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Lista e shkurtesave: 
 

ABGJ             Agjencia e Barazisë Gjinore  

ASK               Agjensioni i Statistikave të Kosovës  

DKA               Drejtoratet Komunale të Arsimit 

DRPR             Departamenti për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar 

DSHAM         Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion  

FSK                 Forca e Sigurisë së Kosovës 

GJEDNJ          Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

IKAP               Instituti i Kosovës për Administratë Publike  

KQPZH          Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur 

MAPL             Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

MASHT          Ministria e Arsimit , Shkencës dhe Teknologjisë 

MD                  Ministria e Drejtësisë 

MFSK              Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës    

MPB                 Ministria e Punëve të Brendshme 

MPMS              Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

OKB-së             Organizata e Kombeve të Bashkuara 

OSHC-të          Organizatat e shoqërisë civile 

PAK                  Personat me aftësi të kufizuara 

PSVMDHF -    Procedurat Standardet të Veprimit për Mbrojtje nga dhuna në familje 

QKMF              Qendrat kryesore të mjekësisë familjare 

QKRMT           Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijeturve të torturës 

QPDG               Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas 

QPS-të              Qendrat për Punë Sociale 

SMR                  Sistemi për Menaxhimin e Rasteve   

TQNJ                Trafikimi me qenie njerëzore 

ZÇK                  Zyra për Qështje të Komuniteteve 

ZKKK               Zyra Komunale për Këthim dhe Komunitete  

ZQM/ZKM     Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit 
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Falënderimet 

 

Ky raport është hartuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë, Drejta të Njeriut, Mundësi të Brarabata dhe 

Kundër Diskrtiminimit në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, e cila shërben dhe kryen rolin e Sekretariatit 

të Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut. 

 

Raporti nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen, përkrahjen dhe reflektimin e institucioneve, 

agjensioneve dhe zyrave relevante nga dega e ekzekutivit, me informacionet relevante në fushën e të 

drejtave të njeriut, konform përgjegjësive institucionale që i kanë. 

Falenderojmë përfaqësuesit institucional të cilët u treguan bashkëpunues përgjatë procesit të sigurimit të 

informacioneve relevante sa i përket situats aktuale në fushën e të drejtave të njeriut, përkatësisht; 

Agjensionin për Barazi Gjinore, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrinë për 

Komunitete dhe Këthim, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministrinë e Administratës 

Publike, Ministinë e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës,  Ministrinë e Financave, Zyra për Komunitete /Zyra 

e Kryeministrit , Zyra e Komisionerit për Gjuhët , Komisionin Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e 

Statusit të Personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës si dhe  Komisionin Qeveritar për 

personat e zhdukur (KQPZH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky publikim është realizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë, Drejtat të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe 

Kundër Diskrtiminimit në kuadër të Zyrës së Kryeministrit. 
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Fjala e Kryeministrit 

 

Republika e Kosovës nëpërmjet kuadrit të saj kushtetues dhe ligjor, është e përkushtuar të zbatoj 

standardet universale të të drejtave të njeriut për të gjithë qytetarët e saj. Të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut përbëjnë themelin e ndërtimit të politikave të barazisë të cilat sigurojnë dhe promovojnë 

diverzitetin si dhe krijimin e mundësive dhe trajtimit të barabartë për të gjithë qytetarët në vend, të njejtat 

do të interepretohen në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe praktikën e Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeiut. 

 

Qeverisja e Mirë, sundimi i ligjit dhe barazia e të gjithë qytetarëve para ligjit mbetet qëllimi dhe synimi 

jonë kryesor. Një nga objektivat strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës mbetet hartimi dhe 

zbatimi i legjislacionit dhe politikave që përmirësojnë dhe përmbushin të drejtat dhe shërbimet  e 

qytetarëve në vend, sidomos me fokus në grupet më të margjinalizuara të shoqërisë, duke përfshi fëmijët, 

gratë, personat me aftësi të kufizuara, personat e pagjetur (zhdukur), viktimat e dhunës seksuale, 

komunitetet, komunitetin (LGBTI), të kthyerit, personat e zhvendosur, gjatë luftës etj. 

Kemi vendos një korniz solide ligjore dhe institucionale për të drejtat e njeriut e cila është në harmoni të 

plotë me standardet evropiane për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, tani duhet të 

orientohemi çdo ditë e më tepër në zbatimin efektiv të saj. Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut  

është e kushtëzuar me zbatimin efektiv të ligjeve dhe politikave publike.  

Pa dyshim , Reforma në Administratës Publike mbetet  prioritet i lartë i Qeverisë së Kosovës. Përpjekjet 

tona të vazhdueshme janë të orientuara në  zhvillimin e  reformave në administratën publike bazuar në 

ofrimin e mundësive të barabarta, trajtimit të barabartë, transparencës dhe llogaridhënies. Në këtë 

kontekst, respektimi i Institucionit të Avokatit të Popullit si institucion i panvarur i shtetit i mandatuar 

për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, si  dhe zbatimi i rekomandimeve të tij përbëjnë një 

nga rrugët kyçe në përmbushjen dhe dëgjimin e zërit të qytetareve si dhe  respektimin e diversitetit dhe 

ofrimit të mundësive të barabarta. 

Qeveria e Kosovës është duke i dhënë prioritet raportimit dhe zbatimit të rekomandimeve që i adresohen 

Qeverisë nga trupat e ndryshme ndërkombëtare, lidhur me zbatimin e instrumenteve ndërkombëtare të 

cilat janë pjesë e ligjit të aplikueshëm në Kosovë. Megjithat, angazhim dhe përkushtim më i madhe na 

pret sidomos në adresimin e gjetejeve dhe rekomandimeve që Qeverisë së Kosovës i adresohen nga 

mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar, raportuesve special të Kombeve të Bashkuara, organizatave të  

ndryshme vendore dhe  ndërkombëtare që monitojnë dhe vlerësojnë performancën dhe transparencën e 

qeverisë karshi zbatimit të standardeve ndëkombëtare, ligjeve  dhe politikave në fushën e të drejtave të 

njeriut. 

Gjithësesi, ky zotim i yni do të arrihet me angazhimin dhe përkushtimin maksimal të secilit zyrtarë që 

ushtron funksione publike dhe është në shërbim të qytetarit. Si rrjedhoj, mbrojtja, respektimi dhe zbatimi 

i të drejtave të njeriut do të pasqyron kulturën administrative institucioanle brenda gjithë resorëve të 

Qeverisë 

Konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, se nuk do të lejohet 

kurrfarë frikësimi, diskriminimi, urrejtje, dhune apo trajtimi i pabarabartë i asnjërit qytetarë të Republikës 

së Kosovës, dhe të gjitha praktikat diskriminuese do të dënohen nga institucionet tona relevante 

shtetërore, duke çmuar  përfitimet që  sjellë diverziteti për të gjithë ne. 

Kryeministri 

z.Ramush Haradinaj 
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Përmbledhje Ekzekutive 

 

    Në takimin e fundi të Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut në Republikën e 

Kosovës i cili është mbajt më dt.16 Nëntor 2018, në cilësin e Kryesuesit të këtij mekanizmi, Kryeministri i 

vendit z.Ramush Haradinaj ka kërkuar nga resorët e Qeverisë që të përgaditet një raport gjithëpërfshirës 

mbi veprimet e ndërmarra për këtë vite në mbrojtjen dhe fuqizimin e të drejtave të njeriut, si dhe në 

përcaktimin e prioriteteve që do kemi për vitin 2019 në këtë fushë. Raporti në përgjithësi pasqyron 

situatën reale lidhur me progresin dhe sfidat sa i përket mbrojtjes ,respektimit dhe zbatimit të drejtave të 

njeriut në Republikën e Kosovës. 

Gjithësesi, në raport prezantohet dhe evidentohet progresi dhe sfidat e institucioneve karshi obligimeve 

të tyre ligjore dhe institucionale në mbrojtjen, respektimin dhe zbatimin e të drejtave të njeriut, me fokus 

në grupet më të rrezikuara të shoqërisë, duke përfshi fëmijët, gratë, personat me aftësi të kufizuara, 

personat e pagjetur (zhdukur), viktimat e dhunës seksuale, komunitetet, komunitetin (LGBTI), të 

kthyerit, personat e zhvendosur,  etj. 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përmban dispozita të qarta për sigurimin e standardeve 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kushtetuta e vendit i vendos dispozitat operative të instrumenteve 

të shumta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si obligative brenda rendit kushtetues dhe juridik të 

vendit, dhe të njejtat zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet në rast konflikti 

ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike. Gjithësesi kjo siguron respektin 

dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut konform standardeve ndërkombëtare dhe parimeve ndërkombëtare . 

Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para ligjit të  gjithë 

individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Aktualisht, Kosova 

nuk është anëtare e OKB-së, e as Këshillit të Evropës, rrjedhimisht, nuk është në pozitë të ratifikojë 

instrumentet përkatëse ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kosova nuk i nënshtrohet këtyre kornizave 

të vendosura nga trupat ndërkombëtare për raportim të rregullt dhe bashkëpunim për të drejtat e njeriut 

(duke përfshirë edhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut). Mirëpo, Qeveria e Kosovës do ti jap 

prioritet raportimit dhe zbatimit të rekomandimeve që vinë nga mekanizmat ndërkombëatr ,duke vënë 

në dispozicion gjithë potencialin njerëzor dhe materjal. 

 

Padyshim mbrojtja ,respektimi dhe zbatimi i të  drejtave të njeriut është një proces i vazhdueshëm, e cila 

gjeneron në vazhdimësi kërkesa  dhe dikton ndryshime ligjore, institucionale dhe praktike. 

Këto ndryshime duhet të pasqyrohen në qëndrimet e zyrtarëve nga të gjitha nivelet e pushteteve duke 

përfshi legjislativin ,ekzekutivin dhe gjygjësorin e vendit ,si dhe në  aktivitetet e përditshme të të gjithë 

nëpunësve civilë, qytetari do të vendoset në qendër të kulturës administrative, në mënyrë që të 

sigurohemi që kryerja  dhe përmushja e  detyrimeve që rrjedhin nga të drejtat e njeriut bëhet pjesë 

thelbësore e qasjes dhe kulturës së tyre të punës, me qëllim të vendosjes së një demokracie të mirëfilltë 

institucionale e cila do të jetë në funksion të mbrojtjes, respektimit dhe zbatimit  të drejtave të gjithë 

qytetarëve të Kosovës pa dallim. 

 

Raporti është bazuar në  vlerësimin e  përmbushjes së zotimeve dhe obligimeve nga ana e institucioneve 

relevante lidhur me zbatimin e të drejtave themelore të garantuara me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ,legjislacionin përkatës dhe politikat e 

institucioneve përgjegjëse. 
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Metodologjia  

 

Qeveria e Kosovës në vazhdimësi ka hartuar dhe harton raporte të progresit lidhur me monitorimin e 

procesit të zbatimit të ligjeve dhe dokumenteve strategjike në fusha dhe sektorë të ndryshëm të drejtave 

të njeriut. 

Ky raport është hartuar me kërkesë të Kryeministrit të Republikës së Kosovës , me qëllim të sigurimit dhe 

të pasqyrimit të një situate sa më reale mbi të drejtat e njeriut, duke prezantuar progresin, sfidat e 

institucioneve sa i përket zbatimit të të drejtave të njeriut, dhe njiherit prezanton rekomandimet konkrete 

për përmirësimin e situatës në fusha dhe sektorë të rëndësishëm të Qeverisë sa i përket mbrojtjes 

,respektimit dhe zbatimit më të mirë të drejtave të njeriut nga ana e institucioneve përgjegjëse. 

Është detyrim pozitiv i shtetit me i ndërrmarë të gjitha masat e nevojshme legjislative, institucionale dhe 

praktike për sigurimin dhe zbatimin e standardeve për të  drejtat e  njeriut . 

 

Raporti ofron informata relevante dhe të dhëna të përditësuara lidhur me zbatimin e ligjeve ,politikave në 

fusha dhe sektorë të ndryshëm të drejtave të njeriut, buxhetin e ndarë për zbatimin e tyre, prioritete për 

vitin 2019, si dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e qasjes dhe reflektimit të institucioneve 

në adresimin dhe përcaktimin e prioriteteve në vitet në vijim sa i përket zbatimit dhe arritjes së 

rezultateve sa më të prekshme në aspektin e përmirësimit dhe sigurimit të një mirëqenie sociale për të 

gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim mbi çfarë do baze . 

 

Ky dokument do të jetë një mjet i vlefshëm monitorimi, avokimi dhe referimi për institucionet respektive 

gjatë procesit të planifikimit dhe hartimit të ligjeve dhe politikave në fusha dhe sektorë të ndryshëm të 

drejtave të njeriut dhe zhvillimit të përgjithshëm shoqëror. 

Pa dyshim, institucioni i raportimit lidhur me monitorimin e zbatimit e ligjeve dhe politikave publike nga 

ana e institucioneve kompetenete , e mbi bazën e të cilave bëhet një vlerësim i përafërt i situatës  së të 

drejtave të njeriut në vend, do të ngrit përgjegjësinë, llogaridhënjen dhe transparencën e institucioneve e 

si rezultat edhe  në rritjen e  performancës së administratës publike. 

 

Ky raport do të shërbejë si një udhëzues dhe pikë referimi dhe reflektimi për të gjitha institucionet 

shtetërore dhe akterët tjerë të angazhuar në procesin e hartimit dhe zbatimit të ligjeve dhe politikave 

publike  në fusha dhe sektorë të ndryshëm të drejtave të njeriut. 

Të gjeturat dhe rekomandimet e prezantura në këtë raport, zbatimi i tyre do të monitorohet në 

vazhdimësi nga Grupi Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut1 , instucionet përgjegjëse do të 

mbehen të përgjegjshme përmes procesit të vazhdueshëm të monitorimit dhe  raportimit lidhur me 

zbatimin e rekomandimeve të prezantuara në këtë raport. 

Gjithashtu, ky raport do të shërbej si burim informacioni dhe referimi gjatë procesit të hartimit të 

Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës (2019-2023). 

                                                 
1 Detyrat dhe përgjegjësit e Grupit Koordinues Ndërministrorë për të Drejtat e Njeriut janë: forcimi i koordinimit 

ndërinstitucional në fushën e të drejtave të njeriut të të gjitha ministrive dhe autoriteteve kompetente në Qeveri; monitorimin  e 

zbatimit të politikave  dhe strategjive për të drejtat e njeriut në Kosovë ; raportimin para Kuvendit për mbrojtën dhe respektimin e 

të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës; shkëmbimin e informatave dhe të dhënave dhe realizimi i rekomandimeve të 

përfshira në raportet e këshillave kompetent dhe organeve tjera të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës, Bashkimit 

Evropian dhe organizatave tjera ndërkombëtare; monitoroj dhe  të raportoj lidhur me zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të 

Popullit; buxhetimin e  të drejtave të njeriut dhe vendosja e politikave prioritare për të drejtat e njeriut; dhënia e propozimeve për 

avancimin  e kornizës ligjore në fushën e të drejtave të njeriut dhe propozimeve të tjera  të rëndësishme për zhvillimin dhe 

avansimin e të  drejtave të njeriut në Republikën e  Kosovës. 
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QEVERISJA E MIRË dhe TRANSPARENCA GJATË PROCESIT TË POLITIKBËRJES 

Prioritet-Bashkëpunimi Qeveri -Shoqëri Civile 

 

Viti 2018 paraqet vazhdimësi të shumë sukseseve sidomos në zbatim të Strategjisë qeveritare për 

bashkëpunim me shoqërinë civile, zbatim të standardeve minimale për konsultimet publike, financim të 

organizatave joqeveritare dhe monitorim e raportim për të gjitha këto procese. Krijimi i një kornize më 

përkrahje ligjore, institucionale dhe financiare për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile 

është një ndër treguesit thelbësor të pjekurisë së demokracive moderne. Shoqëria civile e fuqizuar dhe 

aktive mund të kontribuojë në formësimin e një legjislacioni më të mirë, ofrimin e shërbimeve më të mira 

publike, sigurimin e monitorimit më efikas të zbatimit të reformave kyçe të politikave dhe përmirësimin e 

vullnetarizmit qytetar.  

Roli i shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian në parim është përfshirë në një sërë 

dokumentesh zyrtare të BE-së dhe të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ku partneriteti në mes të 

qeverisë dhe shoqërisë civile është kthyer në prioritet të saj. Rrjedhimisht në kuadër të Strategjisë 

qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023 dhe Planin e Veprimit 2019-20212 si synim 

specifik është përfshirja e publikut dhe e shoqërisë civile në vendimmarrje e hartim të politikave, 

transparenca për ndarjen e fonde për organizatat e shoqërisë civile dhe nxitja e promovimi i 

vullnetarizmit në vend.Të bindur se investimi për përfshirje të publikut në vendimmarrje dhe 

transparencë për ndarjen e fondeve për organizatat e OSHC-të është rruga e duhur dhe e vetme për 

institucione të qëndrueshme e të cilat tregojnë se Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar ti 

bashkëngjitet rrugëtimit të vendeve pro-perëndimore drejtë përmbushjes së obligimeve të përcaktuara në 

standardeve të tjera ndërkombëtare, sot para jush e prezantoj këtë dokument.  

Në kuadër të Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile (2019-2023) dhe Planit të 

Veprimit (2019-2021), si synim është vazhdimi dhe përmirësimi i përfshirjes së publikut dhe  shoqërisë 

civile në vendimmarrje e hartim të politikave, transparenca për ndarjen e fonde për organizatat e 

shoqërisë civile, procedurat për kontraktim të OSHC-ve si dhe nxitja dhe promovimi i vullnetarizmit në 

vend.   

Avancimi i procesit të politik bërjes 

Konsultimet me publikun- Progresi i arritur deri më tani në zbatimin e standardeve minimale për 

procesin e konsultimeve publike paraqet shembullin më të mirë të avancimit të procesit të politikë bërjes 

dhe hartimit të legjislacionit në Republikën e Kosovës. Përderisa gjatë vitit 2016 dhe 2017 u paraqitën  

sfida  në ndërtimin e sistemit dhe fillimin zbatimit të standardeve minimale, viti 2018 ka kërkuar 

përqendrim në zbatim dhe sigurimin e një procesi sa më kualitativ të konsultimit.Ky progres është falë  

punës së vazhdueshme dhe përkushtimit të Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit, 

koordinatorëve për konsultime me publikun në të gjitha ministritë e linjës dhe me përkrahjen e 

vazhdueshme të projektit të AT të BE-së.  

Përveç kësaj, ky progres konfirmohet edhe nga institucione të rëndësishme ndërkombëtare, ndërsa së 

fundi këtë e ka bërë edhe Banka Botërore, përmes projektit “Global Indicators of Regulatory Governance” 

në të cilin janë përfshirë 187 vende të botës, ku Kosova është renditur e para në mesin e vendeve të 

Ballkanit Përendimor dhe e 24-ta  nga të gjitha vendet e përshira në këtë projekt, me 4.75 pikë nga 

maksimumi 5. Krahasuar me vitin 2016 kur Kosova ishte vlerësuar me 4.60 pikë sipas të njëjtit indeks, 

përparime janë bërë në procesin e politikëbërjes, duke ngritur shkallën e transparencës gjatë hartimit të 

politikave, përfshirjes më të madhe të palëve të interesit dhe publikut në këtë proces si dhe vlerësimit të 

                                                 
2 Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023 është aprovuar nga Qeveria me vendim Nr. 

06/89 me datë 12.02.2019. 
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ndikimit që kanë këto politika në jetën e qytetarëve. Në fushën e konsultimit Kosova vlerësohet se 

përmbush të gjitha kriteret sipas të cilave është bërë vlerësimi. 

 

Zbatimi i standardeve minimale për konsultimet publike 

Raporti për Konsultimet me Publikun për vitin 2018- ZKM/ZQM pas miratimit të Rregullores 

Nr.05/2016 për standardet minimale për procesin e konsultimeve publike ka përgatitur raportin e dytë 

vjetor për procesin e konsultimeve publike nga ana e Qeverisë. Raporti paraqet shkallën e zbatimit të 

standardeve minimale për konsultimet publike për dokumentet e hartuara nga ana e institucioneve në 

kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Gjatë vitit 2018 konsultimit publik i janë nënshtruar 228 

dokumente, ku përfshihen 44 projekt ligje, 66 projekt rregullore, 71 projekt udhëzime administrative, 27 

koncept dokumente, 18 draft dokumente strategjike, 8 plane veprimit dhe 3 dokumente tjera. Vlerësohet 

se 120 apo 53 % e dokumenteve të konsultuara i kanë plotësuar standardet minimale të cilat janë 

paraparë më rregullore ndërsa 108 apo 47% të tyre nuk i kanë plotësuar këto standardet (gjatë vitit 

paraprak shkalla e zbatimit të standardeve ishte 52% apo 116 dokumente ndërsa nuk kanë plotësuar 

standardet 48% apo 105 dokumente. Gjithashtu në raport evidentohen sfidat dhe problemet e hasura 

gjatë punës së zbatimit të këtyre standardeve por edhe jap rekomandimet e duhura për institucionet në 

mënyrë që të sigurohet proces sa më kualitativ i konsultimeve publike dhe raportim sa më të saktë i 

procesit.  

Zbatimi i standardeve  të konsultimit publik paraqet kontribut të drejtpërdrejt për reformën e 

administratës publike përmes arritjes së objektivave të Strategjisë për Rregullim më të Mirë 2.0.  

 

Platforma online për konsultimet publike- është instrumenti kryesor për zhvillimin e konsultimeve 

publike e cila ofron mundësinë që publiku të ofrojë kontributet e tyre online për projekt dokumentet që 

hartohen nga ana e Qeverisë. Platforma e cila është funksionalizuar në fillim të vitit 2017, ka vazhduar që 

të pasurohet dhe promovohet duke bërë kështu që të kemi një rritje të theksuar të regjistrimit të 

përdoruesve të rinj, abonim të tyre për të marrë informacione në kohë reale lidhur me publikimin e 

dokumenteve për konsultim si dhe mundësinë që ofron platforma që secili individ, institucion apo palë e 

interesuar të jep kontibutin e vet në përmiresimin e legjislacionit për miratim nga Qeveria dhe 

institucionet vartëse të saj.  

