijimin e grupeve të lojërave për prindërit, gjyshërit ose kujdestarë tjerë në shtëpi ashtu që foshnjat 
ose fëmijët shumë të vegjël të përfshihen në aktivitete zhvillimore në mjedis grupi. Një prind ose anëtar tjetër i 
komunitetit i cili vijon nivel minimal të trajnimit mund ta udhëheqë grupin. Grupet e lojërave mund të ofrojnë mundësi 
për ta modeluar mënyrën e përfshirjes në aktivitete stimuluese me fëmijë shumë të vegjël dhe mund të ofrojnë mesazhe 
zhvillimi dhe përkrahje sociale për prindërit. 

Si pjesë e reformave në sistemin e mbrojtjes sociale, merrni parasysh shtimin e komponentëve të arsimit për prindërit 
në programet e mbrojtjes sociale. Kjo mund ta lidhë ndihmën financiare me shërbimet që promovojnë ndryshimin e 
sjelljes në mes të prindërve për ta përkrahur zhvillimin e fëmijëve. 

Mbulueshmëria:  
 
Shqyrtoni arsyet për nivelet e ulëta të gjidhënies që vazhdojnë pavarësisht nga programet e promovimit të gjidhënies 
dhe politikat e pushimit të lehonisë. Zgjerimi i programeve të vetëdijesimit që rrisin normat e gjidhënies mund të jetë 
pikënisje. Ekziston nevoja për më shumë prova më empirike për arsyet pas niveleve të ulëta dhe të identifikohen mënyrat 
për t’i adresuar ato përveç rritjes së vetëdijes. Shihni Kutinë 6 për një shembull të fushatës promovuese të gjidhënies në 
Brazil që rriti me sukses normat e gjidhënies. 
 
Rritja e pjesëmarrjes në AFH duhet të jepet prioritet së bashku me cilësinë e sigurimit. Qeveria duhet ta adresojë 
çështjen e pjesëmarrjes së ulët të fëmijëve në AFH. Brenda këtij debati, ekziston nevoja për analizë sistematike dhe të 
qartë dhe një plan veprimi se si të adresohet kjo për një periudhë afatgjatë. Ajo jo vetëm që duhet parë si ndërtim i 
klasave/ndërtesave për parashkollorë por më tepër si qasje koherente ndaj strategjive të shumta që ofrojnë shërbime me 
cilësi të mirë përmes shërbimeve publike, private dhe të bazuara në komunitet. Kjo do të kërkojë ekzaminimin e të gjitha 
opsioneve të mjediseve në dispozicion, përcaktimin e numrit të stafit të trajnuar në dispozicion, si dhe resurset e dedikuara 
financiare të nevojshme për zbatimin e strategjisë.  
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Barazia:  
Të sigurohet se ka personel dhe specialistë të trajnuar në mënyrë adekuate për ta bërë arsimin gjithëpërfshirës një 
arsim cilësor për fëmijët me aftësi të kufizuara. Stafi që punon me fëmijë duhet të jetë i trajnuar në mënyrë adekuate në 
trajtimin e ndjeshmërisë së fëmijëve me aftësi të kufizuara, si dhe aftësinë teknike për të siguruar shërbimet specifike që 
i nevojiten fëmijës. Për stafin e AFH, trajnimi është edhe më urgjent, dhe qeveria duhet të sigurojë përkrahje shtesë për 
adresimin e vështirësive në të nxënë dhe sfidat tjera të zhvillimit brenda institucioneve të AFH.  

Vazhdoni ta zgjeroni punën për ta adresuar nivelin e ulët të regjistrimeve në parafillore në viset rurale dhe komunitetet 
e pakicave etnike të zgjedhura. Puna afruese me komunitetet dhe prindërit duhet të jetë një komponent i rëndësishëm i 
këtyre programeve. Mos adresimi i mungesës së arsimit parashkollor dhe shërbimeve tjera ZhFH vetëm i rritë pabarazitë 
në mes të viseve rurale dhe urbane, dhe midis komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian raportohen se kanë nevojë për më shumë vetëdijesim dhe përkrahje për ta rritur nivelin e regjistrimit dhe 
pjesëmarrjes.  

Reformimi i programeve të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për t’i adresuar më mirë nevojat. Reforma e SAS duhet të 
pasqyrojë kriteret e pranueshmërisë që u japin prioritet familjeve në nevojë siç janë familjet më të varfra dhe më të 
mëdha. Për më tepër, hyrja e grupeve të margjinalizuara në shërbimet e asistencës sociale duhet të analizohet dhe si 
rezultat të bëhen ndryshimet e nevojshme në mekanizmat ekzistues për ta promovuar përfshirjen e tyre në SAS dhe për 
ta përkrahur qasjen e tyre në gamë të plotë të shërbimeve ZhFH. 

 

Pikësynimi 3 i politikave: Monitorimi dhe Sigurimi i Cilësisë 
➢  Levat e politikave:  Disponueshmëria e të dhënave • Standardet e cilësisë • Pajtueshmëria me 

standardet 

Monitorimi dhe Sigurimi i Cilësisë i referohet ekzistencës së sistemeve të informimit për të monitoruar qasjen në shërbimet 
ZhFH dhe rezultatet tek fëmijët, standardet për shërbimet ZhFH dhe sistemet për të monitoruar dhe zbatuar 
pajtueshmërinë me ato standarde. Sigurimi i cilësisë së ndërhyrjeve në ZhFH është thelbësor sepse provat kanë treguar se 
nëse programet nuk janë të cilësisë së lartë, ndikimi te fëmijët mund të jetë i papërfillshëm, apo edhe i dëmshëm.  

Kutia 6. Fushata braziliane për të rritur normat e gjidhënies.   
 
Fushata e Brazilit për ta promovuar gjidhënien është një shembull i punës së suksesshme për të ndryshuar 
perceptimet publike dhe praktikat e kujdesit shëndetësor, duke rezultuar në rritje të konsiderueshme të gjidhënies. 
Fushata u iniciua në 1980 nga Instituti Kombëtar i Ushqimit dhe Ushqyerjes.  UNICEF dhe Organizata Pan-Amerikane 
e Shëndetësisë ndihmuan në zhvillimin e materialeve të vetëdijesimit të publikut që adresonin mungesën e 
materialeve informuese për gjidhënie në gjuhën Portugeze. Broshurat udhëzuese u shpërndanë gjerësisht nënave. 
Fushata mediale përfshinte spote në radio, televizion dhe media të shtypura dhe përkrahje nga personalitete të 
njohura. OBSH dhe UNICEF mbajtën kurse trajnimi për gjidhënie për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe 
menaxherët, dhe Iniciativa për Spitalin Miqësor për Foshnjat u realizua gjerësisht për ta iniciuar ushqimin e 
hershëm. Një koalicion prej aktorëve të shumtë ndihmoi që fushata të ishte e suksesshme. Asociacioni i 
profesionistëve mjekësorë, udhëheqësit e komunitetit, politikanët, grupet e nënave të kishës katolike dhe mediat 
u përfshinë të gjitha këto punë. Norma ekskluzive e gjidhënies u ngrit nga 3.6 për qind në 1986 në 40 për qind në 
2006. 
 
Burimi: Zbatimi i Praktikave të Gjidhënies në Brazil: http://www1.paho.org/English/DD/PUB/NutritionActiveLife-ENG.pdf  
 
 

http://www1.paho.org/English/DD/PUB/NutritionActiveLife-ENG.pdf
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Levat e politikave 3.1: Disponueshmëria e të dhënave 

Mbledhja e saktë, gjithëpërfshirëse dhe në kohë e të dhënave mund të nxisë politikëbërje më efektive. Sistemet e mirë-
zhvilluara të informimit mund ta përmirësojnë vendimmarrjen.  Në veçanti, të dhënat mund të informojnë zgjedhjet e 
politikave në lidhje me vëllimin dhe shpërndarjen e financimit publik, rekrutimin dhe trajnimin e stafit, cilësinë e programit, 
respektimin e standardeve dhe përpjekjet për të synuar fëmijët më në nevojë. 