Si rezultat i kërkesave të reja, platforma gjatë vitit 2018 është avancuar edhe me modulin e gjenerimit të 

statistikave dhe paraqitjes së tyre vizuale . Si rezultat koordinatorët e ministrive kanë qasje në gjenerimin 

e informatave për konsultimet e zhvilluara nga ana e tyre ndërsa administratori qendror që mbahet nga 

Zyra për Qeverisje të Mirë ka qasje në gjenerimin e përgjithshme të statistikave  në nivel të Qeverisë.  

 

Zbatimi i Marrëveshjes për Përkrahjen Direkte Buxhetore në kuadër të IPA 2 për indikatorin II  

“Komunikimi efektiv publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara” 

 

Përveç raportimit për zbatimin e rregullores për standardet minimale, Zyra për Qeverisje të mirë 

monitoron zbatimin e standardeve minimale që kanë për qëllim matjen e indikatorit II “Komunikimi efektiv 

publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara”  sipas Marrëveshjes për Përkrahje Direkte 

Buxhetore (SBS) në kuadër të IPA 2 e cila marrëveshje ofron përkrahje buxhetore në vlerë prej 25 milion 

euro për Kosovën. Indikatori i konsultimeve publike në SBS, gjatë vitit 2018 synon konsultimin e së paku 

50% të projekt strategjive/politikave sektoriale/koncept dokumenteve dhe ligjeve primare, të cilat janë 

miratuar nga qeveria në vitin 2018, në përputhje  standardet e përcaktuara, për vitin 2019 - 70 % dhe për 

vitin 2020 plotësimi standardeve duhet të jetë në shkallën 100%.  



10 | P a g e  

 

Monitorimi i fondeve PUBLIKE- Zyra për Qeverisje të Mirë, pas publikimi të raportit për vitin 2017 për 

fondet që janë ndarë për OSHC-të nga institucionet, edhe gjatë viti 2018 sipas Rregullores së  Ministrisë së 

Financave - Nr - 04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve, ka 

finalizuar  Raportin për vitin 2018. Publikimi i këtij raporti vlerësojmë se do ti kontribuojë rritjes së 

transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike dhe në të njëjtën kohë do të ketë ndikim në 

përmirësimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile në Republikën e Kosovës. Besojmë se raporti  mbi 

financimin publik të OJQ-ve do të jetë shumë më i avancuar, duke pas parasysh që Rregullorja MF-Nr. 

04/2017 ka filluar të implementohen në mënyrë më të plotë nga fillimi i vitit 2018.  
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NJË PASQYRË E PËRGJITHSHME E SITUATËS SË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË VEND, ME 

FOKUS NË GRUPET E MARGJINALIZUARA TË SHOQËRISË 

 

     Kushtetuta e Republikës së Kosovës përmban dispozita të qarta për sigurimin e standardeve 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Përveç një katalogu të gjere të të  drejtave dhe lirive themelore të 

njeriut, Kushtetuta i vendos dispozitat e instrumenteve të shumta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si 

obligative brenda rendit kushtetues dhe juridik të Kosovës, dhe të njejtat zbatohen drejtpërdrejtë në 

Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të 

institucioneve publike. 

Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para ligjit të  gjithë 

individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Aktualisht, Kosova 

nuk është anëtare e OKB-së, e as Këshillit të Evropës, rrjedhimisht, nuk është në pozitë të ratifikojë 

instrumentet përkatëse ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kosova nuk i nënshtrohet këtyre kornizave 

të vendosura nga trupat ndërkombëtare për raportim të rregullt dhe bashkëpunim për të drejtat e njeriut, 

duke përfshirë edhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Realisht mbrojtja e të drejtave të njeriut 

është një proces i vazhdueshëm, e cila gjeneron në vazhdimësi kërkesa  dhe dikton ndryshime ligjore, 

institucionale dhe praktike. 

Këto ndryshime duhet të pasqyrohen në aktivitetet e të gjithë nëpunësve civilë, qytetari duhet të vendoset 

në qendër të kulturës administrative, në mënyrë që të sigurohemi që kryerja e detyrave dhe detyrimeve 

që rrjedhin nga të drejtat e njeriut bëhet pjesë thelbësore e qasjes dhe kulturës së tyre të punës. 

 

PROGRESI NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 

    Kosova ka vendos një kornizë solide ligjore, institucionale dhe të poklitikave për mbrojtjen e të drejtave 

të njeriut, një sërë ligjesh dhe aktesh nënligjore dhe dokumente strategjike janë përpiluar dhe miratuar 

nga institucionet e Kosovës me qëllim të mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njeriut. 

Që nga viti 2015, Kosova ka miratuar të ashtuquajturën “pako të ligjeve për të drejtat e njeriu”3 me qëllim 

të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut, duke mbuluar dispozitat kundër diskriminimit dhe 

barazisë gjinore. Mirëpo mbetet shumë punë për tu bërë për zbatimin efektiv të ligjeve e cila ngërthen në 

vete edhe shumë veprime që duhet të ndërrmirren në vitet në vazhdim. Pa dyshim korniza ligjore duhet 

të përcillet edhe me një kornizë të fortë institucionale dhe të politikave të cilat do të jenë në funksion të 

zbatimit dhe përmbushjes së të drejtave të grupeve më të margjinalizuara të shoqërisë. Në mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut, Qeveria e Kosovës është duke i dhënë prioritet zbatimit të rekomandimet e Avokatit të 

Popullit, komisioneve parlamentare, OJQ-ve vendore dhe mekanizmave ndërkombëtarë për të drejtat e 

njeriut, raportuesve special të Kombeve të Bashkuara. Janë hartuar dhe miratuar një mori e dokumenteve 

Strategjike në fushën e të drejtave të njeriut dhe të njejtat janë në proces të zbatimit, duke mos u fokusuar 

vetëm në dokumentet në vijim si: Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile (2019-2023) 

dhe Plani i Veprimit për vitin (2019-2021), Strategjia dhe Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve 

rom dhe ashkali në shoqërine kosovare (2017-2021), Strategjia për të Drejtat e Fëmijëve (2019-2023) dhe 

Plani i  Veprimit për zbatimin e Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve (2019-2021), Strategjia kombëtare e 

Republikës së Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje dhe plani i veprimit (2016 – 2020) etj, Strategjia 

për të Drejtat Pronësore etj. 

                                                 
3 Pakoja e ligjeve për të drejtat e njeriut-përfshinë; Ligjin për mbrojtjen nga Diskriminimin, Ligjin për Barazi 

Gjionre dhe Ligjin për Avokatin e Popullit 
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Qeveria e Kosovës në vazhdimësi është duke përmirësuar dhe fuqizuar profesionalizmin, 

përgjegjshmërinë, llogaridhënien, efikasitetin dhe efektivitetin e administratës publike në të gjitha nivelet 

e qeverisjes, e cila është thelbësore për zbatimin efektiv të ligjeve, politikave publike si dhe mbrojtjen dhe 

zbatimin më të mirë  të drejtave të njeriut në nivel vendi. 

 

Me qëllim të adresimit të problemeve në fushën e zbatimit të ligjeve dhe të drejtave te njeriut, Zyra për 

Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit është në proces të hartimit të Strategjisë dhe Planit 

të Veprimit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës (2020-2024). Duke zhvilluar  një strategji dhe 

plan veprimi për të drejtat e njeriut, Qeveria e Kosovës shprehë zotim e qartë jo vetëm për qytetarët e saj, 

por gjithashtu edhe për akterët e jashtëm rreth agjendës së të drejtave të njeriut. Duke pasur një program 

të qartë që pasqyron sfidat reale, ofron udhëzimet dhe njiherit i përcakton obligimet dhe angazhimet e 

institucioneve për të drejtat e njeriut, qeveria është në një pozitë më të mirë për të kërkuar ndihmë 

teknike dhe të tjera në tejkalimin e problemeve të të drejtave të njeriut, veçanërisht në fushat dhe sektorët 

ku ekspertiza vendore ose burimet  janë të kufizuara. 

Në rishikimin e legjislacionit, Ministria e Drejtësisë gjate vitit 2018-te ka ndërmarre hapa pozitiv që në 

dispozitat e tyre parashohin avancimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Gjithashtu është duke u marre 

me: Rishikim Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit dhe Drejtësia 2020. 

Në kuadër të obligimeve që dalin nga Agjenda Evropiane, Departamenti për Riintegrimin e Personave të 

Riatdhesuar ka zbatuar të gjitha aktivitetet e planifikuara në Programin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së 

për vitin 2018. 

Gjithashtu, gjatë vitit 2018, evidentohen edhe nisma dhe rezultate pozitive në sektorët e ndryshëm të 

qeverisë në aspektin e hartimit dhe zbatimit të politikave dhe ligjeve që prekin sektorët dhe fushat e  të 

drejtave të njeriut . 

 

ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT 

 

Një nga objektivat më të rëndësishme të Qeverisë së Republikës së Kosovës është që të  hartoj dhe zbatoj 

politika dhe legjislacion që përmirësojnë çdo ditë të gjitha sferat e jetës së qytetarëve në vend. Kjo 

përpjekje arrihet në shumë mënyra dhe njëra nga to është duke dëgjuar dhe marr parasysh edhe ankesat 

individuale dhe rekomandimet që vinë nga Institucioni i Avokatit të Popullit.   

 

Mbi bazën e këtij parimi dhe në funksion të transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve Zyra e 

Kryeministri/Zyra për Qeverisje të Mirë ka qenë e përkushtuar për trajtimin fer, efficient e efektiv të 

ankesave e rekomandimeve të pranuara nga Avokati i Popullit nga të gjitha institucionet e nivelit 

qendror. 

 

Zyra për Qeverisje të Mirë ka zhvilluar veprime të shumta duke filluar nga fuqizimi i mekanizmave për 

mbrojte nga diskriminimi në institucionet qendrore, hartimi i metodologjisë së monitorimit të 

implementimit të rekomandimeve t֝ë Avoktait të Popullit, krijimi i sistemit (exel) të monitorimit të 

rekomandimeve i përshtatshëm për kalkulimin e arritjeve periodike dhe vjetore, zhvillimi i mostrave të 

përgjigjeve për institucionet, vendosja në agjendë javore të Sekretarëve të Përgjithshëm  diskutimin e 

zbatimit të  rekomandimeve të Avokatit të Popullit, adresimi i situatës së zbatimit në baza periodike tek 

Sekretarët e Përgjithshëm në ministrit e linjës, dhe se fundi letra e Kryeministrit z. Ramush Haradinaj e 

cila ju drejtohet të gjitha institucioneve qendrore me kërkesën për prioritetizimin e zbatimit të çdo 

rekomandimi  të Institucionit të Avokatit të Popullit. 
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Në këtë formë përveç rritjes së  shkallë së implementimit të rekomandimeve, jemi  siguruar edhe që:  

Të kenë qytetarin në fokus – kjo nënkupton që këto institucione janë të hapura për përmirësimin e 

standardve të shërbimit, përmirësimin e politikave e rregulloreve institucionale, përmirësimin e 

procedurave dhe praktikave, përmirësimin e sjelljes së stafit dhe në përgjithësi krijimin e një ambienti ku 

pranimi i rekomandimeve apo ankesave kuptohet si një mekanizëm i përmirësimit të performancës dhe 

kualitetit të shërbimeve.  

Të jenë më të përgjegjshme – reagimi pozitiv dhe në kohë nga institucionet qeveritare tregon për shkallë 

të lartë të përgjegjshmërisë ndaj publikut. 

Veprojnë fer dhe në mënyrë më objektive – adresimi i secilit rekomandim me integritet dhe në mënyrë 

objektive siguron besueshmërinë e këtij procesi 

Si përfundim rezultatet janë vërtet për tu vlerësuar kur kemi të dhëna si vijim: 

- Në vitin 2018 Avokati i Popullit ka adresuar 141 rekomandime:  

- Nga 141 rekomandime të adresuara janë zbatuar 47 rekomandime apo 33%. 

- Nga 109 rekomandime me përgjigje pozitive (brenda dhe jashtë afatit) janë zbatuar 44 

rekomandime apo 40%. 

- Nga 48 rekomandime me përgjigje pozitive brenda afatit ligjor janë zbatuar 20 rekomandime, qe i 

bie se shkalla e zbatimit te rekomandimeve te adresuara institucioneve të nivelit qendror ka arritur në 

42% për vitin 2018. 

- Në vitin 2017 ka adresuar 71 rekomandime:  

- Nga 71 rekomandime te adresuara janë zbatuar 26 rekomandime apo 37%. 

- Nga 26 rekomandime me përgjigje pozitive (brenda dhe jashtë afatit) janë zbatuar 20 

rekomandime apo 77%. 

- Nga 16 rekomandime me përgjigje pozitive brenda afatit ligjor prej 30 ditësh janë zbatuar 11 

rekomandime apo 69% e tyre per vitin 2017. 

 

Totali i rekomandimeve për vitin 2017 dhe 2018: 

- Totali i rekomandimeve të adresuara institucioneve të nivelit qendrore në vitin 2017 (1 janar – 31 

dhjetor 2017) dhe 2018 (1 janar deri me 30 nëntor 2018) është 212 rekomandime të adresuara autoriteteve 

të nivelit qendrore. Nga të cilat 73 rekomandime apo 34% e tyre janë zbatuar.  

- Totali i rekomandimeve për të cilat kemi pranuar përgjigje pozitive (brenda dhe jashtë afatit) janë 

135 rekomandime, nga të cilat 64 rekomandime janë zbatuar, apo 47%.  

Megjithatë, përkundër rezultateve pozitive, ende  na mbetet shumë  punë për tu bërë  në aspektin e rritjes 

së përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies institucionale lidhur me  zbatimin e  Rekomandimeve të Avokatit 

të Popullit. 
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AVANCIMI  DHE  ZBATIMI I  POLITIKAVE  NË  SEKTORIN E ARSIMIT 

 

      Gjatë vitit 2018, në fushën e Arsimit ka pas zhvillime pozitive në  hartimin dhe zbatimit e legjislacionit 

dhe politikave, kryesisht në  aspektet e parandalimit të diskriminimit , parandalimit të dhunës në shkolla, 

gjithëpërfshirjes në arsim, përfshirë arsimin me nevoja të veçanta, arsimin e minoriteteve, si dhe  në 

parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit dhe mos regjistrimit në shkollës.  

Fillimisht në funskion të krijimit të lehtësirave në zbatim të legjislacionit primar, janë hartuar një varg 

udhëzimesh administrative në arsimin parauniversitar dhe arsimin e lartë, por edhe janë rishikuar disa 

ligje.  

Krahas avansimit të kornizës legjislative , MAShT i  është përkushtuar  aspekteve të ngritjes së cilësisë në 

arsim parauniversitar ( Zbatimi i kurrikulave të reja, procesi i hartimit të teksteve shkollore, trajnimet e 

mësimdhënësve dhe të koordinatorëve të cilësisë) dhe në arsimin e lartë,  duke  realizuar projekte në 

suazat e zbatimit të kuadrit ligjor dhe në harmoni me standardet ndërkombëtare. Gjithashtu , MASht si 

edhe viteve të kaluara ka ofruar bursa për student (681 bursa) dhe mbështetje të studentëve dhe 

profesorëve në projekte e mobilitetit.   

Sipas planifikimeve në  Plani Strategjik për Zhvillimin e Arsimit në Kosovë (PSAK), rezultatet që lidhen 

me pjesëmarrjen dhe gjithë përfshirjen  dhe me  krijimin e mjediseve të sigurta e humane në shkolla, janë 

realizuar një varg aktivitetesh  në parandalim të dhunës, mbrojtje të fëmijëve si dhe  në parandalim dhe 

reagim ndaj braktisjes së shkollimit. Të gjitha këto duke pretenduar krijimin e mundësive për mirëqenien 

e fëmijëve dhe të rinjve në kontekst të arsimit dhe rrjedhimisht zhvillimin e tyre në aspektin fizik, 

intelektual, social e emocional.  

 Mbrojtja e fëmijëve në internet: 

Janë  realizuar aktivitetet e Javës për internet të sigurt  me aktivitete shkollore dhe me Konferencën 

nacionale me temën: “Edukimi, çelës për t`u përballur me ekstremizmin dhe radikalizmin online”, me 

pjesëmarrje të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe ndërkombëtarë. 

 

Është zhvilluar  dhe akredituar  programi i trajnimit për mbrojtjen e fëmijëve në internet (MASHT) dhe 

janë realizuar trajnimet  për 25 komuna (Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Fushë Kosovë, Drenas, Mitrovicë, 

Skenderaj, Vushtrri, Gjilan, Lipjan, Han i Elezit, Kamenica / Artana, Viti, Peja, Gjakova, Deçan, Klinë, 

Istog, Junik, Prizren, Dragash, Malishevë, Suharekë, Rahovec, Mamusha), ku kanë përfituar  133 

mësimdhënës ( koordinatorë të cilësisë)  nga 124 shkolla të nivelit 1-9.Gjithashtu u realizuan aktivitetet në 

15  shkolla të Komunës së Vitisë në lidhje me mbrojtjen e  fëmijëve në internet. 

Janë printuar  675 kopje të pakos “Udhëtimi nëpër internet” dhe të njëjtat u janë  ndarë shkollave sipas 

kërkesës për zbatim të lëndës zgjedhore. 

Janë mbajtur sesionet  për mbrojtjen e  fëmijëve/ parandalim të dhunës në shkollat: “Hilmi Rakovica”, 

“Faik Konica”, “Gjergj Fishta”,  në Prishtinë dhe “ Mihail Grameno” në Fushë Kosovë.   

 

Parandalimi dhe reagimi ndaj braktisjes së shkollës  

 

Është  realizuar punëtoria për mekanizmat për Parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe kuadrin ligjor 

që sanksionon moszbatimin e politikave nacionale.  

Në koordinim me ECMI dhe UNICEF janë realizuar takimet punuese për 10 komunat (Prishtinë, 

Mitrovicë, Pejë, Gjilan, Ferizaj, Fushë Kosovë, Obiliq, Podujevë, Prizren dhe Vushtrri), me qëllim të  

mbështetjes për funksionalizimin e ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mos 
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regjistrimit të shkollës. Me këtë rast kanë përfituar nga 7 shkolla për secilën komunë, d.m.th., gjithsej 70 

shkolla, respektivisht ekipet  e tyre për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mos regjistrimit të 

shkollës. 

1. Është kaluar dhe aprovuar U.A 08/2018 për krijimin dhe fuqizimin e EPRBM në arsimin 

parauniversitar.  

2. U riformatua Ekipi për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mos regjistrimit të shkollës 

sipas udhëzimit të ri administrativ 08/2018. 

3. Është hartuar Udhëzimi Administrativ  për Mbrojtjen e fëmijëve në internet 

 

Parandalimi i dhunës në Institucionet e Arsimit para universitar 

 

Me qëllim të fuqizimit të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve dhe njëkohësisht rritjen e efikasitetit 

institucional në nivel lokal për zbatimin e dokumentit qeveritar “Rregullorja 21/2013 për protokollin për 

parandalim dhe referim të dhunës në Institucionet e arsimit para universitar” kanë ndodhur në 

vazhdimësi aktivitete në ngritjen e kapaciteteve të shkollave dhe komunave. Këtë vit MASHT në 

koordinim me Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC), realizoi Konferencën  “Ekipet e ndërmjetësimit në 

funksion të parandalimit të dhunës në shkolla”, pastaj në koordinim me SOS-Fshatrat janë mbajtur 

sesionet për sigurinë dhe  mbrojtjen e fëmijëve. Gjithashtu janë  realizuar punëtoritë për parandalimin 

dhe referimin e dhunës në shkolla, në koordinim me Save the Children,  me ç ‘rast kanë përfituar 22 

shkolla të 8 komunave:  

• Peje (2): Ramiz Sadiku dhe Xhemail Kada 

• Gjakove (3): Zekeria Rexha, Yll Morina dhe Mustafa Bakija 

• Prizren  (2): Ibrahim Fehmiu dhe Haziz Tolaj  

• Kline (2): Motrat Qiriazi dhe Ismet Rraci  

• Gjilan (3): Selami Hallaqi, Thimi Mitko dhe Abaz Ajeti 

• Mitrovice (5): Skenderbeu, Fazli Grajcevci, Andon Zako Cajupi, Migjeni dhe     

                             Bedri Gjinaj   

• Prishtine (2): Asim Vokshi dhe Emin Duraku 

• Ferizaj (3):     Ahmet Hoxha, Vezir Jashari dhe Tefik Canga 

 

Prandalimi dhe ragimi ndaj braktisjes së shkollimit 

Është shënuar Java kundër braktisjes së shkollimit me një varg aktivitetesh si: Konferenca e  hapjes, në të 

cilën u prezantua puna e deritanishme e MAShT  rreth kësaj fushe, u lansua një raport nga hulumtimi që 

e ka bërë  ERAC ( Koalicion i shtatë OJQ-ve që punojnë në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave 

themelore) në kuadër të projektit për Përmirësimin e arsimit gjithëpërfshirës në Kosovë, si dhe  u 

shpërblyen  shkollat më të mira në zbatim të platformës për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe 

mos regjistrimit në arsimin parauniversitar. 

Gjate muajit dhjetor 2018 u realizuan sesionet e dyta punuese me 10 komunat që i kemi mbështetur ( 

bashkë me ECMI dhe UNICEF) në fuqizimin e  ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes. 

Praktikisht u punua me rastet reale të shkollave dhe me vendosjen e të dhënave në Sistemin e 

Paralajmërimit të Hershëm të braktisjes (SPH) në SMIA.  
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ARSIMI I FËMIJËVE ME NEVOJA TË VEÇANTA 

 

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  bazuar në masat e përcaktuara në PSAK (2016-2021) dhe 

Planin e veprimit për gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin parauniversitar (2016-

2020) ka  adresuar të gjitha masat e përcaktuara dhe në shumicën prej tyre ka rezultate konkrete, të cilat 

gjithësesi ndihmojnë realizimin  e të drejtës së fëmijëve me nevoja të veçanta (FNV) në arsim: 

Është hartuar  pakoja dhe është harmonizuar dokumentacioni pedagogjik për të gjitha qendrat burimore. 

Pakoja përfshin rregullore të brendshme, dokumente, vërtetime dhe dokumente tjera që qendrat 

burimore përdorin në punën e tyre. Qëllimi ishte harmonizimi dhe përshtatja e dokumenteve sipas 

nevojave dhe specifikave të qendrave burimore. 

 

Janë hartuar instrumentet e standardizuara për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me aftësi të kufizuara 

dhe ka filluar pilotimi i tyre. Instrumentet janë hartuar në bashkëpunim mes MASHT,  7 komuna dhe dy 

profesorëve nga Universiteti i Bolonjës dhe i Padovës. Instrumentet janë të bazuara në  Internacional 

Classification Functioning Children & Youth ICF/Klasifikimi ndërkombëtar për Funksionalitet për 

Fëmijë dhe të Rinjtë. Pilotimi ka filluar në 7 komuna dhe 14 shkolla, gjatë kësaj  periudhe janë trajnuar 

mësimdhënësit e 14 shkollave dhe ekipet vlerësuese në 7 komuna për përdorim të instrumenteve. 

Periudha e pilotimit përfshinë shtator 2018 –qershor 2019. 

 

Është bërë hartimi i  “Parametrave të financimit për nxënësit me nevoja të veçanta” formula do të 

shërbejë për ndarjen e buxhetit sipas llojeve të aftësisë se kufizuar dhe sipas shkallëve të aftësisë se 

kufizuar (e lehtë e mesme dhe e rendë, shumëfishtë). Integrimi i këtyre parametrave do të përmirësoje 

dukshëm shërbimet dhe kualitetin e mësimdhënies dhe mësimnxënies për këta fëmije. 

 

Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta 

 

    Kanë diplomuar dhe janë certifikuar gjenerata e parë prej 54 kandidatë që kanë përfunduar  nivelin 5-

të, kualifikimi “Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta”, ceremonia e diplomimit është organizuar në 

Qendrën e Kompetencës në Ferizaj.  

Janë bërë të gjitha përgatitjet  dhe ka filluar  mësimin gjenerata e dytë prej 75 kandidateve  e nivelit të 5-të 

e kualifikimit “Asistent për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta arsimore”.Kualifikimi është 

bashkëpunim MASHT me institutin prestigjioz Pearson. Kualitetin e këtij kualifikimi e monitoron 

Pearson dhe kandidatet marrin diplomën BITEK e cila njihet në 70 vende të botes. Qëllimi i këtij programi 

është të krijoje kapacitete për mbështetjen e shkollave dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara që të 

akomodohen dhe arsimohen në shkolla me bashkëmoshataret e tyre. 

 

MAShT në kuadër të grantit specifik për arsim për komuna për vitin 2019 ka përfshi një politike të re që 

është punësimi i 100 asistenteve  dhe i ka shpërnda nëpër komuna sipas  numrit të fëmijëve me nevoja të 

veçanta. Tashme komunat kane  marr qarkoren e  pare buxhetore ku janë përfshi edhe asistentet. 

Janë punësuar 9 mësues mbështetës në komuna të cilat do të mbështesin shkollat, mësimdhënësit dhe 

nxënësit në krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës, punën pedagogjike me fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Aktualisht në shkalle vendi kemi 83 mësues mbështetës. 
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Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me aftësi të kufizuara 

 

     Janë themeluar dhe funksionalizuar ekipet vlerësuese në 24 komuna të Kosovës. Këto ekipe bazuar në 

legjislacionin në fuqi bëjnë vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe përcaktojnë 

shërbimet pedagogjike dhe rehabilituese. Në këtë vit në bashkëpunim me Forumin Kosovar për aftësinë 

e kufizuar në përkrahje të UNICEF-it  janë organizuar punëtori në 14  komunat ku ekipet vlerësuese ka 

qene jofunksionale dhe si rezultat i kësaj 12 komuna i kane funksionalizuar ekipet vlerësuese. 

 

Janë hartuar pyetësorët për hartimin e treguesve arsimor për identifikimin e  fëmijëve me aftësi të 

kufizuara që janë jashtë shkolle dhe ata që janë në institucionet arsimore. Pyetësorët do të pilotohen në 7 

komuna dhe me pas do të nxjerrën treguesit. Aktualisht jemi në proces të përzgjedhjes se komunave  ku 

do të behet pilotimi. Treguesit arsimor për fëmijët me aftësi të kufizuara mungojnë dhe si të tille bene të 

vështire të dimë shkallen/përqindjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara të përfshire në sistemimin arsimor, 

kjo rrjedhimisht po ndikon edhe në kualitetin e të dhënave. 

Janë organizuar trajnime me 50 inspektorë për indeksin  për gjithëpërfshirje dhe Planin individual të 

arsimit (PIA) dhe 30 zyrtar të komunave. 

Janë trajnuar 520 mësimdhënës  në programet: “Të nxënit e diferencuar dhe mësimdhënia e 

individualizuar në një klasë gjithëpërfshirëse“, “Indeksin për gjithëpërfshirje” dhe “çrregullimet e 

spektrit autistik”.Këto trajnime janë mbështetur nga partneret Save the Children, UNICEF ne 

bashkefinancim me MASHT. 

 

Ne qendrën burimore “Nënë Tereza” në Prizren nga viti 2016 ofrohet trajnimi për gjithë stafin arsimor 

për gjuhën e shenjave. Trajnimi zgjatë disa vite dhe është me nivele sipas Kornizës Evropiane për gjuhën 

e shenjave. Trajnimi i 28 mësimdhënësve për shkrimin e Brajlit, trajnimi është organizuar në Qendrën 

Burimore” Dr.Xheladin Deda” , trajnimi ishte vazhdimësi e moduleve që janë mbajtur në vitin 2017. 

Trajnimi i 12 trajnerëve për zbatimin e programit të Pearson për nivelin e 5-të. Trajnimi është organizuar 

me mbështetjen e Lux-Development dhe 12 kandidat janë certifikuar dhe në të ardhmen mund të 

angazhohen  si mësimdhënës të nivelit të  kualifikimi “Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta 

arsimore”. 

Qendrat burimore për nxënësit me aftësi të kufizuara të renda dhe të shumëfishta kane krijuar shërbime 

të reja si:                 

                             Kabinetet e hortikulturës për praktiken profesionale të nxënësve  

o Dhomat për punë dore ku angazhohen nxënësit në punë praktike për zhvillimin e 

shkathtësive për jete dhe pune 

o Dhomat e dokumentimit në dy qendra burimore në “Dr.Xheladin Deda” për dëmtime në 

të parë, ndërsa për aftësitë tjera të kufizuara në QB “Përparmi’ në Prishtinë. Dhomat e 

dokumentimit merren me hulumtimin dhe grumbullimin e materialeve dhe burimeve 

tjera për aftësinë e kufizuar që mund të shfrytëzohen për studime, analiza dhe 

hulumtime nga profesionistet, profesorët dhe studentet. 

o Njësia e Brajlit në qendrën Burimore “Xheladin Deda” ofron përkthime dhe adoptime të 

materialeve, teksteve në gjuhen e Brajlit të gjithë nxënësit dhe studentet e verbër. 

 

Klasat e bashkëngjitura në shkalle vendi - janë zvogëluar nga 76 sa kanë ekzistuar numri ka rënë në 18 

klasë dhe këto klasë planifikohet të shndërrohen në dhoma burimore sapo këta nxënës të përfundojnë 

klasën e nënte pasi që integrimi i tyre në klasa të rregullta ka qene i pamundur për shkak të moshës dhe 
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shkalles së rënde të aftësisë se kufizuar. Këtë mënyre të tranzicionit të klasave të bashkëngjitura e 

parasheh edhe Udhëzimi administrativ për shëndërrimin e klasave të bashkëngjitura në dhoma 

burimore. 

MASHT në bashkëpunim me Shoqatën e të shurdhëve të Kosovës dhe akterë tjerë ka finalizuar 

Dokumentin lidhur me arsimin e fëmijëve me dëmtime në dëgjim si kategori specifike gjuhësore. 

Dokumenti parasheh format dhe strategjitë adekuate për organizmin dhe ofrimin e arsimimit të fëmijëve 

me dëmtime në dëgjim përfshi edhe shkollat bilinguale( dy gjuhësore). 

Nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme- është hartuar dhe finalizuar udhëzimi administrativ dhe 

udhëzuesi për nxënësit me aftësi të jashtëzakonshme dhunti dhe talente të veçanta në fushat akademike 

dhe artistike. 

1. Ka përfunduar projekti me Këshillin e Evropës “Nxitja e kulturës demokratike  dhe diversitetit në 

shkolla” në këtë projekt janë përfshirë 20 shkolla ku kanë përfituar nga trajnimet që janë 

organizuar, aktivitetet të ndryshme me nxënës dhe këmbim i përvojave me vendet e rajonit që 

kanë qenë pjesë e këtij projekti. 

 

ARSIMI I KOMUNITETEVE 

 

Komunitetet boshnjak, turk, rom, ashkali dhe egjiptian janë të integruar në sistemin e arsimit të Kosovës. 

Mësimi në Kosovë zhvillohet në katër gjuhë ( shqipe, serbe, boshnjake dhe turke) në të gjitha nivelet të 

arsimit; prej atij parashkollor deri në nivelin universitar/superior.  

Me qëllim të ngritjes të nivelit arsimor, nxënësit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian çdo vit 

shkollor kanë lehtësime për regjistrimin në klasën 10, në shkolla profesionale dhe gjimnaze pavarësisht 

nga suksesi në shkollën fillore dhe rezultateve në testin kombëtar të arritshmerisë. MAShT në 

bashkëpunim me DKA mundëson këto lehtësime këtyre komuniteteve. Gjithashtu për vitin Shkollor 

2018/2019 MAShT ka nxjerr Vendim për regjistrimin e nxënësve të komuniteteve ashkali dhe egjiptian në 

arsimin e mesëm të lartë në çdo drejtim nga 5 nxënës.  

 

1. Udhëzimi Administrativ 09/2016 - Aplikimi i Masave afirmative dhe vendeve të rezervuara për 

regjistrim të kandidatëve nga komunitetet jo shumicë në institucionet e Arsimit të lartë, zbatohet 

çdo vit akademik nga miratimi i UA.   

 

2. MASHT në bashkëpunim me KFOS (EUSIMRAES2) dhe VoRAE (Voice of Roma, Ashkali and 

Egyptians) kanë trajnuar 50 mentor/tutor.Ky aktivitet synon sigurimin e mbështetjes për 

nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkolla të mesme të larta. Ky trajnim me 

modulin e  dytë  është organizuar në vitin shkollor 2017/2018. 

 

3.  Në vitin shkollor 2017/2018 nga komponenta e mentorimit dhe tutorimit kanë përfituar rreth 200 

fëmijë me ngecje në mësimnxënie nga  komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Ky aktivitet 

vazhdoi të organizohet nga donatorët edhe në vitin Shkollor 2018/2019 dhe janë të përfshirë rreth 

500 nxënës. 

 

4. Është rishikuar dhe hartuar Udhëzimi Administrativ-për Themelimin dhe Funksionimin e 

Qendrave Mësimore, do të hartohet udhëzuesi për implementim të UA. 
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5. Është organizuar trajnim për mësimdhënësit e gjuhës rome për përdorimin e plan programeve 

dhe teksteve të gjuhës dhe kulturës rome.  

 

6. MAShT ka angazhuar ekspertë të komunitetit turk dhe boshnjak për hartimin e programeve 

lëndore për lëndët nacionale, gjuhë, histori, art dhe muzikë. Janë hartuar programet lëndore për 

lendet nacionale për klasat 3, 8 dhe 12. 

 

7. Është hartuar Udhëzuesi për  promovimin e dialogut  ndëretnik dhe kontakteve mes 

komuniteteve e cila mbështetet nga OSBE në Kosovë. Pritet nënshkrimi i këtij dokumenti. 

 

8. MASHT çdo vit shkollor ofron  tekste shkollore  falas për të gjithë nxënësit e arsimit të 

obligueshëm, përfshirë edhe komunitetet joshumicë. 

9. MAShT monitoron organizimin e mësimit plotësues për gjuhë dhe kulturë rome për nxënësit e 

komunitetit rom e cila organizohet sipas interesimit dhe  kerkesave te tyre. Mësimi në vitin 

Shkollor 2017/2018 është organizuar dhe vazhdon të organizohet në Prizren, në katër shkolla 

fillore. 

 

10. MASHT në bashkëpunim me partner REF, KFOS (EUSIMRAES2), VORAE - HEKS për vitin 

Shkollor 2017/2018 ka ndarë 507 bursa për nxënësit e shkollave tëmesme të larta për komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian. Për vitin Shkollor 2018/2019 janë ndarë 600 bursa. 

 

11. MAShT për vitin akademik  2017/2018 ka ndare 62 bursa për studentët e të gjitha komuniteteve. 

 

12. GIZ dhe VORAE kanë ofruar  mbështetje financiare për 150  nxënës jo përfitues të bursës me 

gjysmë burse për vitin shkollor 2017/2018, Kjo mbështetje është bërë për nxënësit e arsimit të 

mesëm të lartë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Kjo mbështetje financiare ofrohet edhe 

për vitin Shkollor 2018/2019. 

 

14. Është nënshkruar  marrëveshja e  Memorandumit për vitin akademik 2018/2019 mes MASHT 

-  YOK (Këshilli për Arsimi të Lartë të Republikës së Turqisë) për studimet me burse të 

studentëve nga Republika e Kosovës në Republikën e Turqisë.   

 

BARAZIA GJINORE në FUSHËN E ARSIMIT 

 

Barazia gjinore si vlerë themelore e shoqërisë është pjesë e integruar në programet e reja lëndore për 

klasat 3, 8, 12 dhe e dokumentacionit shkollor. 

 

Janë realizuar aktivitete  në shkolla për parandalim të trafikimit dhe dhunës në familje- aktivitete në 

SHFMU” Ramiz Sadiku” në Pejë për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunën në familje, 

me ç`rast janë evidentuar nxënësit si të dyshuar të viktimizuar, dhe si rezultat e kësaj fushate janë 

 

13. Është hartuar, përgatitur dhe është bërë përkthimi i gjithë dokumentacionit shkollor  nga gjuha 

shqipe në gjuhën boshnjake dhe turke . 
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evidentuar dy nxënës (vëlla e motër) të dyshuar për lypsari, si dhe janë shpërndarë formularët për 

plotësim nga “Procedurat Standardet të Veprimit për Mbrojtje nga dhuna në familje’” (PSVMDHF).   

 

Në koordinim me DKA-të dhe shkollat janë bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e trajnimit për barazi 

gjinore. Janë mbajtur katër punëtori Malishevë dhe Rahovec   më 141 pjesëmarrës me temën “Roli i 

institucioneve Arsimore në Parandalimin e dhunës në Familje”. Pjesëmarrësit e të dy punëtorive kanë 

pasur këtë përbërje: mësimdhënës, staf profesional, këshilli i prindërve dhe zyrtar/e të DKA-së. Prej tyre 

vajza dhe gra ishin 58 kurse djem dhe burra 83. 

 

Gjatë hartimit të teksteve të reja shkollore në konkurs janë përfshi dy pika të cilat e përfaqësojnë fushën e 

barazisë gjinore : 

• Teksti shkollor ka funksion edukativ, e nxitë raportin pozitiv ndaj shkencës/ diturisë, 

zhvillimit të identitetit nacional dhe qytetar, kulturor dhe të barazisë gjinore.  

• Teksti shkollor respekton barazinë gjinore, eliminon stereotipet dhe përdorimin e gjuhës 

diskriminuese 

1. Është draftuar dhe pritet finalizimi i Informatorit për shkolla për njohjen e mekanizmave 

mbështetës ekzistues sipas (PSVMDHF) si dhe është bëre ri integrimi i dy viktimave të dhunës ne 

familje (dy motra) në dy shkolla të mesme të larta “Ali Sokoli dhe ”Gjin Gazull’ në komunën e 

Prishtinës, duke u bazuar në kërkesën QPS nga Rahoveci si dhe Strehimores nga Prizreni. 

 

 

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore (TQNJ) 

 

Janë organizuar  aktiviteteve për parandalim TQNJ-përmes edukimit me nxënës mësimdhënës.  

Është mbajt  tryeza për parandalimin e TQNJ si dhe shpërndarja e materialeve të përgatitura për fushatë ( 

postera, fletëpalosje si dhe doracaku për mësimdhënës: “ Bashkohuni me ne të parandalojmë TQNJ) në 

SHFMU, “Ramiz Sadiku” Pejë. Pjesëmarrës drejtor/e, këshilla profesional shkolle, dhe 119 mësimdhënës 

si dhe u identifikuan nga shkolla dy viktima potenciale të TQNJ braktises nga procesi mësimor (lypsari) 

,vëlla e motër nxënës te klasës së gjashtë dhe tetë. I njëjti aktivitet  u realizua edhe në shkollat: ”Jah Salihu 

Mulliq’’ dhe’’ Zef Lush Marku” në Gjakovë, ku morën pjesë 92 pjesëmarrës (drejtor/e, këshilla 

profesional shkolle, dhe mësimdhënës/e). 

Është mbajtur punëtoria në rajonin e Pejës me drejtoresha të shkollave ( vendimmarrja) duke përfshirë 

komunat Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik me qëllim -Promovimin e barazisë gjinore në shkolla, si dhe 

prezantimi i analizës së pyetësorit që është plotësuar nga nxënës   të 7 shkollave 345 nxënës  (Te kl.7, 8, 9, 

11, 12 ) me titull “Integrimi i perspektivës gjinore në shkolla”, si dhe plotësimi i një pyetësori  nga 

pjesëmarrëset e punëtorisë, në mbështetje të rezolutës1325 të OKB-së ” Gratë Paqja dhe Siguria”. 

 

Mbajtja e tri punëtorive dyditore për trajnim: Trajnimi për Barazi në gjini ( LGBT) -Tema: “Barazi dhe 

Mundësi të Barabarta” janë trajnuar 92 pjesëmarrës dhe janë certifikuar ( pjesëmarrësit ishin zyrtar të 

DKA-ve, këshilla të prindërve, drejtorë shkolle, staf profesional dhe mësimdhënës nga komunat, 

Suharekë, Prizren, Dragash, Pejë Deçan, Istog, Prishtinë, Mamushë, Kline,Vushtrri, Drenas, Rahovec). 

Është  hartuar  ‘’Udhëzuesi për recensentët e teksteve shkollore “Barazia Gjinore” të mbështetura nga 

SIDA Suedeze. 

Mbajtja e sesioneve informuese për broshurën ”Informatori Shkollor për Procedurat Standarde të 

Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Kosovë ”dhe shpërndarja e tij në DKA dhe shkolla. 
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Hartimi i materialeve për shëndetin (edukimin seksual) dhe mjedisin shkollor 

MASHT në bashkepunim me  UNFPA (Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara) dhe akteret tjerë, si 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHP) kanë vazhduar punën për të adresuar çështjen e 

edukatës seksuale gjithëpërfshirëse në kurrikulat shkollore, duke përfshirë këto tema në planprogramet 

shkollore. 

1. Në bashkëpunim me OJQ-në "Social lab" nga Prishtina është organizuar fushata vetëdijësuese për 

edukimin seksual të nxënësve.  

2.  Janë hartuar materialet ndihmëse për mësimdhënës për klasat 1,6,10 për edukimin seksual, 

bazuar në rezultatet  ndërkombëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), dhe janë në 

procedurë të vlerësimit nga eksperti ndërkombëtar edhe doracakët e tjerë për klasat 2,7,11. 

3. Janë finalizuar edhe doracakët e tjerë për edukatën seksuale gjithëpërfshirëse edhe për klasat 

3,8,12. 

4. Këto materiale janë hartuar bazuar në Kurrikulen e re dhe në standardet evropiane për shëndetin 

seksual riprodhues. Në muajin shtator  2018 janë trajnuar 24 mësimdhënës të biologjisë dhe të 

edukatës fizike në  komunën e Prishtinës për klasën  e 10-të, në muajin tetor  janë  trajnuar 23 

mësimdhënës të klasës së 6-të , ndërsa në muajin nëntor janë trajnuar 19 mësues të nivelit 1-5. 

Është hartuar dhe finalizuar Udhëzimi Administrative për të ushqyerit e shëndetshëm në 

Institucionet  e arsimit parauniversitar dhe pritet të miratohet nga MASHT. 

 

Promovimi i normave dhe standardeve të ndërtimit të objekteve tek të gjitha nivelet dhe palët  

1. Është hartuar Udhëzuesi për norma dhe standarde të hapësirave të objekteve në Institucionet 

parashkollore 

2. Është ribotuar udhëzuesi ekzistues i normave dhe standardeve të ndërtesave shkollore dhe 

shpërndahet në nivelet komunale me të cilat në vazhdimësi trajtohet zbatimi  i normave në 

objektet e reja dhe ekzistuese shkollore kurse për udhëzuesin për norma dhe standarde të 

hapësirave në institucionet parashkollore është mbajtur një diskutim publik me DKA-të dhe me 

përfaqësuesit e çerdheve dhe pas botimit të udhëzuesit pritet të organizohen edhe tryeza 

promovimi. 

3. Në vazhdimësi vlerësohen projektet e reja për ndërtim të objekteve shkollore dhe përmbajtjen e 

tyre sipas  udhëzuesit për norma dhe standarde të ndërtesave shkollore dhe inspektohen objektet 

gjatë ndërtimit të tyre. 