 
Kosova ende nuk ka sistem kombëtar të informimit shëndetësor (SISH). 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. Ecja përpara me zhvillimin e SISH gjithashtu jep një shans për të 
integruar sistemet e informimit ZhFH në tre sektorët dhe për të lidhur resurset, evidencat dhe strategjitë e punës afruese, 
si dhe për ta përmirësuar monitorimin dhe përcjelljen e zhvillimit të fëmijëve.  
 
Qeveria mbledh të dhëna për gjendjen socio-ekonomike të fëmijëve në qendrat e arsimit të fëmijërisë së hershme. 
Përveç kësaj, mblidhen të dhënat për qasjen në qendrat e arsimit në fëmijëri të hershme bazuar në përkatësinë etnike, 
komunën dhe gjininë. Nga ana tjetër, të dhënat nuk janë të disponueshme për lokacionin gjeografik (rurale karshi urbane) 
të nxënësve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara. Për fëmijët me aftësi të kufizuara, qeveria ka filluar të mbledhë disa nga 
të dhënat për fëmijët që vijojnë në qendrat e arsimit special por jo ende për fëmijët në qendrat e arsimit të rregullt.  
 
Ekziston një mungesë e mekanizmave të monitorimit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve (CGDM). Në Kosovë, CGDM nuk 
vlerësohet sistematikisht në nivelin e popullsisë për të vlerësuar nëse fëmijët po i arrijnë pikat referente të zhvillimit. 
Ndërsa edukatorët dhe mësimdhënësit në qendrat e arsimit në fëmijëri të hershme kanë pika referimi për monitorimin e 
zhvillimit të fëmijëve, nuk ekzistojnë mekanizma të tillë në nivel sistematik në nivel kombëtar ose komunal. Nuk mblidhen 
të dhënat për zhvillimin e fëmijës në dimensionet njohëse, gjuhësore dhe socio-emocionale. Programet CGDM kanë qenë 
ndërhyrje kryesore ZhFH në shumë shtete. Ato mund të jenë një mënyrë efektive për ta përkrahur dhe monitoruar 
shëndetin e fëmijëve dhe rezultatet arsimore, si dhe për ta përmirësuar stimulimin dhe angazhimin e prindërve me fëmijët 
e tyre. Ato gjithashtu ofrojnë mundësi për të gjurmuar dhe identifikuar vonesat në zhvillim, gjë që është thelbësore për të 
siguruar se fëmijët dhe familjet të kenë qasje në ndërhyrjet kritike. 
 
Një raport i fundit për programin e vizitave në shtëpi identifikoi një numër kufizimesh për zhvillimin e programit efektiv 
CGDM përfshirë: trajnimin dhe furnizimin e punëtorëve shëndetësorë, modelin e ofrimit të shërbimeve, strukturën aktuale 
të programeve të vizitave në shtëpi dhe nevojën për të digjitalizuar dhe përmirësuar mjetet për ta përkrahur një program 
CGDM. Shqyrtimi i udhëzuesit dhe ofrimit të shërbimit aktual do të jetë kyç për të kuptuar boshllëqet që duhet të 
plotësohen për ta ndërtuar një program gjithëpërfshirës CGDM për të gjithë fëmijët dhe ata që kanë nevojë për shërbime 
të specializuara dhe të diferencuara. 
 
Mungojnë të dhënat për kualifikimet dhe përvojën e stafit të ZhFH. Për arsimin, në nivelin e shkollës, këto të dhëna mund 
të mbahen, megjithatë, nuk janë në dispozicion detajet në të dhënat e centralizuara për edukatorët dhe mësimdhënësit. 
Ekziston një mungesë e të dhënave për kualifikimet arsimore dhe profesionale të edukatorëve që punojnë me fëmijë të 
vegjël, edhe pse standardet e kualifikimit janë specifikuar qartë në rregullore. Ndërsa vrojtimi i përgjithshëm është se të 
gjithë edukatorët i plotësojnë kërkesat minimale, MASHTI nuk është në gjendje që të raportojë në detaje për llojin e 
kualifikimit që kanë edukatorët.  
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Tabela 10. Disponueshmëria e të dhënave për të monitoruar ZhFH në Kosovë (✓= po, X = jo) 
 
 

Të dhënat administrative 
Indikatori I gjurmuar 

Normat e regjistrimit në AFH sipas regjionit ✓ 

Fëmijët me aftësi të kufizuara të regjistruar në AFH (# i) ✓ 

Fëmijët që marrin pjesë në vizitat e fëmijëve të mirë (# i) ✓ 

Fëmijët që përfitojnë nga ndërhyrjet e të ushqyerit publik (# i) X 

Gratë që marrin ushqim antenatal (# i) X 

Përpjesëtimi mesatar nxënës-mësimdhënës në AFH publike ✓ 

A diferencohen shpenzimet e AFH në sektorin e arsimit brenda buxhetit të arsimit? ✓ 

A diferencohen shpenzimet e ZhFH në sektorin shëndetësor brenda buxhetit 
shëndetësor? 

X 

Rezultatet e zhvillimit individual të fëmijëve X 

Të dhënat nga anketa 
Indikatori I gjurmuar 

Popullsia që konsumon kripë të jodizuar (%) ✓ 

Suplement i vitaminës A për fëmijë 6-59 muaj (%) X 

Prevalenca e anemisë tek gratë shtatzëna (%) ✓ 

Fëmijët nën 5 vjeç të regjistruar në lindje (%) ✓ 

Fëmijët e imunizuar kundër DPT3 në 12 muaj (%) ✓ 

Gratë shtatzëna që marrin pjesë në të paktën katër vizita antenatale (%)  ✓ 

Fëmijët e regjistruar në AFH sipas statusit socio-ekonomik (%) X 

 
 
 

Levat e politikave 3.2: Standardet e cilësisë 

Sigurimi i cilësisë së ofrimit të shërbimit ZhFH është esencial. Një fokus në qasje - pa fokus proporcional në sigurimin e 
cilësisë - rrezikon përfitimet që politikëbërësit shpresojnë se fëmijët do të gëzojnë përmes ndërhyrjeve të ZhFH.  Cilësia e 
programeve ZhFH lidhet drejtpërdrejt me zhvillimin më të mirë njohës dhe social të fëmijëve20. 

 
Kosova i ndjekë standardet ndërkombëtare të kujdesit për ZhFH (para lindjes, gjatë lindjes dhe pas lindjes), megjithatë, 
mungesa e resurseve çon në standard të improvizuar ose të përshtatur të kujdesit. Gjithashtu, mungesa e sistemeve të 
koordinuara të referimit dhe protokolleve të standardizuara klinike i lë institucionet e kujdesit shëndetësor, të cilat shpesh 
janë me pak personel, në vështirësi në ofrim të shërbimeve cilësore dhe me pacientin në qendër. Afrimi i cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore përkrahëse të ZhFH duhet të përfshijë një fokus te kompetentët e kujdesit dhe koordinimin e 
kujdesit.  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.  
 
Nga punonjësit shëndetësorë kërkohet që të vijojnë trajnim për shpërndarjen e mesazheve ZhFH (etapat e zhvillimit, 
kujdesi për fëmijët, prindërimi, stimulimi i hershëm, në mes tjerash). Programi i vizitave në shtëpi siguron se trajnimi për 
punëtorë të ndryshëm shëndetësorë dhe materialet për shpërndarjen e mesazheve ZhFH edukojnë nënat dhe familjet. 
Për spitalet dhe qendrat shëndetësore ekzistojnë standarde të ndërtimit dhe procedura rigoroze të regjistrimit për këto 
institucione shëndetësore.  
 

 
20 Taylor & Bennett, 2008; Bryce et al, 2003; Naudeau et al, 2011; Victoria et al, 2003 
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Standardet e mësimnxënies dhe zhvillimit të fëmijëve janë të vendosura, por përkthimi i tyre në praktikë mbetet sfidë. 
Kurrikulumi para-fillor është në dispozicion, por ai mund të përmirësohet për të qenë më i përshtatshëm për zhvillim. 
Standardet e mësimnxënies dhe zhvillimit për fëmijët e moshave 0-6 janë të përcaktuara qartë në dokumentin e 
Standardeve për Arsimin dhe Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme (2011). Standardet janë shtjelluar në detaje për grupe 
të caktuara të moshës në gjuhë dhe komunikim, zhvillim fizik, socio-emocional si dhe fushën e njohurive të përgjithshme. 
Këto standarde përdoren si dokument udhëzues për ofrimin e arsimit në fëmijërinë e hershme. Ndërsa standardet janë 
zhvilluar qartë, Kosova lufton me zhvillimin e kurrikulës për këtë nivel. Kurrikul ekzistuese e vitit 2011 është pak akademike 
dhe më shumë e orientuar drejt përmbajtjes sesa e bazuar në lojë. Ndërsa Kosova inicioi një paketë të tërë të reformës së 
kurrikulës për arsimin parauniversitar në 2011, hartimi i kurrikulës për zhvillimin në fëmijëri të hershme nuk është 
finalizuar ende. Në dy vitet e fundit ka pasur një shtytje për ta ridizajnuar kurrikulën parashkollore, por ajo ka ngecur.  
 
Ekziston një standard relativisht i rregulluar për kualifikimin e personelit që merret me zhvillimin e fëmijëve. Në arsim, 
trajnimi para shërbimit për mësimdhënësit dhe edukatorët e nivelit parafillor rregullohet brenda standardeve të arsimimit 
të mësimdhënësve. Për të punuar me fëmijët në mjedis parashkollor, edukatorëve dhe mësimdhënësve u kërkohet të 
kenë diplomë baçelor në zhvillimin e fëmijërisë së hershme, që jepet nga universitetet publike. Gjithashtu, rregullorja e 
aplikueshme për punësimin e stafit, në rastet kur nuk ka asnjë aplikues me diplomë baçelor në arsimin parashkollor, 
kualifikimi i mesëm i lartë për edukator është gjithashtu i pranueshëm, veçanërisht për të punuar me grupmoshën 0<3.  
 
Sa i përket standardeve të trajnimit, ekziston një praktikë e detyrueshme brenda programit zyrtar të aftësimit para-
shërbimit në nivelin baçelor dhe ekziston një institucion në nivelin MASHTI (Këshilli shtetëror për licencimin e 
mësimdhënësve) që i aplikon këto standarde. Udhëzimi Administrativ 05/2017 për licencimin e mësimdhënësve ofron një 
kornizë për standardet për kualifikimin e edukatorëve dhe mësimdhënësve. Standardet e kualifikimit para shërbimit për 
edukatorët e nivelit Baçelor kërkojnë që të gjitha programimet duhet të pasqyrojnë gjithsej 25 ECTS (Sistemi Evropian i 
Kredive) në një program të nivelit Baçelor 240 ECTS të trajnimit praktik të shpërndarë në 4 vite të programimit. 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 
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. 
 
Trajnimi në shërbim për profesionistët e ZhFH është në dispozicion, por nuk është sistematik. Punonjësve shëndetësorë 
që punojnë me Programin e Vizitave në Shtëpi u ofrohet një trajnim 5 ditor (11 module) për zhvillimin e fëmijës. Modulet 
përfshijnë një gamë të gjerë të temave dhe janë të strukturuara mirë për ta adresuar zhvillimin e fëmijës dhe përkrahjen 
për prindërit/kujdestarët dhe fëmijët e vegjël. Nga punëtorët social pritet që të kenë kualifikime dhe trajnime formale për 
punë me fëmijë. Nuk ka standarde sistematike për ta vlerësuar kompetencën e punëtorit social dhe trajnim formal në 
vend të punës, pavarësisht mundësive sporadike të zhvillimit profesional që kanë qenë në dispozicion. Trajnimi në shërbim 
i mësimdhënësve është i disponueshëm në të gjithë vendin, por ofertat nuk janë vendosur mirë për t’i shërbyer synimeve 
të zhvillimit të fëmijës dhe mundësia e zhvillimit profesional është mjaft e kufizuar.  
 
Standardet e infrastrukturës ekzistojnë për objektet e arsimit të hershëm, por në sektorin shëndetësor nuk ka ndonjë 
përshtatje të veçantë të ambienteve për fëmijët e vegjël. Në 2018 qeveria i vendosi standardet e infrastrukturës për 
objektet private dhe publike të arsimit të fëmijërisë së hershme. Sidoqoftë, ende nuk dihet se sa institucione ekzistuese 
në sektorin publik ose privat i përmbushin këto standarde të infrastrukturës dhe ndërtimit. Nuk ka mekanizëm inspektimi 
ose monitorimi të vendosur për të siguruar pajtueshmërinë me standardet e aplikueshme. Standardet për institucionet 
shëndetësore gjithashtu ekzistojnë, por janë më shumë standarde të përgjithshme sesa të orientuara për zhvillimin e 
fëmijëve.  
 
Standardet e ofrimit të shërbimeve për AFH janë vendosur, megjithëse ka vend për përmirësim. Standardet promovojnë 
përpjesëtime të vogla të nxënës/mësimdhënës për AFH në Kosovë siç thuhet në Udhëzimin Administrativ 22/2013 për 
përpjesëtimin nxënës/mësimdhënës në arsimin parauniversitar. Këto standarde specifikojnë se përpjesëtimet të jenë si 
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më poshtë: moshat 1-2 vjeç janë 12 nxënës për 2 edukatorë; moshat 2-3 vjeç janë 14 për 2 edukatorë; moshat 3-4 vjeç 
janë 20 për 2 edukatorë; moshat 4<5 vjeç janë 22 për 2 edukatorë; dhe moshat 5<6 vjeç janë 24 për 2 edukatorë. Ndërsa 
përpjesëtimet mësimdhënës/nxënës janë shumë të mira në tërë AFH dhe mbulimi i fëmijëve 5<6 vjeç është relativisht i 
lartë, numri i orëve në shkollë është shumë i ulët, me një mesatare prej rreth 2 orë në ditë. Kjo paraqet një sfidë për 
ofrimin e një programi cilësor AFH me rezultate të matshme pozitive në kaq pak kohë.  Çështja e kurrikulës për arsimin në 
fëmijëri të hershme është një fushë e rëndësishme për tu adresuar. Ndërsa Kosova është përqendruar shumë në 
reformimin e kurrikulës së arsimit parauniversitar për të kaluar drejt një filozofie arsimore të bazuar në kompetenca, u 
bënë përpjekje për reforma e kurrikulës për arsimin në fëmijëri të hershme por ato ngecën. Kurrikula ekzistuese 
konsiderohet akoma e fokusuar në mënyrë akademike, me shumë pak orientim drejt zhvillimit holistik të fëmijëve dhe 
pedagogjisë së bazuar në lojë. 
 
Ekzistojnë standarde licencimi për funksionimin e institucioneve të arsimit në fëmijëri të hershme. Standardet për 
licencimin e institucioneve private të arsimit në fëmijëri të hershme përcaktojnë përpjesëtimin fëmijë për 
edukatorë/mësimdhënës, certifikimet minimale për edukatorët/mësimdhënësit, dhe standardet e institucionit, si dhe 
kërkesën që institucionet të sigurojnë 2 metra katrorë për fëmijë, si dhe ambiente higjienike për fëmijë. Këto standarde 
kanë për qëllim që ta rregullojnë sektorin privat, sipas Udhëzimit Administrativ 15/2016 për licencimin dhe regjistrimin e 
institucioneve private, megjithatë ato aplikohen njësoj si në qendrat publike dhe me bazë në komunitet. Për më tepër, 
shkollat private inkurajohen që ta ndjekin kurrikulën publike të AFH.   
 
 

Levat e politikave 3.3: Pajtueshmëria me standardet 

Vendosja e standardeve është esenciale për ofrimin e shërbimeve cilësore të ZhFH dhe për promovimin e zhvillimit të 
shëndetshëm të fëmijëve.  Pasi të jenë vendosur standardet, është e rëndësishme që të vendosen mekanizma për ta 
siguruar pajtueshmërinë me standardet. 