4. Janë inspektuar 12 objekte shkollore dhe janë vlerësuar edhe me raporte vlerësimi për gjendjen 

fizike të objekteve për prioritetizim në investimet kapitale , pastaj në komisionet për licencim 

gjithmonë nga një anëtar i Inftrastrukturës bënë vlerësimin e hapësirave konform udhëzuesit për 

norma dhe standard të ndërtesave shkollore dhe udhëzimeve administrative . Janë kryer afërsisht 

vlerësimet për 60 kopshte dhe çerdhe për fëmijë dhe afërsisht 7 objekte të arsimit parauniversitar 

dhe profesional. Sa i përket ndërtimi  i shkollave, pajisja dhe zgjerimii,  2  shkolla janë 

përfunduar; 4 shkolla janë duke u ndërtuar me bashkëfinancim në mes MASHT-t dhe komunave; 

9  objekte shkollore janë duke u ndërtuar me financim të MASHT-it;Janë përfunduar dy salla të 

edukatës fizike, ndërsa 3 të tjera vazhdojnë të ndërtohen edhe në vitin në vijim. Është pajisur me 

dollap shkolla model në Mitrovicë dhe në proces është edhe pajisja e 2 shkollave tjera .Në 

Qendrën e Studentëve në Prishtinë është ndërtuar dhe menaxhuar Konvikti nr.8, i cili është 

lëshuar në funksion në fillim të këtij viti. 
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AVANCIMI  DHE  ZBATIMI I  POLITIKAVE  NË  SEKTORIN E SHËNDETSISË  

 

Ministria e Shëndetësisë me qëllim  të zbatimit sa më të mirë të drejtave të njeriut në kujdesin shëndetësor  

dhe duke u  bazuar  në zbatimin e Strategjive Nacionale në fushën e të Drejtave të Njeriut , ka realizuar 

një mori të aktiviteteve të cilat kanë për qëllim përmirësimin e qasjes  dhe realizimit të drejtave të 

qytetarëve në kujdesin shëndetësor. Dokumente këto të aprovuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës e 

të cilat përfshijnë objektivat në komponentin shëndetësor.  

 

Zbatimi i Planit të Veprimit për Integrimin e Komunitetit rom dhe ashkali (2017-2021), ku janë 

monitoruar dhe raportuar për objektivat  në komponentin shëndetësor e të cilat kanë për qëllim të 

përmirësojnë të drejtat e komunitetit për përfshirjen sa më cilësore në shërbimet shëndetësore siç janë: 

vaksinimi i fëmijëve , ekzaminimi i grave  me mamograf mobil, regjistrimi në bazën e të dhënave për 

marrjen e  shërbimeve shëndetësore . 

Të vaksinimi i fëmijëve janë ndërrmarrë një vargë aktivitetesh: fushata për imunizim, vaksinimi në teren 

me fokus grupet e ndieshme, me qëllim  të përfshirjesë të një numëri sa më të madhë të fëmijëve të këtij 

komuniteti.Si rezultat  kemi  rritje të numërit të fëmijëve të përfshirë në vaksinim për vitin 2018 . Në vitin  

2017 gjithësej janë vaksinuar 1400 fëmijë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptase ,  ndërsa në vitin 2018 -

7786  fëmijë  . 

 

Është ngritur vetdijësimi i grave lidhur me ekzaminimin me mamograf mobilë si dhe janë ndërrmarrë një 

varge veprimesh  me qëllim që të kemi një  përfshirje të kënaqëshme të grave të këtij komuniteti në 

ekzaminimin e sëmundjeve, dhe  si rezultat kemi rritje të përfshirjes së grave  në ekzaminimin me 

mamografi. Në vitin 2017 jane ekzaminuar me mamograf mobil 623 gra ndërsa në vitin 2018, 730 gra të 

komunitetit në fjalë .  

Nga  vizitat e regjistruara në bazën e të dhënave si të tjerë janë përfshirë në bazën e të dhënave një numër 

më i madhë i pacinentëve në vitin 2018 krahasuar me vitin parapark .  

Në  2017 janë regjistruar  në bazën e  të dhënave 130 rom, 143  ashkali, ndërsa në vitin 2018, 696 rom dhe  

634 ashkali, si rezulatat i kësaj kemi një përmirësim të dukshëm të përfshirjes së  komunitetit në 

shërbimet shëndetësore. 

 

Ministria Shëndetësisë  ka zhvilluar vizita monitoruese në komunat ku është i fokusuar më shumë  ky 

komunitet, si dhe në funksion të përmirësimit të kushteve, MSh-ja  ka një buxhet të veçantë për 

komunitetin rom ashkali egjiptas në shumë vjetore 50,000.00 euro. 

Në vazhdimësi  Institucionet e Kosovës kanë ndërmarr veprime konkrete për tejkalimin e gjendjes jo të 

mirë në përfshirjen e shërbimeve shëndetësore të këtij komuniteti   lidhur me matjen e prezencës së  

plumbit  në gjak.  

Në vitin 2017 në QKMF Mitrovicë janë realizur vizita kontrolluese për nivelin e plumbit në gjak,   

gjithësej 125 raste të populltës në përgjithësi, ndërsa vetem 6 raste  kanë rezultuar  me vlera më të rritura  

të prezencës së plumbit në gjakë të këtij komuniteti, rastet   janë përcjelle dhe  trajtuar me terapi dhe 

kontrolla të rregullta nga Instutucionet Shëndetësore .Nërsa në vitin 2018 vetem 4 raste kane pase vlerat e 

shtuara  me prezencen e  plumbit në gjak 

 

Ministria e Shëndetësisë në kuadër të masave aktive veçanërisht  për Komunën e Mitrovicës - ku kjo 

dukuri ishte e thekësuar ( njësinë e plumbit me gjak) ka furnizuar me një pajisje mjekësore : Analizator 

Biokimik për matjen e prezencës  se plumbit në gjak, i cili Analizator  ka lehtësuar  punën e këtij 
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Institucioni. Në vazhdimësi, sigurohen pajisje mjekësore në Koumunat ku është i koncetruar komuniteti 

rom ashkali dhe egjiptase. 

Gjithashtu lidhur me Zbatimin e Planit të Veprimit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar  janë 

ndërrmar një varg aktivitetesh: si Organizmi i trajnimeve për ekipet mjekësore dhe infermierët që ofrojnë 

shërbime shëndetësore për PAK . 

Edukimi shëndetësor bëhet edhe përmes vizitave shtëpijake nga ekipet mobile  në teren dhe  janë 

realizuar një varg aktivitetesh me qëllim të përmirësimit të gjendjes së PAK-ve . 

Përsonat me aftësi të kufizuar bazuar në legjislacionin në fuqi lirohen nga participimi në shërbimet 

shëndetësore që ofrohen nga Institucionet shëndetësore publike si dhe kanë përparësi në shërbimet 

shëndetësore jashtë institucioneve publike me rastin e aplikimit në Zyrën për trajtimin shëndetësor jashtë 

institucioneve publike, që funksionon në kuadër të Fondit të sigurimeve shëndetësore. 

 

Zbtaimi i Planit të Punës për Grupin Këshilldhënës dhe Koordinues për të Drejtat e Komunitetit (LGBTI ) 

janë raportuar të dhënat nga profesionistët shëndetësor  lidhur me trajtimin e personave të komunitetit 

LGBTI dhe kemi pasur një bashkëpunim të mirë me OJQ-të  që merren me aktiveitete  të këtij komuniteti. 

Po ashtu Ministria e Shëndetësisë si pjesë e Autoritetit Kombëtare kundër trafikim me qenie njerëzore, ka 

njoftuar në vazhdimësi stafin shëndetësor për të drejtat e viktimave të trafikimit në shërbimet 

shëndetësore dhe lirimin e tyre nga pagesa e shërbimeve shëndetësore në vitin e parë pas regjistrimit 

zyrtar. 

Me qëllim mbrojtjen dhe fuqizimin e të drejtave të njeriut  dhe të drejtën e  qasjes në  shërbimet cilësore 

shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2018 ka pranuar dhe proceduar ankesat e drejtuara nga 

ana e qytetarëve në linjen falas 24 orshe dhe  në emaillin:  linjafalas@rks-gov.net për ankesat e qytetarëve 

në shërbimet shëndetësore. Ankesat e parashtruara ndaj shërbimeve shëndetësore janë trajtuar me 

prioritet nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve ndaj të cilave është parashtruar 

ankesa.Linja ka dhëne rezulatate e saj në ngritjen  e vetëdijes së qytetarëve për ushtrimin  e ankesave 

lidhur me pakanaqësit në ofrimin  e shërbimeve shëndetësore dhe ngritjen  e vetëdijes për profesionistët 

shëndetësor për ofrimin e shërbimet shëndetësore sa më cilësore .  

 

Ministria e Shëndetësisë me qëllim të bashkëpunimi sa më të mirë  me OJQ-të përmes thirrjes publike 

,,Ruajtja dhe Përparimi i Shëndetit ‘’ ka kontraktuar shërbimet shëndetësore në vitin 2018 në vlerën prej 

342,736.34 euro, ku pjesa dërmuese e shumës është e kontraktuar  në fushën e të drejtave  të njeriut: si për 

shërbimet shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar, komunitetin Rom Ashkali Egjiptas dhe 

kategoritë tjera të ndjeshme të shoqërisë. Aktivitetet përfshijnë ofrimin e shërbimeve fizikale për fëmijët 

me aftësi të kufizuar, shërbime psiko-sociale, vizita shtëpiake, rehabilitim të personave me aftësi të 

kufizuar dhe këshillime për prindërit që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar dhe aktivitete e shërbime për 

komunitetin rom shkali egjiptas. 

 

Me Ligjin për mbrojtje nga Diskriminimi obligohemi që të raportojmë në Zyren për Qeverisje të Mirë në 

Zyres së Krymenistrit lidhur me zbatimin e rekomandimeve të  Avokatit të Popullit, gjatë vitit 2018 

Ministria e Shëndetësisë është përgjigjur në 15  Rekomandimeve të natyrave të ndryshme si dhe një 

numër rekomandimesh të cilat janë dhënë për shëndetin riprodhues.  

Prioritetet për vitin 2019 

 

• Mbajtaj e tryezave të diskutimit me profesionistët shëndetësor lidhur me zbatimin e Ligjit për 

Mbrojtjen nga  Diskriminimi ; 
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• Monitorimi i Strategjive dhe  Planeve të Veprimit në fushat specifike e të cilat përfshijnë 

objektivat shëndetësore lidhur me përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në fushën e të drejtave të 

njeriut ; 

• Menaxhimi dhe promovimi  i Linjes së Ankesave në shërbimet shëndetësore; 

• Aktivitetet sensibilizuese me qëllim të promovimit  të drejtave të kategorive të ndjeshme në 

institucionët e kujdesit shëndetësor; 

• Bashkëpunimi me OJQ–të; 

• Përmirësimi i qasjes fizike në objektet shëndetësore publike; 

• Rritja e kapaciteteve të personelit shëndetësor për shërbime specifike për PAK; 

• Plotësimi i listës së barnave esenciale, pajisje ndihmëse dhe asistuese si dhe në materialet për 

inkontinencë; 

• Funksionalizimi i institucioneve për ofrimin e shërbimeve Spinale dhe të Rehabilitimit; 

• Funksionalizimi i mekanizmave për identifikim dhe trajtim të hershëm shëndetësor ; 

 

Ministria e Shëndetësisë në kuadër të procesit të reformës legjislative do t’i jep një dimension të 

përkujdesjes shëndetësore për kategoritë e ndjeshme të popullatës e në veçanti me funksionalizimin e 

Fondit të Sigurimeve Shëndetësore në të ardhmen e afërt krijohet një realitet tjetër edhe në fushën e 

financimit të shëndetësisë, që do të reflektoj në përmirësimin e kujdesit shëndetësor për  të drejtat e 

njeriut në përgjithësi e në veqanti në fushat specifike . 
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PUNA DHE PUNËSIMI 

 

Në kontekst të zbatimit të të drejtave të njeriut gjatë vitit 2018, MPMS është fokusuar në avancimin e 

standardeve të të drejtave të njeriut në fushën e punës dhe politikave sociale si dhe plotësimit të kornizës 

ligjore.  

Gjatë vitit 2018, MPMS, ka hartuar Koncept Dokumentin për rregullimin e fushës nga marrëdhënia e 

punës. Qëllimi kryesor i këtij dokumenti, është avancimi i të drejtave të  të punësuarve konform 

standardeve ndërkombëtare nëpërmjet avancimit të kornizës ligjore nga marrëdhënia e punës si dhe 

krijimi i një ambienti  jo diskriminues  për mbrojtjen e  shëndetit të nënës dhe fëmijës gjatë muajve të 

fundit të shtatzënisë dhe muajve të parë pas lindjes, njëkohësisht një ambient pa ngarkesë të 

konsiderueshme për punëdhënësin. Koncept Dokumenti, është miratuar nga Qeveria e Kosovës gjatë 

muajit qershor 2018. Konform këtij koncepti, MPMS gjatë vitit 2018, ka hartuar Projektligjin e Punës dhe 

Projektligjin për pushimin e lehonisë dhe prindëror. Në kuadër të Projektligjit të Punës, është adresuar: 

• Ndalimi i Punës së Ndaluar; 

• Barazia para ligjit;  

• Trajtimi barabartë për gratë dhe burrat në punësim dhe profesion; 

• Ndalimi i diskrimimin në punësim dhe profesion; 

• Pagesat e barabarta; 

• Pushimi i lehonisë dhe prindëror; 

• Paga minimale; 

• Liria e asociimit në sindikata dhe greva dhe shumë të drejta të tjera. 

Projektligji i Punës është miratuar nga Qeveria në fund të muajit dhjetor, ndërsa Projektligji për 

pushimin e lehonisë dhe prindëror është dorëzuar në Qeveri për miratim. 

 

SISTEMI I MBROJTJES SOCIALE DHE POLITIKAT SOCIALE 

 

     Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, që nga themelimi i saj angazhohet që të ndërtoj një sistem të 

mbrojtjes sociale, me qëllim që t’i ndihmojë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që janë në nevojë 

sociale, pa dallim moshe, gjinie, nacionaliteti ,përkatësie fetare etj. Mbrojtja e familjeve dhe e individëve 

në nevojë sociale bëhet përmes programeve kryesore të mbrojtjes sociale, të cilat janë të fokusuara në 

realizimin e përfitimeve dhe shërbimeve të paraqitura në skemat ekzistuese. 

  

Gjatë vitit 2018, nga Skema e Ndihmës Sociale, për çdo muaj kanë përfituar rreth  25.309 familje, prej të 

cilave 8.417 ose 33.26% bartës të ndihmës sociale ishin femra, nga të cilat 1.989 ishin nëna vetushqyese 

dhe 16.892 ose 66.74% bartës të ndihmës sociale ishin meshkuj, prej të cilëve 404 ishin prind vetushqyes. 

Ndërsa sa i përket strukturës nacionale 19.432 ose 74.39%  ishin familje shqiptare, 2.447 ose 11.96% familje 

serbe, 965 ose 4.11 % familje rome, 1.379 ose 5.85% familje ashkali, 346  ose 1.47%  familje egjiptiane, 260 

ose 0.99% familje boshnjake, 72 ose 0.28% familje turke, 4 ose 0.01% familje malazeze, 171 ose 0.68% 

familje gorane, 15 ose 0.06% familje kroate dhe 61 ose 0.19% familje të përkatësive tjera apo të pa 

deklaruara. Kurse sa i përket moshës 15.780 ose 15.37% e anëtarëve të familjes ishin të moshës 0-5 vjeç, 

25.514 ose 24.87% të moshës 6-14 vjeç, 10.382 ose 10.12%  të moshës 15-18 vjeç, 49.858 ose 48.61% të 

moshës 19-65 vjeç dhe 1.038 ose 1.01% të moshës 65 vjeç e më tepër. 

 

Në pjesën e parë të vitit 2018 është realizuar Marrëveshja e Mirëkuptimit e lidhur në mes MPMS- KEDS-

KESCO për lirimin nga pagesa e energjisë elektrike për vitin 2017. Nga kjo Marrëveshje kanë përfituar, 
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23.360 familje të SNS, 10.145  familje  të Skemës së FDIL-ës, dhe 4.121 familje, përfituese të Pensionit për 

Personat e Verbër, Personat me Pension Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.  

Gjatë vitit 2018 janë ndarë 214 ndihma momentale për individë/familje në situata të jashtëzakonshme si: 

tërmeti, vërshimet, zjarret apo raste të tjera të parapara me  legjislacionin në fuqi, prej tyre 136 familje janë 

ndihmuar me nga 100.00 euro dhe 78 familje janë ndihmuar prej 150.00 deri 300.00 euro.  

 

Nga Skema për Përkrahje Materiale për Familjet me Fëmijë me Aftësi të Kufizuara të Përhershme 0-18 

vjeç, çdo muaj kanë përfituar rreth 2.973 fëmijë nga 100.00 euro në muaj.  

Është finalizuar Draft Koncepti i Dokumentit për Rregullimin e Fushës së Shërbimeve Sociale dhe 

Familjare, ku pas aprovimit nga ana e Qeverisë, është planifikuar që gjatë vitit 2019 të vazhdohet me 

draftimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare.  

Në muajin nëntor 2018 nga Qeveria e Kosovës është aprovuar Koncept Dokumenti për Financat e 

Pushteti Lokal, në kuadër të të cilit është përfshirë propozimi i MPMS për krijimin e Grantit të Veçantë 

për Shërbime Sociale. 

 

Është përgatitur Drafti i parë i analizës “Kosotoja e shportës së konsumit në Kosovë”, i cili pas finalizimit 

do të jetë një pasqyrë e sakt e të dhënave që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.  

Komfor instrumenteve ndërkombëtare dhe legjislacionit në fuqi, fëmijët kanë të drejtë që të trajtohen në 

mënyrë njerëzore dhe të respektohet dinjiteti i tyre. Bazuar në këtë, MPMS gjatë vitit 2018 ka ndërmarë 

një varg aktivitetesh që mbrojnë interesat e fëmijëve: më 12 Qershor është miratuar Ligji për Mbrojtjen e 

Fëmijëve, qëllim i të cilit është avancimi i ofrimit të shërbimeve dhe mbrojtjes së fëmijëve. Me qëllim të 

largimit të fëmijëve nga punët e rënda, Komiteti i Kosovës për Parandalimin dhe Eliminimin e Formave 

të Rënda të Punës së Fëmijëve ka mbajtur dy takime (një në muajin qershor dhe një në muajin dhjetor), 

janë nënshkruar 24 Marrëveshje të Bashkëpunimit në mes MPMS dhe Kryetarëve të Komunave 

(marrëveshjet e tjera janë në proces të nënshkrimit).  

 

 

Përkujdesja dhe mbrojtja e fëmijëve të braktisur dhe pa kujdes prindëror 

 

Qëllim kryesor MPMS ka edhe mbrojtjen dhe mirërritjen e fëmijëve të braktisur dhe pa kujdes prindëror. 

Në funksion të  përmbushjes së  këti qëllimi , në muajin qershor 2018, me vendim të Ministrit  të MPMS, 

shuma mujore për fëmijët në strehim familjar brenda familjes është rritur nga 75.00 euro në 100.00 euro 

në muaj, për fëmijët në strehim familjar jashtë familjes është rritur nga 150.00 euro në 250.00 euro dhe për 

fëmijët me aftësi të kufizuara të strehuar në strehim familjar jashtë familjes është rritur nga 250.00 euro në 

350.00 euro.Gjatë vitit 2018, në strehim familjar brenda familjes për çdo muaj kanë përfituar rreth 528 

fëmijë ndërsa në strehim familjar jashtë familjes kanë përfituar 46 fëmijë. Buxheti i shpenzuar për dy 

format e strehimit familjar gjatë vitit 2018 është: 712,815.00 euro. Ndërsa në strehim të përkohshëm kanë 

qenë të vendosur 93 fëmijë pa përkujdesje prindërore,  prej të cilëve 54 fëmijë ishin të strehuar në SOS 

Fshatin e Fëmijëve “SOS Familje”, 22 fëmijë në SDSF-“Shtëpi dhe Shpresë për Fëmijët dhe 17 fëmijë në 

Strehimoren “Caritas Umbria”.  

Gjatë vitit 2018, Paneli, i cili është Trup Profesionale në kuadër të MPMS dhe përbëhet prej anëtarëve 

përfaqësues nga QPS-të dhe OJQ-të si partnere, ka shqyrtuar 22 kërkesa për adoptim, nga të cilat 18 

kërkesa janë aprovuara për adoptim vendor dhe 4 kërkesa për adoptim ndërkombëtar, janë shqyrtuar 

dhe aprovuar 20 kërkesa të reja për vendosje në strehim familjar, si dhe është bërë vlerësimi dhe aprovimi 

për një familje strehuese dhe rivlerësimi dhe aprovimi për 9 familje strehuese.  
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Përkujdesja ndaj viktimave të dhunës në familje 

Edhe gjatë vitit 2018 ka vazhduar partneriteti me OJQ-të, të cilat në programet e tyre kanë: strehimin, 

trajtimin, përkrahjen dhe fuqizimin e viktimave të dhunës në familje. Këtë vit  MPMS përmes granteve ka 

përkrahur materialisht tetë Strehimore për Mbrojtjen e Viktimave të Dhunës në Familje në shumë prej 

157,000.00 euro. Në këto Strehimore, gjatë vitit 2018 janë strehuar dhe trajtuar  426 viktima të dhunës në 

familje, nga të cilat 194 ishin të moshës nën 18 vjeç dhe 232 të moshës mbi 18 vjeç, 351 viktima ishin femra 

dhe 75 meshkuj. 