 

Analiza gjithëpërfshirëse e pajtueshmërisë së Kosovës me standardet e OBSH për kujdesin e nënës dhe kujdesin 
neonatal është e kufizuar nga mungesa e disponueshmërisë së të dhënave, megjithatë, të dhënat nga anketa e MICS 
2019 që adresojnë disa nga këto standarde tregojnë për një nivel bazë të mirë të pajtueshmërisë. Për shembull, mbulimi 
i kujdesit antenatal u raportua të ishte 94 për qind, me 100 për qind për gratë që ishin parë të paktën një herë nga punëtorë 
i kualifikuar shëndetësor dhe 100 për qind e lindjeve ishin shoqëruar nga një punëtor i kualifikuar shëndetësor. Sidoqoftë, 
masat e larmishme të shkallës së vdekshmërisë së nënës gjatë viteve sugjerojnë që standardet, proceset dhe 
pajtueshmëria me normat ndërkombëtare mund të përmirësohen. Në një studim të metodave të përziera në vitin 2013, 
duke i shikuar determinantët e zbatimit të udhëzuesve të shëndetit të nënave, gjeti disa pengesa ndaj suksesit.21 Këto 
përfshinin: mungesën e komunikimit midis doktorëve dhe përfaqësuesve të ministrisë; mungesën e komunikimit ndërmjet 
klinikave që ofrojnë kujdes obstetrik; dhe mungesën e integrimit në tërë sistemin e kujdesit shëndetësor, përfshirë 
qendrat rurale dhe urbane. Sfida e integrimit i atribuohet trashëgimisë dhe ndikimit të konfliktit në investime në 
organizimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe tregon rëndësinë e përcaktimit dhe vendosjes së qëllimeve të 
mundshme dhe të menaxhueshme për përmirësim.  
 
Është e paqartë në çfarë niveli personeli në ZhFH i plotëson standardet e kualifikimit për shkak të të dhënave të dobëta. 
Në përgjithësi, ekziston mungesë e të dhënave në Kosovë për kualifikimet e stafit që punon në zhvillimin e hershëm të 
fëmijëve. Në sektorin e arsimit, pajtueshmëria me standardet profesionale për mësimdhënësit parashkollorë dhe 
edukatorët e kopshteve ose të parashkollorëve zakonisht besohet të jetë e lartë, megjithatë nuk ka të dhëna të besueshme 
për kualifikimet e edukatorëve dhe mësimdhënësve që punojnë me fëmijët e moshave 0-5 vjeç. Vrojtimi i përgjithshëm 
nga zyrtarët që u intervistuan është se Kosova ka staf të mjaftueshëm të kualifikuar për të punuar në arsimin e fëmijërisë 
së hershme për nivelin aktual të regjistrimit dhe madje edhe nëse mbulimi do të zgjerohej. Nuk ka raporte të 

 
21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3846581/pdf/1748-5908-8-108.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3846581/pdf/1748-5908-8-108.pdf
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disponueshme që japin detaje për llojet dhe nivelet e kualifikimeve. Në mënyrë të ngjashme, nuk ka të dhëna të 
disponueshme sistematikisht për kualifikimet e punëtorëve shëndetësorë. Kërkesat përcaktohen qartë në Rregulloren Nr. 
05/2012 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil për punëtorët social në kohën e punësimit. Në mesin e 
gamës së gjerë të kualifikimeve, ekziston një indikator i qartë se kualifikimet (si arsimi në punë sociale, pedagogji, etj.) 
duhet të pasqyrojnë kualifikime dhe njohuri për zhvillimin e fëmijëve. Sidoqoftë, termat e referencës për punëtorët socialë 
janë disi të paqartë dhe jo-sistematikë nëpër komuna.  
 
Përpjesëtimet standarde nxënës/mësimdhënës janë përmbushur nga MASHTI. Raporti i SMIA MASHTI për Statistikat 
dhe Indikatorët 2018/2019 thotë se për fëmijët nga 0-59 muaj (0 <5), përpjesëtimi nxënës/mësimdhënës është 9.5 nxënës 
për një edukator. Ndërsa për fëmijët nga 60-72 muaj (5-6), raporti është 20.5 nxënës për një mësimdhënës.  Kosova ka 
standarde të qarta për përpjesëtimin nxënës/mësimdhënës për arsimin e fëmijërisë së hershme dhe aktualisht këto 
standarde janë përmbushur. 
 
Zbatimi i standardeve të ambienteve për ZhFH nuk monitorohet në mënyrë adekuate. Nuk ekziston asnjë mekanizëm 
monitorimi dhe as nuk ka të dhëna të disponueshme për përqindjen e pajisjeve që plotësojnë standardet e aplikueshme. 
Në mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, nuk ka ende ndonjë iniciativë për ta adresuar zbatimin e standardeve. Ekzistojnë 
rregullore për ofruesit privatë të AFH përmes procesit të licencimit nga MASHTI, megjithatë ekziston pothuajse dyfishi i 
sasisë së ofruesve privatë që operojnë pa licencë në krahasim me ato që janë licensuar nga MASHTI, sipas zyrtarëve të 
MASHTI. Shumë operatorë privatë regjistrojnë biznesin e tyre por nuk arrijnë ta marrin licencimin. Për më tepër, nuk ka 
të dhëna nëse ofruesit privatë i përmbushin standardet e ndërtimit që janë në fuqi. Rregulloret e licencimit për ofruesit 
privatë fokusohen më shumë në cilësinë e objekteve të tilla si disponueshmëria e hapësirës, pajisjet higjienike dhe 
kualifikimet e personelit sesa në cilësinë e infrastrukturës siç është përshtatshmëria e hapësirës dhe ambienteve të tjera 
për moshën e fëmijëve. Për ofruesit publik, nuk ka procese inspektimi të vendosura, dhe si pasojë nuk ka të dhëna se sa 
ato përputhen me standardet e aplikueshme.   
 

Opsionet e politikave për ta forcuar Monitorimin dhe Sigurimin e Cilësisë për ZhFH në 
Kosovë  

Disponueshmëria e të dhënave:   
Ecni përpara me planin dhe me realizimin e një sistemi të digjitalizuar të informimit shëndetësor kombëtar me synimin 
për krijimin e një regjistri social dhe shkëmbimit të të dhënave në të gjithë shërbimet e ZhFH. 
 
Krijoni një kulturë vlerësimi që çon në shfrytëzimin e informatave për informimin e politikave dhe programeve të ZhFH. 
Të dhënat në dispozicion shërbejnë si tërësi statistikash, megjithatë ka ende shumë për të bërë për të krijuar një kulturë 
vlerësimi. Kjo mund të miratohet në nivelin e ofrimit të shërbimeve për t’i kuptuar çështjet rreth cilësisë së shërbimeve të 
ofruara për ta informuar politikëbërjen dhe përmirësimin e praktikave.  
  
Vendoseni një sistem gjithëpërfshirës të monitorimit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve. Për çdo strategji të ardhshme 
multisektoriale dhe plan zbatimi për shërbimet e koordinuara të ZhFH, është me rëndësi të përfshihet një sistem CGDM 
për t’i matur shënjestrat e përcaktuara për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Programi i tillë shkon përtej sigurimit të 
pajtueshmërisë me regjimet e imunizimit ose kontrollimit të shtatlartësisë dhe peshës dhe përdoret më së miri si një mjet 
për lehtësimin e kuptimit prindëror të pikave reference të njohjes, socio-emocionale, gjuhësore dhe aftësive motorike. 
Rritja e numrit dhe cilësisë së vizitave në shtëpi dhe përafrimi i tyre me pikat referencë të zhvillimit të fëmijëve do të jetë 
kritik për përmirësim të rezultateve, veçanërisht për grupet e margjinalizuara dhe në rrezik. Sidoqoftë, ndërhyrja nga ana 
e furnizimit për rritjen e numrit të punonjësve të trajnuar shëndetësorë, arsimorë dhe socialë janë mundësues të 
rëndësishëm. Ekzistojnë gjithashtu hapësira të konsiderueshme për të përmirësuar materialet për detektimin e rrezikut 
zhvillimor, si dhe për të digjitalizuar listat e kontrollit për ta bërë monitorimin dhe referimet më të lehtë dhe më të shpejtë. 
Programimi CGDM është gjithashtu i dobishëm për lehtësimin e gatishmërisë për shkollë. Programi në Kosovë aktualisht 
ka një kontroll në moshën 3 vjeçare si porta kryesore nga sektori i shëndetësisë në atë të arsimit, dhe më shumë mund të 
bëhet për ta forcuar gatishmërinë shkollore.  
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Standardet e cilësisë:  
Punëtorët shëndetësorë duhet të angazhohen në ndarjen informatave me prindërit mbi pikat referente të zhvillimit 
dhe si ta promovojnë zhvillimin e fëmijëve të tyre. Fillimisht, punëtorët shëndetësorë duhet të përgatiten përmes 
trajnimit dhe materialeve për t’u ndihmuar prindërve që t’i kuptojnë standardet e zhvillimit të fëmijëve dhe mënyrat se si 
ata mund të kontribuojnë në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve. Ky lloji i informatës mund të ndahet për herë të parë 
gjatë vizitave të kujdesit para lindjes së gruas, dhe më pas në vizitat e fëmisë.   
 
Kurrikula për parafillor dhe kërkesat për trajnimin të personelit duhet të rishikohen për ta promovuar zhvillimin holistik 
të fëmijëve. Kurrikula ekzistuese është tepër e përqendruar në akademikë e nuk është e bazuar në lojë. Personeli që 
punon në arsimin e fëmijërisë së hershme duhet të trajnohet për ta adresuar zhvillimin e fëmijës nga një perspektivë 
holistike dhe për t’i kuptuar pikat referencë të zhvillimit dhe respektimin themelor të çështjeve të mundshme të shëndetit 
dhe mirëqenies sociale.   
 

Pajtueshmëria me standardet:  
Zhvillimi i mekanizmit(ve) të monitorimit/inspektimit dhe financimit të dedikuar për përmbushje të standardeve në 
ZhFH është një hap i rëndësishëm për të kuptuar dhe adresuar rezultatet e ZhFH në mënyrë më efektive. Mund të fillojë 
duke prezantuar mekanizma më rigorozë dhe me resurse të sigurimit të cilësisë për monitorimin e zhvillimit të fëmijës 
dhe arritjen e rezultateve të pritura. Për më tepër, digjitalizimi i formave të monitorimit/inspektimit në mënyrë që 
informata të jetë e disponueshme brenda dhe në të gjithë sektorët të sigurojë qasje në të dhëna në kohë reale, mundëson 
koordinim më të mirë dhe më pak burokraci për ofruesit e shërbimeve dhe përdoruesit e fundit. Qeveria duhet të 
përqendrohet gjithashtu në zhvillimin e sistemeve më të përparuara të menaxhimit të informacionit të integruar për ta 
monitoruar arritjen e rezultateve të fëmijës, pajtueshmërinë me licencimin dhe standardet e institucioneve, dhe të dhëna 
për përvojat e stafit të ZhFH, nivelin e kualifikimit, trajnimin etj.  

Për ta siguruar më mirë cilësinë e ofruesve privatë të arsimit të fëmijërisë së hershme, duhet të futen stimuj për licencim 
dhe koordinim më i mirë me regjistrimin për bizneset e vogla. Përllogaritet se numri i parashkollorëve privat të regjistruar 
në Kosovë është dyfishi i atyre që kanë kërkuar licencim nga MASHTI. Simulimet për kompletimin e licencimit siç janë 
lehtësimet e tatimeve të biznesit të vogël, riorganizimi i procesit të licencimit dhe përfshirja në zhvillimin vjetor profesional 
për ofruesit e shërbimeve/edukatorët mund ta bëjnë licencimin më tërheqës për bizneset e vogla. Lidhja e procesit të 
regjistrimit dhe licencimit për parashkollorët mund të ndihmojë edhe që të dy hapat të kryhen njëkohësisht.  

Krahasimi i politikave zyrtare me rezultatet 
Ekzistenca e ligjeve dhe politikave jo gjithmonë garanton një korrelacion me rezultatet e dëshiruara të ZhFH. Në shumë 
shtete, politikat në letër dhe realiteti i qasjes dhe ofrimit të shërbimeve në terren nuk janë të harmonizuara. Tabela 11 
krahason politikat e ZhFH në Kosovë me rezultatet e ZhFH. Disa politika zakonisht kanë efektin e synuar, por mbulimi nuk 
është universal. Për shembull, shkalla e regjistrimit bruto në parafillor prej 92 për qind dhe shkalla e mbulimit të imunizimit 
DPT prej 87.3 për qind do të thotë se rreth 1 në 20 fëmijë nuk po përfitojnë nga politikat. Politikat e promovimit të 
gjidhënies rezultojnë në atë se më pak se 29 për qind të fëmijëve ushqehen ekskluzivisht nga gjiri deri në 6 muaj.  

Tabela 11. Krahasimi i politikave ZhFH me rezultatet në Kosovë 

Politikat ZhFH  Rezultatet 

Politikat e promovimit të gjidhënies  Shkalla ekskluzive e ushqyerjes me gji (6 muaj): 29% 

Vijimi i detyrueshëm një-vjeçar në arsimin 
parafillor 

 Bruto regjistrimi në parafillor: 93.1% 

Kursi i detyrueshëm i imunizimeve 
kryesore në fëmijëri 

 Fëmijët një vjeç me mbulim DPT: 87.3% 

Regjistrimi i detyruar i lindjes  Kompletimi i regjistrimit në lindje: 98% 
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Vlerësimi paraprak dhe krahasimi ndërkombëtar i ZhFH në Kosovë 
Në faqen vijuese, Tabela 12 paraqet klasifikimin e politikës së ZhFH në Kosovë brenda secilit prej nëntë levave të politikave 
dhe tre caqeve të politikave. Sistemi i klasifikimit SABER-ZhFH nuk i rangon shtetet sipas ndonjë vlerësimi të përgjithshëm; 
përkundrazi, synohet të ndajë informata se si sistemet e ndryshme të ZhFH adresojnë të njëjtat sfida të politikave. Tabela 
13 jep një zbërthim të indikatorët të shoqëruar me levat e politikave, vlerësimin bazë dhe një justifikim përmbledhës 
bazuar në rubrikën SABER ZhFH. Ajo gjithashtu jep pikat referencë të përgjithshme për tre pikësynimet e politikave më të 
rëndësishme për përkrahjen e mjedisit të fortë të politikave për zhvillimin në fëmijëri të hershme.  

  

Tabela 12. Vlerësimi i politikave të zhvillimit në fëmijëri të hershme në Kosovë  

Pikësynimi i politikave ZhFH  Niveli i zhvillimit  Levat e politikave  Niveli i zhvillimit  

Krijimi i një mjedisi mundësues  
Në shfaqje e sipër 

Korniza ligjore 
 

Koordinim ndërsektorial  
 

Financat 
 

Zbatimi i gjerë   
Në shfaqje e sipër 

Fushëveprimi i programeve 
 

Mbulueshmëria  
 

Barazia  
 

Monitorimi dhe Sigurimi i 
Cilësisë  

 
Në shfaqje e sipër 

Disponueshmëria e të dhënave  
 

Standardet e cilësisë  
 

Pajtueshmëria me standardet  
 

Legjenda: 
Latent 

 

Në shfaqje e sipër 

 

I vendosur 

 

I avancuar 
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TABELA 13: KOSOVË - KRAHASIMI I POLITIKAVE PËR ZHFH NGA SABER DHE ARSYETIMET
Pikësynimi i 

politikave ZhFH

Pikë 

reference

Levat e 

politikave
Treguesi

Pikë 

reference
Arsyetimi

a. A e promovojnë ligjet dhe rregulloret shtetërore kujdesin shëndetësor për gratë shtatzëna?

b. A e promovojnë ligjet dhe rregulloret shtetërore kujdesin shëndetësor për fëmijët?

c. A e promovojnë ligjet dhe rregulloret shtetërore konsumin e duhur dietik nga gratë shtatzëna dhe fëmijët 

e vegjël?

d. Deri në çfarë mase politikat i mbrojnë gratë shtatzëna dhe nënat e reja dhe promovojnë mundësi që 

prindërit/kujdestarët të ofrojnë kujdes për të porsalindurit dhe foshnjat në vitin e tyre të parë të jetës?

e. A e urdhëron ligji i arsimit ofrimin e arsimit parashkollor falas para hyrjes në shkollën fillore?