 

Përkujdesja ndaj viktimave të trafikimit 

Në kuadër të MPMS funksionon Strehimorja për Strehimin e Viktimave të Trafikimit në Lipjan, e cila 

mbron, strehon dhe rehabiliton viktimat e trafikimit me qenie njerëzore. Gjatë vitit 2018, në këtë 

Strehimore janë strehuar dhe trajtuar 17 viktima të trafikimit nga të cilat 14 ishin të mitura dhe 3 të 

moshës madhore. Prej tyre 12 viktima ishin vendore ndërsa 5 viktima ishin ndërkombëtare. Strehimorja 

nga MPMS është përkrahur me 20,000.00 euro.  

 

Përkujdesja ndaj personave të moshuar 

MPMS gjithashtu harton dhe zbaton politika edhe në mbrojtje të personave të moshuar pa përkujdesje 

familjare dhe për personat e rritur me aftësi të kufizuara mendore-ngecje në zhvillim mendor. Gjatë vitit 

2018 në Shtëpinë për Personat e Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë ishin të vendosur 136 

klientë, në Institutin Special në Shtime ishin të vendosur 67 klientë dhe në Shtëpinë me bazë në 

Komunitet në Shtime ishin të vendosur 10 fëmijë të braktisur dhe me aftësi të kufizuara. Ndërsa 130 

klientë kanë qenë të vendosur në Shtëpitë me bazë në komunitet në Shtime, Ferizaj, Deçan, Kamenicë, 

Vushtrri, Lipjan,  Garaqnicë (2), Skenderaj dhe Gurakoc, të cilat që nga vitit 2009 janë decentralizuar dhe 

kanë kaluar në kompetencë të komunave.  

 

Në kontekst të të drejtave të njeriut, sigurimi social themelor, që ka të bëjë me papunësinë, sëmundjen, 

aftësitë e kufizuara dhe moshën e shtyrë, duhet rregulluar me ligj ashtu siç e përcakton Neni 51 (Mbrojtja 

Shëndetësore dhe Sociale) i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

Ky nen, nuk është zbatuar plotësisht deri më tani. Mungesa e plotë e një sistemi të sigurimeve sociale, 

sistem ky i bazuar në kontributet e të punësuarve dhe punëdhënësve, ka qenë njëra prej arsyeve më 

kryesore për të cilën MPMS, gjatë vitit 2018, ka ndërmarrë iniciativën për plotësimin e kornizës ligjore për 

sigurimin social .Gjatë vitit 2018, është hartuar Koncept Dokumentit që rregullon dhe menaxhon 

pensionet dhe benefcionet nga sigurimi social. Ky koncept dokument ka trajtuar disa nga nënsistemet e 

sigurimit social siç janë:  

• Pensioni i moshës; 

• Pensioni invalidor i punës; 

• Pensioni familjar; 

• Pensioni i parakohshëm; 

• Mbrojtja prindërore (lehonat e punësuara); 

• Mbrojtja nga papunësia (benefitet e papunësisë) ; 

• Shtesat e fëmijëve për të punësuarit. 

 

Koncept Dokumenti në fjalë, është proceduar në Qeveri për miratim në muajin dhjetor.  

Në anën e tjetër MPMS-ja konform rregullativës ligjore në fuqi, është duke vazhduar suksesshëm 

implementimin e skemave ekzistuese.  
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Gjatë vitit 2018, kanë filluar të zbatohen edhe disa  skema të reja: Kompensimi për paraplegjik dhe 

tetraplegjik, i rregulluar me Ligjin Nr. Ligji nr. 05/L-067 për statusin dhe të drejtat e personave 

paraplegjik dhe tetraplegjik.  

 

Trajtimi i viktimave të dhunës seksuale gjate luftës në Kosovë 

Gjithashtu është duke u zbatuar edhe skema për viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila 

rregullohet me  Ligjin nr. 04/l-172 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/l-054 për statusin dhe të 

drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimave të 

dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. 

 

Trajtimi dhe kategorizimin i personave me aftësi të kufizuara  

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, krahas iniciativave legjislative me qëllim të avancimit të 

kornizës ligjore bazuar në  Strategjinë  Sektoriale  2018-2021 të  MPMS, dhe Planit të punës së MPMS dhe 

të Qeverisë për vitin 2018, kishte  paraparë  si aktivitet hartimin e koncept dokument për trajtimin dhe 

kategorizimin e personave me aftësi të kufizuar. Pas miratimi të  koncept dokumenti nga qeveria,tashmë 

ka filluar procesi  për hartimin e projektligjit për ketë çështje, i cili ligj do të garantojë trajtimin e barabartë 

të gjitha  kategorive  të personave me aftësi të kufizuara, në pajtim me normat dhe praktikat 

ndërkombëtare, qëllimi i së cilit është t’i mbrojë dhe promovojë  të drejtat e tyre  në përfitime financiare 

dhe benificionet tjera. 

Përmes kësaj politike synohet të arrihet: 

- Ngritja e mirëqenies sociale për të gjitha  personat me aftësi të kufizuara. 

- Gjithë përfshirja e llojeve të aftësisë së kufizuar;  

- Kategorizim  në tri grupe bazuar në përqindjen e aftësisë së kufizuar; 
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Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit  të komunitetit (LGBTI) në Kosovë  

Qeverisa e Republikës së Kosovës me një përkrahje të madhe të partnerëve ndërkombëtare ka treguar një 

rritje të vazhdueshme të veprimeve që kanë avancuar të drejtat e qytetarëve të këtij komuniteti.Veprimet 

e para institucionale në këtë fushë me shumë rëndësi ka qenë krijimi i Grupit Këshillëdhënës dhe 

Koordinues për të drejtat e komunitetit (LGBTI) në Republikën e Kosovës4. Ky mekanizëm 

bashkëkryesohet nga Zyra për Qeverisje të Mirë dhe organizatat që përfaqësojnë komunitetin (kryesimi i 

tyre ndryshon në mënyrë rotative) kurse në përbërjen e tij ka institucionet e përzgjedhura të nivelit 

qenderor dhe përfaqësues të shoqëris civile dhe organizata ndërkombëtare në cilësin e vëzhguesve. Për 

më tepër, Grupit Këshillëdhënës dhe Koordinues është mekanizëm i rrallë në rajon dhe më gjerë dhe i cili 

i shërben qëllimit të nismave për aktivitete të përbashkëta për parandalimin dhe luftimin e diskriminimit 

të komunitetit (LGBT) si dhe ngritjen e vetëdijes për të drejtat e njeriut. 

 Përbërja e grupit është vendosur në atë mënyrë që të sigurojë pjesëmarrjen e institucioneve kyçe 

Qeveritare, komunitetit (LGBT) dhe organizatave ndërkombëtar për të rritur përpjekjet planifikuese dhe 

për të mundësuar shpërndarjen dhe shkëmbimin e informacionit, koordinimin dhe bashkëpunimin në 

këtë fushë ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe relevant. Pra, në funksion të ngritjes së vetëdijsimit në 

kuadër të institucioneve dhe me publikun e gjerë për të drejtat e komunitetit (LGBT) Qeveria e 

Republikës së Kosovës, ka ndërmarr masa në vazhdimësi që promovojnë dhe mbrojne të drejtat e 

komunitetit LGBT. Si rrjedhojë tashmë është krijuar një tradit në vend në shënimin e 17 majit Ditës 

Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë (IDAHOT).Zyra për Qeverisje të Mirë, në 

bashkëpunim me organizatat joqeveritare të cilat merren me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

Komunitetit (LGBTI), për nder të shënimit të 17 Majit për vitin 2018 (IDAHOT), ka ndriquar objektin e 

Zyrës së Kryeministrit me ngjyrat që simbolizojnë komunitetin (LGBTI). Aktiviteti tjetër me rëndësi ishte 

ceremonia e hapjes së Javës së Krenarisë/Paradës së Krenarisë. Motoja e Paradës ishte “Në emër të 

krenarisë” dhe kishte  për qëllim ngritjen e vizibiliteteit  të komunitetit (LGBTI) në  Kosovë, mbështetësve 

të komunitetit LGBTI, si dhe ndërgjegjësimin e institucioneve dhe  shoqërisë rreth çështjeve dhe të 

drejtave që prekin këtë komunitet. Për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave LGBT, janë 

zhvilluar edhe projekte dhe   bashkëpunime rajonale me qëllim të shkëmbimit të eksperiencave dhe 

avancimit të politikave në këtë fushë.Banka Botërore në partneritet me IPSOS, ERA dhe Institutin 

Williams kanë kryer studimin rajonal mbi "Dimensionet socio-ekonomike të përjashtimit LGBTI". Anketa 

u krye në 8 vende të Ballkanit Perëndimor dhe u plotësua nga më shumë se 3300 persona LGBTI.  

Hulumtimi synon të sigurojë njohuri të thellë të perceptimeve të njerëzve (LGBTI) për homofobinë, 

transfobinë dhe interfobinë, përvojat e diskriminimit, ndërgjegjësimin e të drejtave, mjedisin e sigurt, 

dhunën dhe ngacmimin, dhe kontekstin shoqëror.Për të siguruar që gjetjet e sondazhit të përdoren sa më 

gjerësisht që të mundet dhe që shërbejnë si referencë për punën e organizatave (LGBTI), institucioneve 

dhe partnerëve të tjerë, është organizuar seminar5 me qëllim që të prezantohen gjetjet e sondazhit, pasuar 

nga një diskutim për përdorimin e tyre më të mirë si dhe statusin aktual të lëvizjes (LGBTI) në Kosovë 

                                                 
4 Vendimi i Qeverisë  nr.05/161 
5 Seminari u organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mire /Zyra e Kryeministrit, Shoqata ERA - LGBTI për të Drejtat e Barabarta për 

Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, në bashkëpunim me Bankën Botërore, Ambasadën Holandeze  në Kosovë, Qendrën për 

Barazi dhe Liri (CEL) dhe Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore (CSGD),  organizuan seminarin mbi gjetjet e anketimit mbi 

dimensionin socio-ekonomik të përjashtimit LGBTI. 
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Fuqizimi i të drejtave pronësore  

 

Avancimi i respektimit të të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës nuk mund të arrihet nëse nuk 

definohet dhe garantohet qartë pronësia dhe e drejta në pron֝ë. Në këtë kontekst , Ministria e Drejtësisë i 

kushton rëndësi të veçantë zbatimit të Strategjisë Kombëtarë për të drejtat Pronësore në Kosovë. Kjo 

strategji ka për qëllim definimin e pronës dhe rritjen e sigurisë juridike të pronësisë si parakusht themelor 

për zhvillimin ekonomik por edhe në avancimin, respektimin dhe realizimin e të drejtave themelore  të 

njeriut  siç është e drejta në garantimin dhe shfrytëzimin e pronës.  

Ministria e Drejtësisë është duke përmbushur të gjitha detyrat  që dalin nga kjo strategji në kohën e 

përcaktuar dhe konform planit të veprimit, gjithësesi është iniciuar edhe draftimi i Projekt ligjit për të 

drejtat  pronësore të shtetasve të huaj i cili del edhe si kërkesë nga Marrëveshja e Stabilizim Asoccimit 

nga Bashkimi Evropian.  

Ministria e Drejtësisë i ka dhënë prioritet  dhe ka alokuar resurse të mjaftueshme duke bërë nder 

prioritetet  kryesore të kësaj Ministrie, gjithashtu në bashkëpunim me partneret tanë nga ShBA, 

konkretisht USAID përmes programit  për të drejtat pronësore  në vazhdimësi mbështesin Ministrinë ne 

implementimin e këtyre reformave. 

Pakoja e ligjeve: Projektligji për trashëgimine, Projektligji për procedurën Jo-kontestimore  dhe 

Projektligji për Noterinë e hartuar nga Ministria e Drejtësisë për rregullimin  e fushës se trashëgimisë 

pronësore që ndërlidhen direkt me fuqizimin e të drejtave pronësore  dhe me miratimin e tyre ne kuvend, 

janë ligje që në mënyre substanciale avancojnë respektimin dhe fuqizimin e të drejtave pronësore në 

përgjithësi e sidomos të grave në Kosovë.   

Me ç’rast, përmes plotësim ndryshimit të ligjeve MD ka paraparë një gamë të gjerë të masave mbrojtëse 

procedurale për garantimin e të drejtave të grave dhe fëmijëve në trashëgimi e që konsistojnë në:  

- Qartësimin e juridiksionit për zhvillimin e procedurave jo kontestimore trashëgimore.  

- Thjeshtësimin e procedurave trashëgimore për trashëgimitë jo kontestimore dhe trashëgimitë e 

vonuara. 

- Inicimi i procedurës jo kontestimore (neni 4 i PLPJK; neni 127) 

- Hartimi i “Aktit të vdekjes” bazuar në të dhënat e marra nga regjistri civil (konsolidimi i bazës së 

të dhënave për regjistrat civil). 

- Dhënia e Deklaratës nën betim për numrin e trashëgimtarëve 

- Njoftimi i prokurorisë për rastet e presionit për heqjen dorë nga trashëgimia 

- Mundësimi i qasjes në dokumentet e gjendjes civile dhe ato kadastrale për institucionet që 

zhvillojnë procedurën trashëgimore. 

- Përforcimi i formave të njoftimit për procedurat trashëgimore për të gjithë trashëgimtarët e 

mundshëm, përfshi njoftimin konstruktiv. 

- Mbajtja e Seancës informuese për trashëgimtarët 

- Mbajtja e Seancës së veçantë për ata që heqin dorë nga trashëgimia 

- Dhënia e Deklaratës me shkrim - e vërtetuar për heqjen dorë nga trashëgimia. 

- Marrja e domosdoshme e lejes nga organi i kujdestarisë, në rastet kur hiqet dorë nga trashëgimia 

në emër të fëmijëve të mitur. 

- Shkurtimi i kohës së  fitimit të drejtave nga bashkësia jo martesore nga 10 vite në 5 për periudhën 

e bashkëjetesës; nga 5 në 3 nëse kanë fëmijë. 
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- Mundësimi i Bashkëshortit/es pasjetues për  shfrytëzimin e shtëpisë apo objektit banesor 

martesorë, deri në vdekje apo ri-martesë.  

Nuk ka dyshim që zbatimi në praktikë i masave të parapara të sigurisë pritet të prodhojë rezultate 

kumulative të cilat do ta forcojnë sundimin e ligjit, mbështetjen e integrimit të Kosovës në Bashkimin 

Evropian dhe promovimin e rritjes ekonomike. 

 

Adresimi i dhunës  në familje 

 

Në trajtimin e dhunës në familje,Ministria e Drejtësisë dhe Zyra e Koordinatorit Nacional Kundër Dhunës 

në Familje, ka ndërmarre disa veprime pozitive, duke përfshirë ndryshimet mbi dhunën në familje si 

vepër e veçantë në Kodin Penal të Kosovës. Po ashtu ka monitoruar zbatimin e Strategjisë Kombëtare të 

Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit, 2016-2020.  

Në bashkëpunim më akteret relevant ka themeluar Mekanizmat koordinuese për mbrojtje nga dhuna në 

familje në nivelin lokal të qeverisjes (në njëmbëdhjetë  Komuna, ndërsa në vitin 2019 do të themelohen 

edhe në komunat tjera).  

Është krijuar dhe funksionalizuar baza e integruar e  të dhënave për  rastet e  dhunës në familje, ku do të 

përditësohet më të dhëna nga të gjithë akteret që ofrojnë shërbime për rastet e dhunës në familje (policia, 

gjykata, prokuroria, mbrojtësit e viktimave, qendrat për pune sociale, strehimoret, etj.), si dhe janë 

trajnuar të gjithë zyrtarët të cilët janë kompetente në përdorimin e aplikacionit të bazës së të dhënave. 

 

Programi për kompenzimin e viktimave të krimit 

 

Republika e Kosovës si vend i parë në rajon, zbaton programin e kompensimit të viktimave të krimit, e që 

kompensimi i viktimave të krimit është kategori ligjore dhe si e tillë  është e përcaktuar me Ligjin nr. 05/L 

-036 për kompensimin e viktimave të krimit. Kërkesat që janë trajtuar nga Komisioni për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit kanë qenë për vepra penale të vrasjes, dhunim dhe keqpërdorim seksual i të miturve, 

dhunë ne familje dhe trafikim. Komisioni gjatë vitit 2018-të ka trajtuar kërkesat e pranuara nga palët-

viktimat, ku  6 prej tyre janë pranuar kurse 14 kërkesa janë refuzuar. 

Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që të avancoje dhe zbatoj legjislacionin përkatës për mbrojtjen 

dhe përkrahjen e viktimave të krimit. 

 

Kushtet e të burgosurve dhe të drejtat e të  burgosurve 

 

Ministria e Drejtësisë është përkushtuar në respektimin, përmirësimin e kushteve dhe të drejtave të 

burgosurve , si të drejta të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet dhe instrumentet 

ndërkombëtare. Janë  krijuar kushte për të burgosurit për realizimin e të drejtave fundamentale siç janë: e 

drejta në parashtresa , korrespondencën e pakufizuar, ndihmën juridike sipas kërkesave të tyre, vizitat, 

ruajtja e pronës personale të tyre në burg, aftësimin profesional, arsimimin, informimin, aktivitetet 

kulturore, rekreative dhe sportive, ushtrimi i të drejtës së fesë, ankimet dhe lutjet, pushimi për raste të 

jashtëzakonshme, transferimet sipas kërkesave në institucione korrektuese si dhe një numër të 

konsiderueshëm të benificioneve: pushimi në shtëpi,kalimi kohës në lokale të veçanta, pushimi i 

jashtëzakonshëm etj. 

Me qëllim të garantimit të këtyre të drejtave, Ministria e Drejtësisë ka hartur Projektligjin e ri për 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, i cili është miratuar në Qeveri dhe aktualisht gjendet në procedurat e 

Kuvendit për miratim. 
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Projektligji është hartuar në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe  ndër të tjera rregullon: 

- Çështjen e beneficioneve për të burgosurit; 

- Çështjen e trajtimit shëndetësor për të burgosurit; 

- Mundësimin e funskionalizimit të Njësisë Ekonomike, e cila do të mundësoj  punësimin e të  

dënuarve  gjatë kohës së mbajtjs së dënimit  si dhe risocialimin e tyre. 

Për më teper, për  realizimin e të drejtave të tyre për mes zhvillimit të programeve, aktiviteteve rutinore 

ditore brenda institucionit, gjatë vitit 2018 kanë vijuar mësimin 61 nxënës, janë ofruar trajnime 

profesionale, aktivitete kulturore sportive, programe për risocializim, pastaj aktivitet përmes Programit  

të Përkujdesjes  pas lirimit për të mitur – program i trajtimit individual për secilin të mitur, si dhe 

Programi “EQUIP”, që ka për qëllim minimizimin e recidivizmit tek të miturit , Programi “Menaxhimi i 

zemërimit”,dhe Programi  për “Rehabilitimin e Personave të Dënuar me Dënime Afatgjata dhe 

Afatshkurtër”. 

 

Qasja e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka përgatitur 

draftin e Koncept Dokumentit/Projektligjit për racionalizimin e agjencive të pavarura dhe agjencive 

ekzekutive, është diskutuar mundësia që ndihma juridike të kalojë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.  

Po ashtu krijimi dhe funksionalizimi i sistemit të profesioneve të lira (notërisë, përmbarimit, 

ndërmjetësimit dhe administratorëve falimentues) ka ndihmuar në përmirësimin e qasjes në  drejtësi, si 

dhe në zhvillimin e ekonomik duke ofruar shërbime për qytetarët në mënyrë më efikase, më të shpejtë, 

më cilësore dhe me kosto më të ulët.  

Qasja në Ndihmën  Juridike Falas, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas gjatë vitit 2018 ka ofruar ndihmë 

juridike 4924 rasteve. Prej tyre administrative kane qene 3104 raste, civile 1617 raste, kundërvajtje  16 

raste, penale 16 raste. Agjencia ka ofruar ndihmë qytetareve pa dallim.Përfitues të ndihmës juridike falas, 

kane qene 2350 femra dhe 2574 meshkuj. Prej tyre; shqiptare 4325, rome 117, egjiptas 106, boshnjak 106,  

ashkali 100, turk 82, serb 76, goran 7 dhe tjerë 5. 

Në vijim, janë të prezantuara  të dhënat e dërguara nga Agjencia për Ndihme Juridike Falas, në formë 

tabelare. 

 

Grupimi 
Total 

ADMINISTRATIVE 3104 

CIVILE 1617 

KUNDËRVAJTËSE 16 

PENALE 187 

Total LËMIA JURIDIKE 4924 

Femra 2350 

Meshkuj 2574 

Total GJINIA 4924 

Ashkali 100 

Boshnjak 106 
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Egjiptian 106 

Goran 7 

Romë 117 

Serb 76 

Shqiptar 4325 

Tjeter 5 

Turk 82 

Total PËRKATËSIA ETNIKE 4924 

 

PROMOVIMI DHE OFRIMI I  MUNDËSIVE TË BARABARTA DHE JO DISKRIMINUESE NË 

MFSK/ FSK 

 

         Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës  dhe   Forca e Sigurisë së Kosovës si institucione 

gjithëpërfshirëse duke pasur për bazë infrastrukturën ligjore, garanton   ambient të përshtatshëm dhe një 

sistem të vlerave ku komunitetet dhe femrat  trajtohen me dinjitet dhe kanë  mundësi të barabarta si vlerë 

themelore për zhvillim demokratik të shoqërisë. Mbrojtja, promovimi,  respektimi i të drejtave të njeriut 

dhe barazia gjinore  tanimë është shtrirë edhe në objektivat e Ministrit të FSK-së; Direktivat e 

Komandantit si dhe prioritetet e Sekretarit të përgjithshëm  të MFSK-së. 