f. Deri në çfarë mase janë vendosur politikat dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve?

g. Deri në çfarë mase janë vendosur politikat dhe shërbimet e mbrojtjes sociale?

a. A ka qeveria strategji të qartë shumë-sektoriale për ZhFH? 

b. A është krijuar një spirancë institucionale për ta koordinuar ZhFH në të gjithë sektorët?

c. Deri në çfarë mase ndërhyrjet koordinohen në pikën e ofrimit të shërbimeve për të siguruar se fëmijët 

marrin shërbime të integruara? 

d. Cili është niveli i kompensimit për personelin e shërbimit të ZhFH?

a. A ka proces transparent buxhetor?

b. A është niveli i financimit të ZhFH i mjaftueshëm për t’i përmbushur nevojat e popullatës?

c. A është barra e financimit e shpërndarë në mënyrë të barabartë në segmente të ndryshme të 

shoqërisë?d. Cili është niveli i kompensimit për personelin e shërbimit të ZhFH?

a. A ekzistojnë programe esenciale shëndetësore brenda shtetit për t’i synuar të gjitha grupet e 

përfituesve? b. A ekzistojnë programe esenciale të nutricionit brenda shtetit për t’i synuar të gjitha grupet e 

përfituesve? c. A ekzistojnë programe esenciale të arsimit brenda shtetit për t’i synuar të gjitha grupet e përfituesve? 

d. A ekzistojnë programe esenciale të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve brenda shtetit për t’i synuar të 

gjitha grupet e përfituesve? 

a. Cili është niveli i qasjes në ndërhyrjet esenciale shëndetësore të ZhFH për gratë shtatzëna?

d. Cili është niveli i qasjes në ndërhyrjet esenciale shëndetësore të ZhFH për fëmijët e vegjël?

c. Cili është niveli i qasjes në ndërhyrjet esenciale në nutricion të ZhFH për fëmijët e vegjël dhe gratë 

shtatzëna?

d. Sa është niveli i regjistrimit bruto në arsimin parafillor?

e. Sa është shkalla e regjistrimit të lindjeve? (fëmijët nën 5 vjeç)

a. A ka barazi në qasjen në shërbimet e AKFH në nivelin nën-shtetëror?

b. A ka barazi në qasjen në shërbimet e AFH sipas gjinisë?

c. A ofrohen shërbimet AKFH në aso mënyre që i plotëson nevojat e veçanta të fëmijëve dhe promovon 

qasjen për të gjithë fëmijët?  

d. A ka qasje të barabartë në shërbimet e ZhFH në mes të niveleve socio-ekonomike?

e. A ka qasje të barabartë në shërbimet e ZhFH në viset rurale dhe urbane? 

a. A mblidhen të dhënat përkatëse administrative dhe të sondazhit për qasjen në ZhFH? 

b. A ekzistojnë të dhëna për të dalluar qasjen dhe rezultatet e AKFH për grupe të veçanta (gjinia, gjuha 

amtare, rurale/urbane, statusi socio-ekonomik, nevoja të veçanta)?

c. A mblidhen të dhëna për ta matur zhvillimin e fëmijës (njohës, gjuhësor, fizik dhe socio-emocional)?

d. A gjurmohen rezultatet e zhvillimit individual të fëmijëve?

a. A janë vendosur standarde të qarta të të nxënit për AKFH?

Në shfaqje e 

sipër (2.51)

b. Cilat janë kërkesat për profesionistët e AKFH dhe a ekzistojnë mundësitë për zhvillim profesional?

c. A kërkohet nga punonjësit shëndetësorë[11] që të vijojnë trajnim për shpërndarjen e mesazheve ZhFH 

(etapat e zhvillimit, kujdesi për fëmijët, prindërimi, stimulimi i hershëm, etj.)?

d. A ekzistojnë standarde të vendosura të infrastrukturës dhe ofrimit të shërbimeve për objektet e AKFH?

e. A ka procedura rigoroze të regjistrimit për institucionet shëndetësore?

a. A përputhen profesionistët e AKFH me standardet e vendosura të trajnimit para-shërbimit/kualifikimet 

profesionale?

b. A duhet që institucionet shtetërore të AKFH të jenë në përputhje me standardet e vendosura të ofrimit të 

shërbimeve dhe infrastrukturës, si dhe procedurat e regjistrimit dhe akreditimit?

c. A kërkohet nga institucionet jo-shtetërore AKFH të jenë në përputhje me standardet e vendosura të 

ofrimit të shërbimeve dhe infrastrukturës, si dhe procedurat e regjistrimit dhe akreditimit?

Pajtueshmëria 

me standardet

(3) Monitorimi dhe 

Sigurimi i Cilësisë

E vendosur 

(2.95)

Politikat dhe praktika i përkrahin vizitat antenatale dhe lindjen me personel profesional për gratë shtatzëna, por jo 

kontrollin standard për HIV dhe SST. Dispozitat shëndetësore për fëmijët e vegjël kërkojnë imunizim të plotë dhe 4 

vizita të fëmijëve. Ligjet dhe rregulloret shtetërore promovojnë konsumimin e duhur dietik nga gratë shtatzëna dhe 

fëmijët e vegjël (gjidhënia dhe zëvendësimi i qumështit të gjirit, fortifikimi me hekur, jodizimi i kripës). Pushimi i 

lehonisë zgjatë deri në një vit, ku ¾ e vitit është pushim me pagesë dhe disa udhëzime për mbrojtjen e vendit të 

punës, por vetëm 2 ditë pushim për baballarët. Politikat dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve përfshijnë regjistrimin 

në lindje, disa dispozita për zvogëlimin e dhunës në shtëpi, por pak trajnim për shërbimet gjyqësore për fëmijët, 

vetëm avokim me punëtorët social. Janë krijuar ligje për jetimët dhe fëmijët e cenueshëm që të marrin një sërë 

shërbimesh për zhvillimin e fëmijëve. Për fëmijët me aftësi të kufizuara, ligjet promovojnë pjesëmarrjen dhe qasjen e 

tyre në shërbimet e ZhFH. 

Latente (1.5)

Në shfaqje e 

sipër (2.42)

Qeveria nuk ka strategji dhe politikë të duhur, megjithatë ekziston një ligj i vitit 2019 për mbrojtjen e fëmijëve që e 

luan atë rol. Spiranca institucionale tani është parashikuar në këtë ligj, por ende pritet të implementohet por se asgjë 

nuk është vendosur. Situata aktuale është më shumë një qasje e fragmentuar ndaj ofrimit të shërbimeve midis nën-

sektorëve të ndryshëm dhe aktorëve shtetërore dhe jo-shtetërore. ZhFH (AFH më shumë) është në nivelin e 75% të 

rrogave të mësimdhënësve të shkollave fillore.

Procesi i buxhetimit është në një farë mënyre transparent, por nga ana tjetër është më shumë si model. Ka kritere 

më të qarta në sektorin e arsimit dhe disi të qartë në mbrojtjen e fëmijëve dhe mbrojtjen sociale, ndërsa më pak në 

sektorin e shëndetit dhe ushqimit. Qeveria mund të raportojë totalet e shpenzimeve në arsim, shëndetësi (si qytetarë 

e jo si fëmijë) dhe mbrojtje sociale (si shuma të shpenzuara në skema të caktuara) por nuk është e mundur të bëhet 

një analizë më e hollësishme e shpenzimeve.

Në shfaqje e 

sipër (2.29)

Mbulueshmëria(2) Zbatimi i gjerë

Barazia

Disponueshmër

ia e të dhënave

Standardet e 

cilësisë

Korniza ligjore

(1) Krijimi i një 

mjedisi mundësues

Më shumë se 90 përqind e lindjeve përcillen nga profesionistë të kualifikuar. Më shumë se 90 për qind e grave 

shtatzëna përfitojnë nga 4 vizita antenatale. 88 për qind e fëmijëve regjistrohen në lindje. Më shumë se 90 për qind e 

fëmijëve regjistrohen në arsimin parafillor në tërë shtetin, 39 për qind e fëmijëve ushqehen me gji në moshën nën 6 

muaj.
E vendosur 

(2.93)

Në shfaqje e 

sipër (2.43)

Regjistrimi në AFH është i barabartë në mes të meshkujve dhe femrave, megjithatë qasja në viset rurale është e 

kufizuar. Legjislacioni parashikon qasje të barabartë dhe shërbime arsimi për fëmijët me nevoja të veçanta, 

megjithatë jo të gjithë fëmijët kanë qasje në shërbime adekuate dhe të dhënat nuk raportohen në mënyrë adekuate. 

Kurrikula dhe materiali didaktik janë përkthyer në gjuhët e pakicave, megjithatë AFH ofrohet vetëm në gjuhën amtare 

nëse shumica e fëmijëve në grup e flasin atë gjuhë.

Koordinimi 

ndërsektorial

Financat

Fushëveprimi i 

programeve

Në shfaqje e 

sipër (2.25)

Vizitat antenatale, kujdesi, imunizimi, vizitat e fëmijëve ekzistojnë si programe në sektorin shëndetësor. Përkrahja e 

mikro-nutricionit, programet e promovimit të gjidhënies dhe ushqimit të fëmijëve të përkrahura nga UNICEF është e 

vendosur në 4 komuna. Programimi i arsimit është i kufizuar në parashikime publike, private dhe të bazuara në 

komunitet, por nuk ka ditë të tjera të pjesshme dhe programe shtëpiake. Ndërsa në mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve 

ka programe për jetimët, strehim për fëmijët e cenueshëm, asistencë sociale për familjet e varfra që kanë fëmijë, 

dhe skemë të asistencës sociale për familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta.

Në shfaqje e 

sipër (2.54) 

Në shfaqje e 

sipër (2.38)

Ndërsa të dhënat administrative mblidhen përmes MICS etj. bazuar në variabla të ndryshme (gjinia, rajoni, 

përkatësia etnike etj.), më shumë në nivelin e qasjes, të dhënat e rezultateve për zhvillimin e fëmijëve në aftësi të 

njohjes, emocionale etj. mungojnë dhe nuk gjurmohen.

E vendosur 

(3.15)

Standardet e të nxënit dhe zhvillimit 0-5 janë shprehur qartë në dokumentin e Standardeve për AFH (2011), 

megjithatë çështja rreth kurrikulës është akoma në zhvillim (ekziston një në vitin 2011 pak akademik dhe i orientuar 

drejt përmbajtjes dhe në përputhje me kornizën e kurrikulës së re - puna është në proces për ta reformuar). Trajnimi 

para shërbimit për mësimdhënësit dhe edukatorët e nivelit parafillor rregullohet brenda standardeve të arsimimit të 

mësimdhënësve. Kërkohet praktikë brenda një programi formal për trajnim në nivelin baçelor dhe ekziston një organ 

(KSHLM). Punonjësve shëndetësorë që punojnë me Programin e Vizitave në Shtëpi u ofrohet një trajnim 5 ditor (11 

module) për zhvillimin e fëmijës (përveç asaj që është e integruar në programet bazike të kualifikimit). Punëtorëve 

social u kërkohet gjithashtu të kenë njohuri për punën me fëmijët përmes kualifikimeve zyrtare dhe nuk ka ndonjë 

sistematikë. Trajnimi gjatë punës për mësimdhënësit ekziston, por nuk synon zhvillimin e fëmijëve. Më pak për 

shëndetin dhe mbrojtjen e fëmijëve. Qeveria ka standarde për ndërtimin e objekteve private dhe publike të AFH, 

megjithëse nuk ka inspektim për monitorimin e përputhshmërisë, ndërsa institucionet shëndetësore kanë standarde 

Në shfaqje e 

sipër (2.00) 

Mungojnë të dhënat mbi formimin e kualifikimit të mësimdhënësve dhe edukatorëve të AFH, e njëjta gjë për të dhënat 

për punonjësit social. Të dhënat mbi pajtueshmërinë me standardet e institucioneve për AFH dhe shëndetin 

mungojnë dhe nuk ka mekanizëm monitorues. Raporti mësimdhënës-fëmijë respektohet, bazuar në statistikat e 

SMIA por si shifër e përgjithshme dhe pa të dhëna në nivelin komunal ose të klasës.
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Tabela 14 paraqet statusin e hartimit të politikave ZhFH në Kosovë së bashku me një përzgjedhje të shteteve të OECD dhe 
krahasuesve rajonalë. Suedia është shtëpia e një prej politikave më gjithëpërfshirëse dhe të zhvilluara ZhFH në botë me 
vlerësim të “Avancuar” në të nëntë levat e politikave. Tabela 14 tregon klasifikimet SABER-ZhFH për disa shtete të EAQ në 
të cilat është kryer analiza SABER-ZhFH. Niveli i zhvillimit të Kosovës është përgjithësisht i ngjashëm me shumë prej këtyre 
shteteve sipas analizës SABER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfundim 

 
Nisma SABER-ZhFH është krijuar për të mundësuar politikëbërësit dhe partnerët e zhvillimit që t’i identifikojnë mundësitë 
për zhvillimin e mëtejshëm të sistemeve efektive të ZhFH. Ky Raport Vendi paraqet një kornizë për ta krahasuar sistemin 
e Kosovës me shtetet tjera në rajon dhe ndërkombëtarisht. Secila nga nëntë levat e politikave janë shqyrtuar në detaje 
dhe disa opsione të politikave u identifikuan për ta forcuar ZhFH.  
 
Vijimi i arsimit parafillor për fëmijët pesë dhe gjashtë vjeç parashikohet si i detyrueshëm dhe normat e regjistrimit janë të 
larta për atë grupmoshë, por normat e regjistrimit për fëmijët nën pesë vjeç janë me një shifra të vetme. Kosova përballet 
me një sfidë domethënëse për zgjerim të qasjes në AFH cilësore dhe do të duhet ta shfrytëzojë një larmi mënyrash për 
ofrimin e shërbimeve për ta arritur këtë. Rritja e pjesëmarrjes në AFH është veçanërisht e rëndësishme në viset rurale dhe 
midis disa grupeve të pakicave.  Ndërsa ekzistojnë standarde të ofrimit të shërbimeve, ka fusha që mund të përmirësohen. 
Kurrikula ekzistuese është në rishikim dhe kurrikula e re duhet të merr një qasje të përshtatshme zhvillimore që fokusohet 
në zhvillimin holistik të fëmijëve.  Do të nevojitet zhvillimi profesional për të siguruar se mësimdhënësit mund ta zbatojnë 
kurrikulën e re.  Ligji garanton qasje në arsimin cilësor gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, por në praktikë 
qasja në shërbime mund të jetë e kufizuar. Ndërsa shpenzimet publike për arsimin janë rritur vitet e fundit, shpenzimet 
mund të mos japin përmirësime në cilësinë e arsimit. 

Tabela 14. Klasifikimi dhe krahasimi ndërkombëtar i sistemeve ZhFH në EAQ 

Pikësynimi i 
politikave 

ZhFH  

Levat e 
politikave  

Niveli i zhvillimit 

Kosova Shqipëria  Armenia 
Azerbajxha

ni 
Bullgaria 

Maqedoni
a e Veriut 

Rumania 

Krijimi i një 
mjedisi 

mundësues 

Korniza ligjore       

 

Koordinimi         

Financat         

 

Zbatimi i gjerë  

Fushëveprimi i 
programeve        

 

Mbulueshmëri
a        

 

Barazia        

 

Monitorimi 
dhe Sigurimi i 

Cilësisë  

Disponueshmë
ria e të 

dhënave  
      

 

Standardet e 
cilësisë        

 

Pajtueshmëria 
me standardet        

 

Legjenda: 
Latent 

 

Në shfaqje e sipër 

 

I vendosur 

 

I avancuar 
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Analiza e politikave ZhFH në Kosovë tregon se Kosova është e ngjashme me krahasuesit rajonalë. Duket se ajo kornizë 
legjislative është themeluar shumë mirë. Sidoqoftë, çështja e koordinimit ndër-sektorial mbetet në fazë latente. Kosova 
renditet në nivelin e përcaktuar për sa i përket përcaktimit të standardeve për sigurimin e ZhFH, ndërsa pajtueshmëria me 
ato standarde është në fazën e shfaqjes e sipër. Disponueshmëria e të dhënave, adresimi i barazisë së shërbimeve dhe 
financimi i sektorit ZhFH janë të gjitha në shfaqje e sipër.  
 