 

Me qëllim të ngritjes së transparencës, mundësive të barabarta dhe jo diskriminuese në MFSK dhe FSK, 

Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore (NJDNJ) , gjatë kësaj periudhe raportuese ka monitoruar 

këto procese: Bordin për Trajnime Bilaterale, Komisionin  Përzgjedhës për Zhvillimin e Procedurave të 

Rekrutimit të Brendshëm si dhe Bordin për Përzgjedhjen e Kadetëve  për vitin 2018/2019 ,të cilët kanë 

konkurruar në: FSK-Qendra për Studime Universitare; Republika Federale e Gjermanisë; Republika e 

Turqisë; Republika e Maqedonisë si dhe Republika e Kroacisë. Bordet kanë qenë të komponuara në 

pajtim me politikat dhe rregulloren e rekrutimit, qoftë në aspektin gjinor, etnik, me pjesëmarrje të stafit 

ushtarak dhe civil. Njësia për të Drejta të Njeriut dhe Barazi Gjinore, gjatë pjesëmarrjes  në proceset e 

lartcekura ka rekomanduar që në kushte të barabarta t’i  epet përparësi grave dhe vajzave. Për 

mbarëvajtje të procesit NJDNJ me 11 prill 2018, ka mbajtur prezantim për ekipet mobile për rekrutimin e 

kadetëve me temën “ Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore”. Ky prezantim kishte për qëllim përgatitjen 

e ekipeve mobile për sensibilizimin dhe inkurajimin e sa më shumë vajzave për të konkurruar në 

Akademitë Ushtarake . Gjithashtu është bërë Promovimi dhe rritja e vetëdijesimit të vlerave të forcës 

multietnike. 

Procesi i rekrutimit të kadetëve për vitin 2018/2019,  ka përfunduar dhe si rezultat janë pranuar 4 vajza 

kadetë që do t’i ndjekin studimet në akademitë e lartë cekura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gjatë vitit 2018, të arriturat janë të dukshme, është ngritur transparenca, është rritur ndjeshëm numri i 

femrave të graduara , është vërejtur se është  rritur nominimi  i grave dhe vajzave për të ndjekur trajnime 

bilaterale jashtë vendit, është rritur ndërgjegjësimi për parandalimin dhe luftimin e diskriminimit, në 

bazë të kombësisë, seksit , gjinisë, identitetit gjinor, ngacmimi seksual me qëllim të zbatimit të parimit të 

trajtimit të barabartë ndërsa sa i përket numrit dhe përqindjes së femrave në vendimmarrje dhe në pozita 

udhëheqëse mbetet i ulët në raport me numrin dhe përqindjen e  meshkujve. 
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Pasqyrimi etnik dhe gjinor si vlerë gjithëpërfshirëse dhe Jo diskriminuese në MFSK  

Është duke u punuar çdo herë e më shumë për perspektivën gjinore dhe integrimin e qëndrueshëm të 

komuniteteve jo shumicë në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK), duke i  zbatuar Politikat për të Drejtat e 

Njeriut dhe Strategjinë për Komunitetet në FSK, me qëllim të pasqyrimit etnik dhe gjinor si vlerë 

gjithëpërfshirëse dhe jo diskriminuese. Bazuar në statistikat e fundit , numri i përgjithshëm i stafit 

ushtarak dhe civil  në MFSK dhe FSK është 2834, prej tyre 2560 janë burra apo 90.33 %, vajza dhe gra janë 

274 apo 9.67%  ndërsa,  205  pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë, shprehur në përqindje 7.23 %. 

Ushtaraket në FSK mbajnë pozita të rëndësishme në nivel komandues: si komandant i Komandës së 

Doktrinës dhe Stërvitjes, komandant kompanie, komandant togu etj.  e që numri i oficereve femra  është 

22 ose 6.21% në kuadër të numrit të përgjithshëm të oficerëve në FSK. Grada më e lartë e gruas në 

uniformë në FSK është Gjeneral Brigade. Edhe për kundër arritjeve të mëdha të grave dhe vajzave në 

pozita udhëheqëse krahasuar me numrin e burrave dhe djemve në FSK numri i tyre mbetet e ulët. Numri 

i përgjithshëm i kadetëve është 99, prej tyre 86 janë djem, 13 vajza dhe 9 pjesëtar të komuniteteve djem 

dhe vajza.  

Komponenti rezervë i FSK  ka gjithsej 356 pjesëtar prej tyre djem dhe burra janë 341 apo 95.79%, vajza 

dhe gra janë 15 apo 4.21 dhe pjesëtar të minoriteteve i kemi 9 apo 2.53%.   

 

Gjendja aktuale e përfaqësimit të komuniteteve  në MFSK dhe FSK 

Bazuar në statistikat aktuale përqindja e ushtarakëve nga radhët e komuniteteve është 8.48%.  

MFSK në mënyrë permanente po  angazhohet për krijimin e një ambienti të volitshëm për mundësi dhe 

çasje të barabartë të të gjithëve në të gjitha sferat. Gjatë vitit 2013 dhe vitit 2017, Ministria e FSK ka 

rekrutuar  pjesëtar aktiv nga radhët e komuniteteve duke organizuar rekrutime të veçanta me fokus për 

pjesëtarët e komunitetit serbë.   

Fushata për rekrutim të personelit të uniformuar publikohet në të gjitha mediat e shkruara dhe 

elektronike vendore duke përfshirë edhe mediat lokale në gjuhën serbe, si dhe në faqen zyrtare të MFSK-

së. 

Gjithsej 

personel 
M F Minoritete 

Civil 136 3 133 97 36 4

Ushtarak 68 7 5 66 62 4 0

Civil 100 0 100 83 17 1

Ushtarak 258 36 7 229 199 30 13

815 110 20 725 650 75 63

1164 255 27 936 870 66 96

195 16 4 183 165 18 10

7 7 7 0 0

424 70

100% 85.84% 91.01% 8.99% 8.48%

236 3 233 180 53 5

100% 1.27% 98.73% 77.25% 22.75% 2.15%

800 444 356 341 15 9

100% 55.50% 44.50% 95.79% 4.21% 2.53%

99 86 13 9

3536 871 2834 2560 274 205

100% 24.63% 80.15% 90.33% 9.67% 7.23%

GJITHSEJ USH/C

Gjithsej ne %

Përqindja  civil

REZERVA 

Përqindja 

KADET

Civil ne MFSK/FSK

BRSH Ushtarak

KDS Ushtarak

ATASHE 

Perqindja   ushatak

Gjithsej  

ushtarak

Personel i menaxhuar

354 pozita të lira

Njësitë Struktura 

2500

Të lira në 

strukturë

Personel i 

pasistemuar

    MFSK 

     KFT 

BMO Ushtarak

14.16%

2146 1953 193 182
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Janë bërë marrëveshje rajonale me Maqedoninë, Kroacinë dhe Turqinë të cilat kanë mundësuar 

pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë të studiojnë në gjuhën e tyre pranë Akademive Ushtarake të 

këtyre shteteve. Në kuadër të bashkëpunimit Civil Ushtarak edhe gjatë vitit 2018, janë realizuar projekte 

të ndryshme humanitare dhe të rëndësishme në përkrahje të komuniteteve jo shumicë. Duke u bazuar në 

obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe 

Forca e Sigurisë së Kosovës, nuk ka pranuar asnjë rekomandim të adresuar nga Institucioni i Avokatit të  

Popullit për vitin 2018.  

 

AVANCIMI I POLITIKAVE TË RI INTEGRIMIT  

 

Komfor Rregullores QRK Nr. 13/2017 për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar si dhe  legjislacionit 

relevant në fuqi, personat e riatdhesuar ndihmohen dhe mbështetën me skema të ndryshme për 

Riintegrim. Në kuadër të avancimit të politikave të riintegrimit, gjatë kësaj periudhe janë hartuar 

dokumentet e politikave të riintegrimit, si në vijim: 

• Strategjia Shtetërore për Riintegrim të Qëndrueshëm të Personave të Riatdhesuar 2018 – 2022 dhe 

Plani  i Veprimit 2018 – 2020 (aprovuar në mars 2018). 

• Janë përgatitur hartat e procesit të riintegrimit në bashkëpunim me përkrahjen e Projektit të 

Binjakëzimit III.  

• Është realizuar vlerësimi i zbatimit të planeve lokale të riintegrimit dhe identifikimi i 

zbrazëtirave me qëllim të hartimit të Planeve Lokale për riintegrim të qëndrueshëm 2018 – 2020.   

• Është bërë “Vlerësimi i nevojave specifike të grupeve të cenueshme’’ e cila është përkrahur nga 

Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), projekti DIMAK  me qëllim të 

identifikimit të pakove standarde për ketë kategori.  

• Është realizuar “Vlerësimi i  projektit për shkëmbimin e informatave lidhur me kthimin dhe 

riintegrimin e të kthyerve ndërmjet Kosovës dhe Suedisë” nga ekspertët e Projektit të 

Binjakëzimit dhe ekspertët e MPB-së. 

• Me përkrahjen e UNDP-së është “Finalizuar Plani i Menaxhimit të Rrezikut në Riintegrim 

DRPR”. 

• Janë  hartuar Pakot Standarde të Shërbimeve, materialet informative dhe udhëzuesit e 

procedurave standarde për sigurimin e pakove standarde të shërbimeve.  

• Format Standarde të shkëmbimit të informatave me shtete kthyese. 

Gjithashtu në kuadër të obligimeve që dalin nga Agjenda Evropiane, Departamenti për Riintegrimin e 

Personave të Riatdhesuar ka zbatuar të gjitha aktivitetet e planifikuara në Programin Kombëtar për 

Zbatimin e MSA-së për vitin 2018. 

 

Avancimi i bashkëpunimit dhe implementimi i projekteve të përbashkëta në fushën e  riintegrimit të 

qëndrueshëm. 

 

Është krijuar një rrjet efektiv i bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndërmjet akterëve të përfshirë në 

procesin e riintegrimit në të gjitha nivelet. Gjatë kësaj periudhe, në kuadër të avancimit të bashkëpunimit, 

janë nënshkruar marrëveshje që mbulojnë fusha të ndryshme të riintegrimit:  

1). Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministra e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), në 

muajin shkurt 2018, kanë nënshkruar marrëveshjen për realizimin e  projektit “Integrimi i fëmijëve në 

sistemin arsimor publik të Republikës së Kosovës, sigurimi i kurseve të gjuhës dhe mësim plotësues. 
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2). Ministria e Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Programit të 

Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP),  për mbështetjen e personave të riatdhesuar në Programet 

Aktive të Tregut të Punës.  

3). Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjensioni i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë në Kosovë 

(UNICEF) dhe OJQ – Programi për të Drejtat Civile – Kosovë (CRP/K), për përkrahjen e riintegrimit të 

qëndrueshëm të familjeve të riatdhesuara me fëmijë përfshirë edhe grupet e cenueshme. 

4). Ministria e Punëve të Brendshme dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ ) 

ka nënshkruar marrëveshje për mbështetjen e procesit të riintegrimit në Republikën e Kosovës. 

Sistemi për Menaxhimin e Rasteve (SMR)  

Sistemi për Menaxhimin e Rasteve (CMS)6 është funksional dhe i plotëson rekomandimet e dhëna nga 

ekspertët ndërkombëtarë dhe në kuadër të saj janë realizuar trajnimet e nevojshme për përdorimin e 

SMR-së i cili shërben si mjet i monitorimit dhe menaxhimit të rasteve, i cili administrohet nga MPB-ja, në 

të cilin regjistrohen, ruhen, procedohen dhe arkivohen kërkesat dhe të dhënat e tjera relevante lidhur me 

personat e riatdhesuar dhe përfitimet e tyre.Të dhënat e personave të riatdhesuar trajtohen në harmoni të 

plotë me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

Ndihma dhe Mbështetja e Personave të riatdhesuar nga skemat për Riintegrim gjatë periudhës Janar – 

Dhjetor 2018 

Për periudhën raportuese janë parashtruar 293 kërkesa për ndihmë dhe mbështetje nga skemat e 

ndryshme për Riintegrim, të cilat janë shqyrtuar nga organet vendimmarrëse:  

Komisionet Komunale për Riintegrim (KKR-së) kanë mbajtur gjithsej 113 takime dhe kanë shqyrtuar 293 

kërkesa, prej tyre  

Në këto takime janë marrë këto vendime: 

Aprovimi i 198 kërkesave (familjare/individuale)  të cilat kanë qenë të kompletuara dhe i kanë 

plotësuar kriteret për përfitim nga Programi i Departamentit për Riintegrimit. 

Refuzimi i 95 kërkesave (familjare/individuale)  që nuk i kanë plotësuar kriteret për përfitim të 

përcaktuara me legjislacionin në fuqi. 

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe raportuese janë asistuar 3165 persona përfitues, të cilët janë të mbështetur  

me skemat e ndryshme për Riintegrim, prej tyre 877 persona përfitues të skemave të ndryshme të vitit të 

kaluar, janë bartur për periudhën raportuese, ndërsa 1488 persona janë persona që për herë të parë (të ri) 

janë përfitues në skemat për Riintegrimin si dhe 800 persona të riatdhesuar kanë përfituar nga organizata 

të ndryshme falë bashkëpunimit konstruktiv me organizatat vendore dhe ndërkombëtare për 

mbështetjen dhe zhvillimin e politikave të riintegrimit. 

Në vijim janë të prezantuara ndihmat dhe mbështetja e personave të riatdhesuar përfitues7 të skemave të 

ndryshme nga DRPR-ja gjatë procesit të riintegrimit për periudhën  Janar – Dhjetor 2018. 

                                                 
6 Përmes SMR-së menaxhohen në tërësi shërbimet dhe përfitimet e personave të riatdhesuar nga momenti i hyrjes në 
Kosovë deri në mbylljen e rastit, sipas procedurave të përcaktuara me legjislacionin në fuqi 
7 Përfituesit e paraqitur nga figura 1 deri 6 pasqyron  ndihmën dhe mbështetjen e siguruar vetëm nga DRPR-ja, nuk 
pasqyrojnë përfituesit nga Organizatat Vendore dhe Ndërkombëtare. 
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Figura 1. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas gjinisë, për periudhën Janar – Dhjetor 2018. 

 

 
 

Figura 2. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas mënyrës së riatdhesimit me detyrim dhe vullnetarë, për 

periudhën Janar – Dhjetor 2018. 

 

 
 

Figura 3. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas shteteve të kthimit, për periudhën Janar – Dhjetor 2018. 
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Figura 4. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas nacionalitetit, për periudhën Janar – Dhjetor 2018. 

 
 

Figura 5. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas komunave të origjinës, për periudhën Janar – Dhjetor 2018. 

 

 
 

Figura 6. Të riintegruarit nga DRPR-ja sipas grup moshave, për periudhën  Janar – Dhjetor 2018. 

 

 

 

Ndihma dhe mbështetja e ofruar për personat e riatdhesuar gjatë periudhës raportuese8 

Ndihma menjëherë pas arritjes 

 

 
 

                                                 
8 Numri i përfituesve pasqyron ndihmën dhe mbështetjen e siguruar nga DRPR-ja dhe Organizatat Vendore dhe 
Ndërkombëtare. 
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Figura 7. Të riintegruarit të mbështetur me  ndihma menjëherë pas arritjes, për periudhën Janar – Dhjetor 

2018. 

Ndihma emergjente brenda 12 muajve pas riatdhesimit 

 
Figura 8. Të riintegruarit të mbështetur me  ndihma emergjente brenda 12 muajve pas riatdhesimit, për 

periudhën Janar – Dhjetor 2018. 

 

Ndihma për riintegrim të qëndrueshëm 

  

 
Figura 9. Të riintegruarit të mbështetur me ndihma për riintegrim të qëndrueshëm, për periudhën Janar – 

Dhjetor 2018. 

 

 
Figura 10. Të riintegruarit të mbështetur me ndihma për riintegrim të qëndrueshëm, për periudhën  

Janar – Dhjetor 2018. 
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Pritja e organizuar në momentin e arritjes 

 

Gjatë vitit 2018, janë riatdhesuar 16159 persona të kthyer, prej tyre 881 persona janë kthyer në mënyrë të 

detyrueshme si dhe 734 persona janë kthyer në mënyrë vullnetare nga shtetet e ndryshme (sipas  

 Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion (DSHAM). 

Fletëpalosjet informative në gjuhën Shqipe, Serbe, Turke, Rome dhe Angleze, janë në dispozicion në të 

gjitha pikat e kalimit kufitar (PKK). Këto fletëpalosje u janë shpërndarë komunave si dhe personave të 

riatdhesuar me qëllim të informimit për të drejtat dhe mundësit e përfitimit në skemat e  riintegrimit. Me 

qëllim të lehtësimit të ri-pranimit të personave me nevojë  si: të miturit e pashoqëruar, nënat vetë -

ushqyese dhe kategoritë tjera të cenueshme, bëhet përmes marrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS). 

 

VI. Profili i personave të riatdhesuar sipas SMR-së 

Në SMR gjatë vitit 2018 janë regjistruar 1607 persona të riatdhesuar të kthyer nga shtete të ndryshme të 

cilët janë lajmëruar në zyrën pritëse në Aeroport dhe Zyret Komunale për Kthim dhe Komunitet. 

 

Sipas përbërjes familjare janë riatdhesuar 269 familje me (1126) anëtar dhe 481 individ.  

Sipas gjinisë 222 janë femra ndërsa 1385 meshkuj. 

Sipas mënyrës së riatdhesimit, 1162 janë riatdhesuar në mënyrë të detyrueshme ndërsa  445 në mënyrë 

vullnetare.  

Sipas statusit martesor, 1166 persona janë të martuar, 203 persona të pamartuar, 62 persona janë të ndarë 

si dhe 9 persona të ve si dhe 167 persona nuk kanë deklaruar statusin. 

Sipas përkatësisë etnike, 823 janë Shqiptar, 268 janë Ashkali, 199 janë Romë, 94 janë Egjiptian, 18 janë 

Boshnjak, 33 janë Goran, 5 Turk si dhe 167 nuk kanë deklaruar nacionalitetin.               

Sipas komunave të origjinës, 149 persona nga Ferizaj, 118 persona nga Fushë Kosovë,                              

115 persona nga Mitrovica, 111 persona nga Vushtrria, 94 persona nga Gjakova, 90 persona nga Podujeva, 

86 persona nga Lipjan, si dhe 841 nga komunat tjera në Kosovë.  

Sipas shteteve të kthimit, 1277 persona janë kthyer nga Gjermania, 103 persona nga Franca, 69 persona 

nga Zvicra, 68 persona nga Suedia, 28 persona nga Austria, 11 persona nga Belgjika, 9 persona nga 

Finlanda si dhe 39 persona nga shtetet tjera.  

Sipas nivelit të edukimit, 7 persona me fakultet, 326 persona janë me shkollim të mesëm, 215 shkollim 

fillor, ndërsa të tjerët nuk e kanë bërë të njohur nivelin e edukimit. 

 

Ndihma Emergjente menjëherë pas arritjes 

Transporti deri në komunën e origjinës: Transport  sipas  nevojës deri në komunën e origjinës i`u është 

ofruar 694 personave, nga të cilët 638 persona janë riatdhesuar me detyrim dhe 56 persona janë 

riatdhesuar në mënyrë vullnetare. Vështruar sipas nacionalitetit, kanë përfituar 362  Shqiptar, 126 Romë, 

149 Ashkali, 43 Egjiptias, 12 Goran, 1 Boshnjak si dhe 1 person i nacionalitetit Turk. 

Akomodim  të përkohshëm (shtatë ditor): Akomodim i përkohshëm (shtatë ditor) dhe ushqim të 

përgatitur (servuar) iu është ofruar 69 personave, nga të cilët 64 persona janë riatdhesuar me detyrim si 

dhe 5 persona janë  riatdhesuar në  mënyrë  vullnetare. Vështruar sipas nacionalitetit, kanë përfituar  28 

Shqiptar,  28 Romë , 12 Ashkali si dhe 1 Boshnjakë. 

                                                 
9   Burim : Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion -DSHAM 
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Ndihma Emergjente pas arritjes në  komunën e origjinës 

 

Identifikimi i nevojave emergjente dhe informimi: pas riatdhesimit të familjeve, brenda 72 orëve dhe 

vlerësimit paraprak të nevojave emergjente, Zyrtari i Lartë për Koordinim Rajonal, përfaqësuesi i ZKKK-

së dhe punëtori social, vizitojnë familjen e riatdhesuar me qëllim të informimit të tyre për të drejtat e 

ndihmës dhe mbështetjes si dhe identifikojnë nevojat specifike të tyre.  

Gjatë kësaj periudhe janë vizituar 136 persona, gjithsej 19 familje/individ, në regjionin e Prishtinës kemi 6 

familje me ( 32 persona), të Mitrovicës kemi 1 familje me ( 20 persona), të Gjilanit kemi 3 familje me (15 

persona), Prizrenit kemi 5 familje me (37 persona), Ferizaj kemi 3 familje me (25 persona) si dhe Pejë kemi 

1 familje me (7 persona) 

Kemi 2697 familje/individ që u janë realizuar verifikime dhe monitorime të zakonshme dhe sipas 

nevojave  nga Zyrtari i Lartë për Koordinim Rajonal për skemat e Riintegrimit për familjet/individ të 

riatdhesuar. Po ashtu kemi verifikimin e 75 personave të riatdhesuar në Ambasada, Organizata Vendore 

dhe Ndërkombëtare. 

Akomodimi me qira: Gjithësej përfitues të kësaj skeme janë 124 familje apo 365 persona, nga të cilët                          

persona 314 janë riatdhesuar me detyrim dhe 51 në mënyrë vullnetare. Vështruar sipas nacionalitetit kanë 

përfituar 182 persona Shqiptar, 68 Romë, 93 Ashkali, 21 Egjiptias, si dhe 1 Boshnjak. 

Barna dhe trajtim mjekësor: Gjatë kësaj periudhe pako të ndihmës shëndetësore kanë përfituar  42 

persona sipas nacionalitetit kanë përfituar 10 persona Shqiptar, 2 persona Ashkali si dhe personat tjerë 

nuk kanë deklaruar  nacionalitetin.   

Pakoja e ndihmës për dimër (dru zjarri): Gjithsej përfitues të kësaj skeme janë 86 familje apo 312 

persona, të cilët 231 persona janë riatdhesuar me detyrim dhe 77 vullnetarisht 4 persona pa te dhëna. 

Vështruar sipas nacionalitetit kanë përfituar 135 persona Shqiptar, 59 Romë, 83 Ashkali, 31 persona 

Egjiptias si dhe 4 persona nuk kane deklaruar nacionalitetin. 

 

 

Ndihma dhe mbështetja për riintegrim të qëndrueshëm 

 

Vetëpunësim  (financimi i bizneseve)10:  gjatë kësaj periudhe  raportuese nga Programi i Vetëpunësimit  

dhe organizatat ndërkombëtare kanë përfituar gjithsej 400 persona. Vështruar sipas nacionalitetit kanë 

përfituar 306 persona Shqiptar, 18 persona Ashkali, 5 persona Boshnjak, 5 persona Romë, 6 person 

Egjiptias, 2 person Turk, 1 person Serb si dhe 57 persona nuk kanë deklaruar nacionalitetin.  

Për këtë skemë është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit në mes të MPB, MPMS dhe UNDP  në 

zbatimin e aktiviteteve për mbështetjen e personave të riatdhesuar duke ju ofruar mundësi të krijimit të 

bizneseve të reja dhe ofrimin e shërbimeve të konsulencës përmes Programit të Vetëpunësimit në kuadër 

të Programit Aktiv për Tregun e Punës në Kosovë.  

Ndërmjetësim në punësim : gjatë kësaj periudhe  raportuese kanë përfituar gjithsej 264 persona, sipas 

nacionalitetit kanë përfituar 117 persona Shqiptar, 2 persona Romë, 5 Ashkali, 2 persona Boshnjak, 2 

persona Egjiptias, 3 persona Goran si dhe personat tjerë nuk kanë deklaruar  nacionalitetin.   

Trajnim në punë : gjatë kësaj periudhe  raportuese kanë përfituar gjithsej 87 persona sipas nacionalitetit 

kanë përfituar 60 persona Shqiptar, 7 persona Romë, 11 Ashkali, 1 persona Boshnjak,    1 persona 

Egjiptias, 3 persona Goran si dhe 4 persona nuk kanë deklaruar  nacionalitetin.   

                                                 
10  Përfituesit e Vetëpunësimit nga marrëveshja e bashkëpunimit në mes të MPB, MPMS dhe UNDP sipas gjinisë  58 persona janë 
nga gjinia femërore  si dhe 285 persona të gjinisë mashkullore si dhe 57 persona janë përfitues nga OVN. 
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Shërbime të konsulencës:  gjatë kësaj periudhe  raportuese kanë përfituar gjithsej 611 persona prej tyre  

238 persona janë riatdhesuar me detyrim dhe 373 vullnetarisht. Vështruar sipas nacionalitetit kanë 

përfituar 523 persona Shqiptar, 21 Romë, 24 Ashkali, 6 persona Boshnjak, 33 persona Egjiptias  si dhe 4 

persona nga  nacionalitetit Turk ndërsa sipas gjinisë 85 persona janë të gjinisë femërore si dhe 526 

persona të gjinisë mashkullore. 

Kurset e gjuhës dhe mësimi plotësues: janë realizuar  kurset e gjuhës dhe mësimit plotësues për fëmijët 

e riatdhesuar për 254 fëmijë (nxënës) që kanë nevojë për kurse të gjuhës dhe mësim plotësues, 350 

nxënësve ju kanë nostrifikuar dokumentet shkollore. Aktivitete psiko sociale dhe sportive kanë përfituar 

78 fëmijë të riatdhesuar si dhe 54 fëmijë janë furnizuar me material shkollor nga bashkëpunimi që DRPR-

ja ka me organizatat vendore dhe ndërkombëtare qe janë të përfshira në procesin e riintegrimit. 

 

Renovim shtëpie:11 kanë përfituar 19 familje.Vështruar sipas nacionalitetit kanë përfituar 3 familje 

Shqiptare 16 familja nuk e kanë te deklaruar nacionalitetin. 

 

Orendi shtëpiake: kanë përfituar 31 familje. Vështruar sipas nacionalitetit kanë përfituar 4 familje 

Shqiptare, 1 familje Rome, 2 familje Egjiptiase si dhe 4 familje Ashkali si dhe 20 familje nuk e kanë te 

deklaruar nacionalitetin. 

 

Largimi nga skemat e përfitimit 

   

Gjatë kësaj periudhe 77 familje me (246 persona) janë larguar nga skemat e ndryshme për Riintegrim si të 

banimit me qera, pakos ushqimore dhe higjienike, ndërtimit të shtëpive, financimin e themelimit të 

biznesit etj, 194 persona nuk u është vazhduar kontrata e qerasë (për arsye se i kanë shfrytëzuar të gjitha 

mundësit e parapara të Rregullores Nr.13/2017 në fuqi dhe të cilët nuk kanë pasur Vendime për ndërtim 

shtëpie dhe nuk kanë qenë raste të cenueshme),11 persona (3 familje) u është ofruar  ndërtim shtëpie, 7 

persona nuk u është vazhduar mbështetja (për arsye se kanë migruar jashtë vendit), 6 persona kanë 

përfituar financim për themelim të biznesit, 7 persona janë larguar nga skemat e përfitimit me vetë 

dëshirë, 8 persona nuk u është vazhduar mbështetja (për arsye  të keqpërdorimit të skemës), 2 persona 

nuk u është vazhduar mbështetja me rekomandim të ZKKK-së, 5 persona nuk kanë parashtruar kërkesë 

për përfitim,1 person ju ka rinovuar shtëpia si dhe  5 persona (3 familje) i ka marrë përsipër komuna. 

Ndërsa nga 1607 persona të riatdhesuar të regjistruar në SMR për periudhën raportuese,  4 persona janë 

riatdhesuar për herë të tret nga shtetet e perëndimit dhe 37 persona janë riatdhesuar për herë të dytë nga 

shtetet e perëndimit. 

Grupet e Cenueshme 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Me qëllim të identifikimit dhe sigurimit të ofrimit të shërbimeve për grupet e cenueshme si dhe 

monitorimit në procesin e riintegrimit, sidomos të familjeve të riatdhesuara (cenueshme dhe familjeve me 

fëmijë të minoritetit Rom, Ashkali, Egjiptias) , UNICEF-in ka mbështetur financiarisht OJQ-në Programin 

për të Drejtat Civile në Kosovë CRP/K. Ky projekt implementohet nga Programi për të Drejtat Civile në 

Kosovë CRP/K , e cila ka për qëllim identifikimin, këshillimin, referimin e rasteve të grupeve të 

                                                 
11 Gjatë kësaj periudhe nga vendimet e aprovuara më parë nga organet vendimmarrëse është bërë pranimi teknik 
(ndërtim/rindërtim) i    8 shtëpive, 4 renovime të shtëpisë si dhe është bërë furnizimi i 61 familjeve me orendi shtëpiake. 
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cenueshme si dhe monitorimin e këtyre kategorive në vazhdimësi duke identifikuar nevojat e mëtejme të 

tyre për riintegrim të qëndrueshëm. 

Nga skemat për Riintegrim  gjatë vitit 2017 dhe vitit 2018 kanë përfituar gjithsej 121 familje/individ të 

riatdhesuar që i takojnë grupeve të cenueshme të cilat janë mbështetur. 

 

 

 
Figura 11. Paraqet kategoritë e grupeve të cenueshme të familjeve të riatdhesuara të mbështetura nga 

skemat për Riintegrim për vitin 2017 dhe vitin 2018. 

 

 
 

Figura 12. Paraqet përfitimet e familjeve të riatdhesuara  që i takojnë grupeve të cenueshëm të 

mbështetura nga skemat për Riintegrim  për vitin 2017 dhe vitin 2018. 
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Figura 13. Paraqet familjet e riatdhesuara  që i takojnë grupeve të cenueshme  të mbështetura nga skemat 

për Riintegrim  sipas komunave për vitin 2017 dhe vitin 2018 

 
Figura 14. Paraqet familjet e riatdhesuara që i takojnë grupeve të cenueshme të mbështetura nga skemat e 

Riintegrimit sipas shteteve të kthimit për vitin 2017 dhe vitin 2018 

 

 
Figura 15. Paraqet familjet e riatdhesuara që i takojnë grupeve të cenueshme të mbështetura nga skemat e  

Riintegrimit sipas nacionalitetit për vitin 2017 dhe vitin 2018. 

 

Trendët e shërbimeve të riintegrimit 

Në vijim gjeni të bashkëngjitur  ndihmat dhe mbështetjen e personave të riatdhesuar gjatë procesit të 

riintegrimit për mbështetjen  menjëherë pas arritjes, mbështetjen emergjente brenda 12 muajve pas 

riatdhesimit dhe mbështetjen për riintegrim  të qëndrueshëm. 

 

Sqarim: Një kërkesë e kompletuar e cila i ka plotësuar kriteret për përfitim në skemat për Riintegrim, që 

është aprovuar nga organet vendimmarrëse, të një personi apo familje të ripranuar të cilët mund të jenë  

përfituese i dy e më shumë Skemave të Riintegrimit.  

Personat  përfitues mund të barten  prej vitit në vite për arsye se riatdhesohen në periudha të ndryshme 

kohore dhe vendimi për këta persona, fillimisht nga Skemat e Riintegrimit mbështetën për gjashtë (6) 

muajsh me mundësi vazhdimi për gjashtë (6) muaj të tjerë. 
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Figura 17:  Pasqyron  ndihmën e ofruar personave të  riintegruar  menjëherë pas arritjes. 

 

Ndihma emergjente brenda 12 muajve pas riatdhesimit 

 

 
 

Figura 18:  Pasqyron personat e riintegruar të mbështetjes emergjente brenda 12 muajve pas riatdhesimit. 

Sa i përket  mbështetjes së  personave të riatdhesuar me ndihma emergjente brenda 12 muajve pas 

riatdhesimit , mund të shihet se  personat e riatdhesuar kanë pasur orientim më të madh  kryesisht në 

skemën e pakos ushqimore higjenike dhe akomodimit me qera deri në 12  muaj duke vazhduar me pakon 

e ndihmës për dimër (dru për ngrohje) dhe pakon e ndihmës shëndetësore. 
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Ndihma për riintegrim të qëndrueshëm 

 

 
 

Figura 19. Pasqyron  familjet/personat e riintegruar të mbështetur  në  riintegrim të qëndrueshëm. 

 

 
 

Figura 20:  Pasqyron  familjet/personat e riintegruar të mbështetur për  riintegrim të qëndrueshëm. 

Figura 19.20: Paraqet informatat lidhur me numrin e vendimeve të aprovuara nga organet 

vendimmarrëse për vendimet e aprovuara për projektet si vetëpunësim (financim biznesi), aftësim 

profesional, punësim, organizimi i kurseve të gjuhës (mësimi plotësues), ndërtim/rindërtim shtëpie, 

renovim shtëpie, mobilim/inventarizim të shtëpive. 

 

TRAJTIMI I AZILKËRKUESVE (DEPARTAMENTI PËR SHTETËSI, AZIL DHE MIGRACION 

QENDRA PËR AZIL) 

 

Qendra për Azil gjatë vitit 2018, ka bërë pranimin, regjistrimin dhe akomodimin e 501 

aplikuesve/azilkërkuesve. Krahasuar me  vitin 2017 ku i kemi pasur 147 aplikues, i bie që në vitin 2018 

kemi  354 aplikues më shumë. Të gjithë aplikuesit janë pajisur më certifikata dhe letërnjoftim për 

aplikues. Aplikuesve u janë ofruar shërbime shëndetësore falas të natyrave të ndryshme përfshirë këtu 

edhe medikamentet, ndihmë juridike  falas, administrative, asistencë sociale dhe psikologjike, shujta 
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ditore, veshmbathje, pako higjienike dhe format tjera të ndihmës fizike, kurs të gjuhës shqipe, kurse të 

kompjuterëve, etj; konkretisht janë ofruar këto shërbime: 

• 429 shërbime mjekësore falas për 501 aplikues, përfshirë këtu edhe medikamentet; 

• 449 shërbime juridike falas për 477 aplikues, prej tyre 419 meshkuj 30 femra; 

• 200 intervista përmes pyetësorit për vlerësimin e nevojave të veçanta të aplikuesve; 

• Shërbime psikologjike për të gjithë aplikuesit në nevojë; 

• 101 persona të vetëm kanë aplikuar për asistencë sociale, ndërsa kanë përfituar 10 persona, 

ndërsa të tjerët janë larguar nga Kosova;  

• 1 fëmijë aplikues është regjistruar në shkollë; 

• Kurs të gjuhës shqipe dy herë në javë për të gjithë aplikuesit;  

• Kurs të kompjuterëve dy here në javë për të gjithë aplikuesit 

• Veshmbathje sipas nevojë për të gjithë aplikuesit  

• Pako higjienike, ushqimore etj...për të gjithë aplikuesit; 

• Shpërndarja e broshurave informuese në lidhje më të drejtat dhe detyrimet e aplikuesve, sidomos 

për aplikuesit e sapo-akomoduar në Qendër, në gjuhët: Shqip, Anglisht, Turqisht, Frëngjisht, 

Arabisht, Italisht, Serbisht, Persisht, Urdu, si dhe afishimi i rregullave shtëpiake të Qendrës; 

• Sigurimi brenda Qendrës dhe qasja e personave të tretë është mirëmbajtur nga kompania e 

sigurimit fizik ‘’Rojet e Nderit’’; 

• Higjiena në hapësirat e jetesës: Secili aplikues është angazhuar që ta mbajë higjienën ditore të 

hapësirave në të cilat ai banon dhe i shfrytëzon, por dhe kanë qenë të angazhuar dy punëtor të 

pastrimit “Schafberger” për pastrimin e hapësirave të Qendrës. 

 

 QENDRA E MBAJTJES PËR TË HUAJT 

 

     Në  Qendrën e Mbajtjes për të Huaj,  gjatë vitit 2018  të ndaluar ka pasur 46 persona, 2 nga ta kanë 

qenë të  ndaluar në mbajtje nga viti 2017, nga ta 18 të gjinisë mashkullore, 24 femra  si dhe  4 fëmijë të 

gjinive dhe moshave të  ndryshme . Në  vendin e origjinës janë kthyer 35 persona, 2 kanë kërkuar Azil, 2  

pas verifikimeve kanë rezultuar shtetas Kosovarë, 2 kanë  iniciuar procedurën e Pa shtetësisë, 1 arratisje 

dhe  2 vazhdojnë mbajtje në Qendër , shih tabelën më  poshtë . Rregullorja Nr. 04/2018 për Funksionimin 

e Qendrës për Mbajtjen e të Huajve, pasi qe është plotësuar dhe ndryshuar, nënshkruar nga Ministri dhe 

ka hyr ne fuqi nga data 26.12.2018 . 
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Nr Shteti Gjinia Familj

e 

Grup moshat Vendi i kthimit  

M F 0-4 05-11 12-17 18-59 60+ 

1. Shqipëri  4 21 
 

2 2 
 

20 
 

 24  Shqipëri Vendi i origjinës 

,1 Arratisje 

2. Serbi  1 3 
    

4 
 

3 Serbi  Vendin e origjinës  

1  Urdhër largim Vullnetar  

3. Mali I Zi  1 
     

1 
 

1 Ka rezultuar shtetas i  

Kosovës  

4. Kroaci  2 1 
    

3 
 

2 Kanë hyrë në procedurë të 

Pa shtetësisë  

1 Janë gjetur fakte se është 

shtetase e Kosovës  

5. Turqi 3 
     

3 
 

3 Turqi  Vendi i origjinës 

6. Jordan  1 
     

1 
 

1 Jordani  Vendi i origjinës 

7. Algjeri  2 
     

2 
 

2Algjeri Vendi i origjinës, me 

urdhër largim Vullnetar në 

bashkëpunim me IOM  

Personat në fjalë kanë qenë 

në mbajtje nga  viti 2017 

8. Çad – 

Libi 

1 
     

1 
 

1 Qendra e Mbajtjes për të 

Huaj  

9 Bosnja 

dhe 

Hercego

vina  

1 
     

1 
 

1 Qendra e Mbajtjes për të 

Huaj 

10. Francë  1 
     

1 
 

1 Francë  Vendi i origjinës 

11. Gjerman

i  

1 1 
    

2 
 

2  Kanë kërkuar Azil , por 

kanë qëndruar në QMH  

12. Siri  1 
     

1 
 

1 Turqi  Vendi i origjinës 

13. Kinë  1 
     

1 
 

1 Kinë  Vendi i origjinës 

To

tal

i  

 
20 26 

 
2 2 

 
42   Total  46 
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SFIDAT NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 

Sa i përket realizimit  të drejtave të njeriut, sfida kryesore është përmirësimi i zbatimit të kuadrit ligjor 

ekzistues dhe zbatimi i vendimeve (gjygjësore e administrative) që rregullojnë shkeljet e të drejtave të 

njeriut. Aktualisht, Infrastruktura ligjore në fushat dhe sektorët e ndryshëm të të drejtave të njeriut, në 

përgjithësi është në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, mirëpo ende ka problem për 

zbatimin e saj në praktikë, realisht ende nuk është krijuar shprehia e të menduarit dhe të vepruarit 

komfor dispozitave ligjore në fuqi. Kjo vjen si pasoj e mungesës së burimeve njerëzore dhe financiare; 

mungesës së njohurive të nevojshme për ligjet e reja; amadamentimi i shpeshtë i ligjeve, lëshimet në 

procesin e harmonizimit të ligjeve si dhe të projektligjeve të propozuara me ligjet ekzistuese; mungesës së 

ekspertizës profesionale dhe pengesave administrative e nganjëherë edhe për shkak të mungesës së 

vullnetit politik.  

• Sa i përket bashkëpunimit të institucioneve me Avokatin e Popullit, sipas Avokatit të Popullit, 

zyrtarët publikë shpesh i shpërfillin kërkesat e tyre. Edhe pse Ligji përcakton një detyrim për të 

raportuar mbi veprimet e ndërmarra për të trajtuar komentet dhe rekomandimet e bëra nga 

Avokati i Popullit, shumë institucione nuk arrijnë ta bëjnë një gjë të tillë brenda afatit kohor të 

përcaktuar me ligj. 

• Përtej deklaratave të përgjithshme në lidhje me zbatimin e kufizuar të legjislacionit të Kosovës 

për të drejtat e njeriut, ekziston një mungesë e të dhënave cilësore dhe statistikore për gjendjen 

apo situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë.Të dhënat statistikore, për më tepër, shpeshherë 

nuk janë të ndara sipas gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike. Si rezultat, politikat dhe vendimet 

e marra shpesh rezultojnë të jenë shumë abstrakte dhe shumë të gjera, dhe në këtë mënyrë 

dështojnë në adresimin e shqetësimeve konkrete. Vetëm të dhënat e sakta munden të çojnë tek 

politikat përkatëse dhe tek një vendimmarrje e mirë informuar dhe e bazuar. Mungesa e 

statistikave të azhurnuara dhe të besueshme prek të gjithë sektorët dhe duhet të adresohen 

urgjentisht, gjithësesi vendosja e një sistemi për monitorimin e të drejtave të njeriut në nivel vendi 

do të ishte ideale. 

 

Zbardhja e fatit të  personave të zhdukur  

 

Qeveria e Republikës së Kosovës , çështjen e personave të zhdukur vazhdon ta trajtoj  çështje me prioritet 

të veçantë. Me qëllim të intensifikimit të angazhimit dhe koordinimit më të mirë ndërinstitucional , në 

zbatim të Ligjit nr. 04/L-023 për Persona të Zhdukur dhe në përkrahje të punës së institucioneve 

kompetente, ndër vendimet e para të Kryeministrit ishte edhe Vendimi për emërimin e 

Zëvendëskryesuesit nga radhët e komuniteteve jo-shumicë, si dhe emërimi i Mbajtësit të Dosjes për 

çështjen e personave të zhdukur. Në respektim të të drejtave të familjeve të personave të zhdukur për të 

ditur fatin dhe vendndodhjen e familjarëve të tyre të zhdukur, dhe në zbatim të Ligjit, gjatë vitit 2018, 

familjeve iu janë dorëzuar për rivarrim mbetjet mortore të 40 personave, viktima të luftës së viteve 1998 – 

’99. Në kuadër të këtyre rasteve , përfshihen edhe mbetjet mortore të 5 rasteve të personave të zhdukur, 

që ishin të evidentuar në Listën e Personave të Zhdukur, ndërsa rastet tjera ndërlidhen me procesin e 

ribashkimit. 

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZH), me angazhimin edhe të institucioneve komunale, 

ka përkrahur familjet në organizimin e ceremonive të rivarrimit , duke mbuluar shpenzimet e rivarrimit 

dhe përkrahur familjet në shumën financiare prej 400.00 (katërqind) Euro, të caktuar këtë vit me Vendim 

të Qeverisë, sipas propozimit dhe kërkesës së KQPZh.  
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Gjatë vitit 2018, janë identifikuar mbetjet mortore të shtatë personave të zhdukur. Njëherësh, gjatë këtij 

viti, janë shqyrtuar edhe dy kërkesa të iniciuara për regjistrim të rasteve të reja të personave të zhdukur , 

nga të cilat Komisioni ka regjistruar vetëm njërin rast, ndërsa rasti tjetër është në procedurë të verifikimit. 

• Aktualisht , janë të evidentuar edhe njëmijë e gjashtëqind e katërdhjet e shtatë (1647) persona të 

zhdukur, si pasojë e luftës së viteve ( 1998 – 1999). 

• Po ashtu, në respektim të kërkesave të familjeve dhe shoqatave familjare, edhe gjatë vitit 2018, ka 

vazhduar realizimi i ‘projektit për rehabilitim të familjeve’, sipas Vendimit të Qeverisë, nr. 13/19 

të datës 15.12.2017 , përmes të cilit janë ndarë 30,000.00 (tridhjetëmijë) Euro për këtë aktivitet të 

shoqatave.  