Kosova duhet ta planifikojë me kujdes rrugën e saj përpara në adresimin e iniciativave të ZhFH, duke filluar me një strategji 
gjithëpërfshirëse ndër-sektoriale dhe një plan veprimi. Plani duhet ta paraqesë koston dhe të sigurohen resurset për 
shkallën e ndërhyrjes për të cilën ka nevojë Kosova. Zgjerimi i qasjes në shërbime dhe implementimi i programeve është 
sigurisht prioritet për ZhFH e Kosovës, megjithatë, është gjithashtu me rëndësi që implementimi i programeve të adresojë 
çështjet e barazisë dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara. Brenda këtij konteksti, nevoja për monitorimin e zhvillimit të 
fëmijëve kundër pikave të përcaktuara referencë duhet të jetë prioritet. Ndërhyrjet për të përkrahur prindërit në 
promovimin e zhvillimit të fëmijëve mund të zhvillohen dhe të integrohen në programet ekzistuese. 
 
Programet mund të zgjerohen veçanërisht në sektorët e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale ndërsa qasja në AFH është 
çështje urgjente.  Së bashku me rritjen e pjesëmarrjes në AFH, cilësia e kurrikulës dhe e materialeve mësimore gjithashtu 
duhet të shihet si prioritet. Kosova ka nevojë për një sistem të mirë-organizuar të mbledhjes së të dhënave dhe menaxhimit 
të informatave në mënyrë që ta krijojë kulturën e bazuar në prova në sektorin e ZhFH. Tabela 15 i përmbledhë opsionet 
kryesore të politikave të identifikuara për ta informuar dialogun e politikave dhe për ta përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
esenciale ZhFH në Kosovë. 
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Tabela 15. Përmbledhje e opsioneve të politikave për ta përmirësuar ZhFH në Kosovë 

 

 

 
  

Dimensioni i 
politikave 

Opsionet e politikave dhe rekomandimet 

Krijimi i një 
mjedisi 

mundësues 

• Të përkufizohet kuptimi i të drejtës për shërbime të arsimit të hershëm dhe të mendohet 
që arsimi parashkollor dy-vjeçar të bëhet i detyrueshëm.  

• Të hartohet dhe miratohet një strategji multi-sektoriale për ZhFH që përfshinë arsimin, 
shëndetin, ushqyerjen, mbrojtjen e e fëmijëve dhe mbrojtjen sociale.  

• Të krijohet një spirancë institucionale për ta koordinuar ZhFH në mes të ministrive dhe 
aktorëve.  

• Të krijohen udhëzues për sigurimin e shërbimeve të integruara për ta nxitur zhvillimin 
holistik të fëmijëve.  

• Të përmirësohet procesi i buxhetit dhe kriteret për ZhFH.    

• Të përdoren kritere të qarta për buxhetim për ta rritur transparencën, efikasitetin dhe 
barazinë.  

Zbatimi i gjerë 

• Të krijohet një kulturë dhe praktikë e vlerësimit.  

• Të krijohet një sistem gjithëpërfshirës i monitorimit për rritje dhe zhvillim të fëmijës si pjesë 
e një strategjie të ardhshme multisektoriale ZhFH dhe e planit të implementimit për 
shërbimet e integruara.   

• Të përgatiten dhe angazhohen infermierët, doktorët dhe punëtorët tjerë shëndetësorë në 
ndarjen e informatave me prindërit mbi pikat referente të zhvillimit dhe si ta promovojnë 
zhvillimin e fëmijëve të tyre.   

• Të rishikohen mekanizmat ekzistues të financimit dhe të rritet numri i përfitimeve në 
programet e zhvillimit të fëmijës në shëndetësi, arsim dhe mirëqenie sociale.  

Monitorimi dhe 
Sigurimi i Cilësisë 

• Të vendoset ekzaminimi dhe trajtimi i nënave për depresion dhe ngritja e vetëdijes në lidhje 
me këtë gjendje dhe rreziqet e ndërlidhura. 

• Të zgjerohen programet për prindërit që ndajnë mesazhe për zhvillimin e fëmijëve të vegjël 
dhe prindërimin pozitiv, dhe veçanërisht për rëndësinë e periudhës nga lindja deri në hyrjen 
në parashkollor.  

• Të krijohen programe për ta promovuar angazhimin e baballarëve me fëmijët e tyre dhe 
kujdestarinë e tyre. 

• Të shtohen komponentët e arsimit për prindërim në programet e mbrojtjes sociale.  

• Të shqyrtohen arsyet për nivelet e ulëta të gjidhënies ekskluzive që vazhdojnë pavarësisht 

nga programet e promovimit të gjidhënies dhe politikat e pushimit të lehonisë.  

• Të sigurohet se ka personel dhe specialistë të trajnuar në mënyrë adekuate për ta bërë 
arsimin gjithëpërfshirës një arsim cilësor për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

• Vazhdoni dhe zgjeroni punën për ta adresuar nivelin e ulët të regjistrimeve në parafillore, 
posaçërisht në viset rurale dhe komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptiane.  
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Falënderime 
Ky Raport Vendi u përgatit nga Blerim Saqipi, Konsulent i Lartë i Arsimit dhe Hulumtuesi Kryesor; Angela Demas, Drejtuese 
e Ekipit dhe Specialiste e Lartë e Arsimit në Bankën Botërore; dhe Lindsay Adams, Konsulente për ZhFH. Raporti u përgatit 
në konsultim me anëtarët tjerë të ekipit multisektorial të ZhFH të Bankës Botërore për Kosovën: Mrikë Aliu, specialiste e 
zhvillimit njerëzor; Sarah Coll-Black, Ekonomiste e Lartë dhe Naomi Rupasinghe, Specialiste e Shëndetit. Konsulentët e 
mëposhtëm ofruan ndihmë kërkimore dhe komente: Znj. Edita Alo, Znj. Ilirjana Bajraktari, Znj. Boryana Gotcheva, dhe Mr. 
Timothy Carroll. Raporti paraqet të dhënat e shtetit të mbledhura duke përdorur politikën SABER-ZhFH dhe programin e 
instrumenteve të mbledhjes së të dhënave dhe të dhënat nga burime të jashtme. Raporti u përgatit në konsultim me 
Qeverinë e Kosovës, përkatësisht informatorët kyç: Znj. Laberi Luzha, Shef i Departamentit për Arsim në Fëmijëri të 
Hershme, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Z. Mentor Morina dhe Znj. Blerina Thaçi, Ministria e 
Financave, Punës dhe Transfereve dhe Dr. Merita Vuthaj, Ministria e Shëndetësisë. Ekipi i është mirënjohës partnerëve 
donatorë të cilët morën pjesë në një punëtori për vlerësimin e të dhënave, ofruan informata kthyese për rezultatet e 
krahasimit të politikave dhe dhanë mendime për politikat dhe ligjet e ndryshme që mbështesin ZhFH në Kosovë, mes tyre 

‘Save the Children’ dhe UNICEF. Ekipi gjithashtu falënderon recensionistët për komentet e tyre të vëmendshme: Christine 
Lao Pena, Ekonomiste e lartë e Zhvillimit Njerëzor; Adelle Pushparatnam, specialiste për arsim; dhe Veronica Silva 
Villalobos, Specialistja e Lartë e Mbrojtjes Sociale e Bankës Botërore.   

Shkurtesat 

ZhFH  Zhvillimi në Fëmijërinë e Hershme 

AFH Arsimi në Fëmijërinë e Hershme (përdoret edhe në vend të parafillor or parashkollor) 

SZhMH Standardet e zhvillimit të mësimnxënies së hershme 

BE Bashkimi Evropian 

ShBR Shkalla bruto të regjistrimit 

QeK Qeveria e Kosovës 

MASHTI Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Novacionit 

MSH Ministria e Shëndetësisë 

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 

UNICEF Fondi Emergjent Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 

OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë 
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arsimor të shtetit të tyre për të siguruar se të gjithë fëmijët dhe rinia 
vijon mësimin.   
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