• Me Vendim të Qeverisë, janë ndarë edhe 25,000.00 (njëzetepesëmijë) Euro për 25 shoqata, më 

saktësisht për aktivitetet në shënim të ditëve të veçanta dhe funksionimin e tyre. Familjet dhe 

shoqatat e familjeve të personave të zhdukur, janë përkrahur edhe në realizimin e një sërë 

aktivitetesh sensibilizuese në shënimin e 27 Prillit – Dita e të Pagjeturve të Kosovës, 30 Gushtit – 

Dita Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur dhe 10 Dhjetorit – Dita Ndërkombëtare për të Drejtat 

e Njeriut, e po ashtu, me rastin e ndërrimit të moteve (pra, 2017 – 2018), janë ndarë 3,500.00 

(tremijë e pesëqind) Euro, për përkrahje të 14 familjeve të personave të zhdukur.  

• Sipas kërkesave të familjeve të personave të zhdukur, gjatë vitit 2018, ka përfunduar faza e dytë e 

projektit për trajtimin profesional të rrobave dhe artefakteve të personave të zhdukur, të 

identifikuar. Edhe në këtë fazë projekti është përkrahur nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 

Kuq, ku gjatë kësaj faze janë përgatitur, në kuptimin e pastrimit, konservimit, ri-evidentimit dhe 

ri-sistemit,  570 sete/kuti të rrobave, të cilat pastaj janë bartur nga Institutit i Mjekësisë Ligjore, 

me qëllim të evitimit të dëmtimit të mëtejmë, për në lokacionin e ri , të ndarë nga Ministria e 

Administratës Publike (MAP). 

• Megjithatë, sfida në këtë proces, vazhdojnë të jenë mungesa e informacioneve të besueshme , si 

dhe çështja e mbetjeve mortore të paidentifikuara. Sfida këto me të cilat përballen edhe shtetet 

tjera në rajon, të cilat kaluan nëpër të njëjtat tragjedi si pasojë e luftërave në ish-Jugosllavi.  

 

• Andaj, në adresim të këtyre sfidave, krahas intensifikimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, 

është intensifikuar edhe bashkëpunimit rajonal. E rëndësishme për t’u theksuar është përfshirja e 

çështjes së personave të zhdukur, si temë e veçantë në Samitin e Londrës, mbajtur më 10 korrik 

2018 në Londër (Mbretëria e Bashkuar), në kuadër të Procesit të Berlinit,  ku ka rezultuar edhe me 

nënshkrimin e një Deklarate të Përbashkët të Kryeministrave , duke shprehur zotimin për 

angazhim deri në zgjidhjen e plotë të kësaj problematike.  

• Në respektim të Deklaratës së Përbashkët të Kryeministrave, të nënshkruar gjatë Samitit të 

Londrës, si dhe me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit rajonal, më 6 nëntor 2018, në Hagë 

(Mbretëria e Holandës) është nënshkruar ‘Plani Kornizë Rajonal për adresimin e çështjes së 

personave të zhdukur’. Plani Kornizë Rajonal është nënshkruar nga përfaqësuesit e komisioneve 

apo institucioneve  kompetente të shteteve të rajonit dhe përmban pesë komponentë, adresimi i 

të cilave realizohet në përpjekjen e përbashkët rajonale për zgjidhjen edhe të më shumë se 12 000 

rasteve të personave të zhdukur, si pasojë e luftërave në ish-Jugosllavi.  

 

• Po ashtu, në respektim të Deklaratës së Përbashkët të Kryeministrave, si dhe në zbatim të ‘Plani 

Kornizë Rajonal për adresimin e çështjes së personave të zhdukur’, të nënshkruar më 6 nëntor 

2018, përfaqësuesit e komisioneve për persona të zhdukur të shteteve të rajonit (Grupi për 

Persona të Zhdukur), gjatë takimit rajonal të mbajtur më 4 dhjetor 2018, në Hercegnovi (Mali i Zi)  
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kanë aprovuar Planin Dinamik të Punës (planin trevjeçar) si dhe Rregulloren e Punës së ‘Grupit 

Rajonal për Persona të Zhdukur’ dhe, jemi pajtuar për formimin e dy grupeve punuese në zbatim 

të Planit të Punës (grupin punues për Bazën e të Dhënave Rajonale për Persona të Zhdukur, si 

dhe grupin punues për ‘rastet NN’).  

• Po ashtu, në kuadër të bashkëpunimit rajonal, duhet theksuar edhe mbajtjen e tri takimeve të 

Grupit Punues për Persona të Zhdukur (si forum dialogues mes Delegacionit të Kosovës dhe 

Delegacionit të Serbisë, me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq) dhe 

takimit të Nëngrupit Punues për Mjekësi Ligjore dhe Ekipit për Analizë. Krahas kërkesave të 

dorëzuara, gjatë takimeve të Grupit Punues dhe shqyrtimit të raporteve analitike për të paktën 

pesë raste, në kuadër të Ekipit për Analizë, duhet theksuar se gjatë këtij viti, delegacionet janë 

pajtuar edhe për ‘procedurat e riatdhesimit të mbetjeve mortore, pas identifikimit’.  

 

• Në adresim të sfidave të lartcekura, duhet theksuar se gjatë vitit 2018, KQPZH përmes 

mekanizmave kompetent institucional dhe në bashkëpunim me akterët vendor e ndërkombëtar 

të angazhuar në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur, ka proceduar në kuptimin e 

gërmimit vlerësues 14 lokacione të shënjuara brenda territorit të Republikës së Kosovës, ku janë 

zhvarrosur mbetjet mortore të të paktën 6 personave, megjithatë vetëm pasi të përfundojnë të 

gjitha ekzaminimet mjekoligjore dhe identifikimi përmes analizës së ADN-së, mund të 

konfirmohet numri i saktë dhe identiteti i personave të zhvarrosur.     

• Krahas gërmimeve vlerësuese të realizuara në territorin e Republikës së Kosovës, përfaqësues të 

institucioneve kompetente, kanë prezantuar edhe në dy lokacione të iniciuara nga institucionet e 

Serbisë. 

 

Qasja e qytetarëve në sistemin e drejtësisë  

 

Gjyqësori i vendit përkundër reformës ligjore e organizative nuk ka arritur të sigurojë mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut sipas standardeve ndërkombëtare, në veçanti Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (KEDNJ) dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Gjykatat me 

rastin e vendosjes së  çështjeve, rrallë ose fare nuk i referohen praktikës së GJEDNJ-së, dhe në rastet kur 

kjo ndodhë ato janë të përgjithësuara, dhe jo konkrete në raport me rrethanat e rastit në praktikë. Vlen të 

ritheksohet që sipas nenit 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të drejtat e njeriut interpretohen në 

pajtim me praktikën e GJEDNJ-së. 

 

Në bazë të numrit të ankesave të paraqitura në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP) , rezulton se 

qytetarët vazhdojnë të mos kenë besim në sistemin gjyqësor.Ata edhe më tej vazhdojnë të përballen me 

zvarritje të procedurave për vendosjen e rasteve të tyre me vite të tëra, mosekzekutim të vendimeve 

gjyqësore të plotfuqishme, parashkrim të lëndëve gjyqësore, si dhe gabime në shënimet personale të tyre 

që ndikon në pamundësinë e realizimin të të drejtave të tyre12. Situatës së rëndë lidhur me procedurat e 

stërzgjatura nëpër gjykata, i kontribuon edhe mungesa e një mekanizmi të brendshëm ligjor nëpërmes të 

cilit qytetarët të cilëve u është shkelur e drejta në një gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor, në 

kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së, do të mund të kërkonin kompensim për shkak të shkeljes së kësaj të 

drejte. 

                                                 
12.Arsyeja kryesore për ngritjen e kësaj qështje nga Avokati i Popullit është mungesa e mekanizmave ligjor për parandalimin e 
shkeljes së të drejtës në gjykim brenda afatit të arsyeshëm kohor apo kompenzimin e qytetarëve të cilët mund të jenë viktima 
të kësaj shkeljeje. 
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Zvarritjet e procedurave në vendosjen e lëndëve gjyqësore, mungesa e mjeteve efektive juridike, 

shkalla e ulët e ekzekutimit të vendimeve janë çështje që kërkojnë vëmendje dhe adresim adekuat 

nga autoritet përkatëse. Pasojat e këtyre procedurave të zgjatura dhe të paarsyetuara vazhdojnë 

të pengojnë mjetet efektive juridike në Kosovë. 

Parashkrimi i lëndëve në gjykata dhe prokurori- Problem në vete paraqet numëri i lëndëve të 

qytetarëve që parashkruhen në gjykata dhe prokurori, gjë që dëmton seriozisht besimin e 

qytetarëve në drejtësi dhe shkelë të drejtat e njeriut. Parashkrimi i lëndëve mund të jetë rezultat i 

ngarkimit të gjykatave me lëndë gjyqësore dhe pamundësisë së vendosjes brenda afateve kohore, 

për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve. Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), në të 

gjitha rastet e parashkrimit të lëndëve gjyqësore, duhet të hetojë në hollësi shkaqet e parashkrimit 

të lëndëve për çdo rast, pa asnjë përjashtim, dhe të iniciojë procedura përkatëse ndaj përgjegjësve 

që kanë lejuar parashkrimin e lëndëve gjyqësore. 

 

Funksionimi i Sistemit të  ndërmjetësimit-Sistemi i  ndërmjetësimit ka qenë në funksion që nga viti 

2008, megjithatë, ai vuan nga kompensimi i dobët dhe mungesa e financimit, gjë që ka sjellë deri tek 

mbyllja e 3 nga 7 qendrave rajonale të ndërmjetësimit.Vetëdija publike apo njohuritë për mjetet e 

zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve mbeten të dobëta.. Edhe sistemi i ndërmjetësimit edhe ai i 

noterisë duhen përforcuar më tutje13. 

 

Rekomandimet : 

• Të sigurohet zbatimi efektiv i ligjeve  dhe dokumenteve strategjike në fushat e ndryshme të 

drejtave të njeriut ,përmes monitorimit dhe raportimit të rregullt nga ana e institucioneve 

kompetente 

• Të ofrohet ndihmë juridike falas për të gjitha kategorit e përcaktuara me ligje si përfitues të kësaj 

ndihme 

• Të zbardhet fati i personave të zhdukur 

• Sistemi i ndërmjetësimit edhe ai i noterisë duhen përforcuar më tutje. 

• Të sigurohet zbatimi i vendimeve gjygjësore dhe administrative në të gjitha sektorët 

• Zvarritjet e procedurave në vendosjen e lëndëve gjyqësore, mungesa e mjeteve efektive juridike, 

shkalla e ulët e ekzekutimit të vendimeve janë çështje që kërkojnë vëmendje dhe adresim adekuat 

nga autoritet përkatëse. 

• Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), të heton të gjitha shkaqet e zvarritjes së proceduarve 

gjygjësore dhe të parshkrimit të lëndëve në gjykata 

• Të përmirësohet bashkëpunimi dhe ndërveprimi institucional ndërmjet nivelit qendror dhe lokal 

të qeverisjes  në aspektin e hartimit dhe egzekutimit të politikave publike  

• Institucionet ti japin prioritet zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit, si dhe 

rekomandimeve që i adresohen qeverisë nga mekanizmat ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut. 

• Funksionalizimi dhe ngritja e sistemit për monitorimin e të drejtave të njeriut dhe përdorimin e 

indikatorve për të drejtat e njreiut në nivel vendi. 

• Të mbikëqyret zbatimi i Pakos Ligjore për të drejtat e njeriut (Ligjit për Mbrojtje nga 

Diskriminimi, Ligjin për Barazi Gjinor dhe Ligji i Avokatit të Popullit)  

 

 

                                                 
13 Shiqo ,Raporti i Progresit për Kosovën i Komisionit Evropian 2018,fq.17 
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SITUATA LIDHUR ME TË DREJTAT E FËMIJËVE 

 

Progresi në fushën e të drejtave të fëmijëve- Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve 

(2019-2023)14 - është vazhdimësi e strategjisë paraprake, komponentë që rrjedhë nga Strategjia Kombëtare 

për Zhvillim (2016-2021), e bazuar në parimet dhe dispozitat e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, 

Strategjisë së Këshillit të Europës për të Drejtat e Fëmijës  (2016-2021), Marrëveshjes së Stabilizim 

Asocimit (MSA) me BE-në, Strategjisë për përmirësimin e planifikimit dhe koordinimit të politikave në 

Kosovë (2017-2021), traktateve e standardeve të tjera ndërkombëtare. Gjithashtu, është në përputhje me 

masat e parapara në strategjitë e sektorëve që ndërlidhen me Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë (2017-

2021), Programin e Reformave Ekonomike (PRE) 2018-2021 të miratuar nga Qeveria e Kosovës si dhe me 

angazhimet e Kosovës ndaj qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs). Si e tillë, karakterizohet nga 

qasja e saj unifikuese dhe gjithëpërfshirëse, e shtrirë në të gjitha nivelet qeverisëse duke promovuar dhe 

respektuar të drejtat e fëmijës, bazuar në parime të rrënjosura  në Konventë. 

             Me anë të dokumentit strategjik synohet të vendoset një kornizë gjithëpërfshirëse e politikave dhe 

njëherit të shërbejë si bazament për strategjitë e tjera nën-sektoriale, në mënyrë që të ndikojë në masën më 

të madhe të mundshme në unifikimin e përpjekjeve institucionale në kuadër të reformimit të sistemit në 

tërësi, veçanërisht sistemit që i referohet të drejtave të fëmijëve.Procesi i hartimit të dokumentit strategjik 

ishte faza e parë  për përmbushjen e synimit të Qeverisë,  hap i radhës është bashkërendimi i veprimeve 

dhe marrja e masave të nevojshme për zbatim sa më të plotë të  aktiviteteve dhe objektivave të 

përcaktuara në dokumentin strategjikë. Andaj, ZQM/ZKM ka filluar procesin e dizajnimit të kornizës së 

monitorimit të strategjisë dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve. 

 

Hartimi i “Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës” - në rrjedhën e procesit të reformave gjithëpërfshirëse 

shoqërore, politike dhe ekonomike në Kosovë,  vend të rëndësishëm kanë zënë edhe masat legjislative, të 

orientuara në realizimin e të drejtave të fëmijëve në pajtim me Kushtetutën, Konventën për të Drejtat e 

Fëmijëve dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare. Tashmë Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen 

e mbajtur më dt.12.06.2018 , ka  aprovuar Projektligjin për Mbrojtjen e Fëmijës dhe në përputhje me 

procedurat në fuqi është proceduar në Kuvend.  

          Projektligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijës nga të gjitha format  e dhunës fizike dhe mendore, 

abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë forme tjetër që vë në rrezik jetën, sigurinë, 

shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e fëmijës, të  garantojë dhe sigurojë përgjegjësitë e 

prindërve, familjes, organit të kujdestarisë, shoqërisë dhe të shtetit në kujdesin, mbrojtjen dhe zhvillimin 

e fëmijës bazuar në interesin më të  lartë të fëmijës. Garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin e cilësisë 

së jetës së fëmijës, duke promovuar e mundësuar zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesen 

efektiv për fëmijën, shëndeti dhe mirëqenia e të cilit janë në rrezik, marrjen e masave për t'i siguruar 

fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me zhvillimin gradual të aftësive të fëmijës, bazuar në 

interesin më të lartë të tij, marrjen e masave për të siguruar jetesën, mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijës.  

 

Sistemi i harmonizuar i të dhënave – “Tregues nacional për të drejtat e fëmijëve”  

ZQM/ZKM në bashkëpunim me ASK, ministritë e linjës, Avokatin e Popullit po bënë përpjekje në 

krijimin e sistemit të harmonizuar dhe mirë- koordinuar të menaxhimit të të dhënave për fëmijët në 

                                                 
14 Vendimi nr. nr.06/87 data 29.01.2019,miratohet Strategjia për të Drejtat e Fëmijëve (2019-2023) dhe Plani i 
Veprimit për zbatimin e Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve 2019-2021 
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Kosovë. Në këtë drejtim është punuar në mbështetjen e ndërtimit të kapaciteteve të profesionistëve 

përkatës për mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave për të drejtat e fëmijëve. Ndikimi i 

planifikuar është për të krijuar një sistem të mirë koordinuar dhe harmonizuar të menaxhimit të të 

dhënave që vazhdimisht do të sigurojë një bazë për të matur progresin  për realizimin e të drejtave të 

fëmijëve në Kosovë.  Në këtë drejtim, ZQM/ZKM  është duke punuar  në zhvillimin e treguesve nacional 

për fëmijë, nga ky proces tashmë janë identifikuar treguesit për drejtësi për fëmijë, të shëndetit të 

fëmijës dhe nënës dhe të sektorit të arsimit, janë në proces treguesit që i dedikohen mbrojtjes së 

fëmijës. Përveç, zhvillimit të  treguesve nacional për fëmijë, Qeveria e Republikës së Kosovës nga ky 

proces pret që të unifikoj kornizën e tregueseve, të krijoj një sistem të integruar  dhe të besueshëm të të 

dhënave për fëmijë. Duke synuar  të ndikohet në lehtësimin e procesit të raportimit të institucioneve 

qeveritare drejt zbatimit të legjislacionit vendor, Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Qëllimet e Zhvillimit 

të Qëndrueshëm (SDG),  Millenium Challenge Corporation (MCC). 

      

Korniza e treguesve të shëndetit të fëmijës dhe nënës - E orientuar që Republika e Kosovës të jetë në 

hap me zhvillimet globale drejt fuqizimit dhe modernizimit gradual të sistemit të informacionit 

shëndetësor bazuar në standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, Zyra për Qeverisje të Mirë në 

bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe zyrën e UNICEF në Kosovë, ka hartuar “Kornizën e 

treguesve për shëndetin e nënës dhe fëmijës”.  Dokument ky që u aprovua nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës më 09.03.2018 me Vendim (03/35). Qëllimi i “Kornizës së treguesve të shëndetit të fëmijës dhe 

nënës” është që duke i identifikuar treguesit bazë për përmirësimin e shëndetit publik, veçanërisht të 

fëmijëve, të përcaktohen akterët përgjegjës për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e treguesve si dhe për 

grumbullimin dhe raportimin e të dhënave dhe fuqizimin e përgjegjësisë dhe llogaridhënies në realizimin 

e të drejtave të fëmijëve.   

 

Me qëllim të zbatimit të Vendimit (03/35)  për aprovimin e  Kornizës së Treguesve për Shëndetin e 

Fëmijës dhe Nënës, ZQM/ZKM është duke  punuar në dizajnimin  dhe zhvillimin e bazës së të dhënave 

në excel, që parashihet të mundëson grumbullimin dhe llogaritjen e treguesve. Fillimisht, do të pilotohet 

zbatimi i  treguesve, me qëllim që në praktik të testohet mundësia e institucioneve për të grumbulluar të 

dhënat e nevojshme për zbatimin e treguesve,  si dhe të identifikohen më për së afërmi sfidat e 

mundshme në mënyrë që të sigurohet zgjidhje afatgjate për të siguruar qëndrueshmërinë të këtij procesi.  

 

Raporti mbi monitorimin e zbatimit të treguesve të drejtësisë për fëmije- ZQM/ZKM në bashkëpunim 

me institucionet përgjegjëse për zbatimin e treguesve të drejtësisë për fëmijë ka  hartuar raportin e 

monitorimit. Raport ky që thekson veprimet e nevojshme të cilat do të shpien në përdorimin e tregueseve 

sipas qëllimit primarë të tyre, e që përveç tjerash është “ fuqizimi dhe funksionimi i monitorimit të 

politik-bërjes që bazohet në dëshmi duke qartësuar arsyeshmërinë dhe dobishmërinë e tyre.  

 

Raporti i monitorimit të të Drejtave të Fëmijëve - ZQM/ZKM  është në proces të finalizimit raportit të 

monitorimit të të drejtave të fëmijëve  sipas modelit “Karta Raportuese” për vitin 2018, i cili rrjedhë nga 

vazhdimësia e punës sistematike të raporteve të progresit për fëmijë. Raporti ka për qëllim krijimin e 

sistemit vjetor të raportimit për të informuar institucionet dhe hartuesit e politikave për gjendjen e të 

drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe për të përmirësuar më tej përgjegjshmërinë institucionale për çështjet 

që prekin të drejtat e fëmijëve në Kosovë.  
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Raporti mbi monitorimin e zbatimit të Protokollit për parandalimin  dhe  referimin e dhunës në 

institucionet e arsimit parauniversitare 

 Zyra për  Qeverisje të Mirë, si zyrë bartëse për të bashkërenduar,  koordinuar dhe monitoruar zbatimin e 

“Protokollit për parandalimin  dhe  referimin e dhunës ne institucionet e arsimit parauniversitare”, në 

përputhje me nenin 29 të tij ka monitoruar zbatimin e tij për vitin 2018.           

Përgjatë, procesit të monitorimit është vërejtur se përkundër obligimeve ligjore, dhuna në institucionet e 

arsimit parauniversitar nuk është duke u evidentuar dhe raportuar në sistem.Vërehet se rastet e referuara 

të dhunës në SMIA për vitin shkollor 2017/18, gjithsej janë 18. Krahasuar me vitet paraprake, trendi i 

raportimeve po vjen duke ra  nga viti  në vit ( në vitin  2015/16 kemi pasur 43 raste të raportuara ndërsa 

në vitin  2016/17 kemi pasur 42 raste të raportuara) . 

Përfshirja dhe fuqizimi i fëmijëve në vendimmarrje, ZQM/ZKM po bënë përpjekje maksimale të 

përfshijë dhe fuqizojë rolin e fëmijëve në procese vendimmarrëse dhe zhvillimore të shoqërisë, dhe ofrimi 

i mundësisë për t’u përfaqësuar dhe për t’u dëgjuar zëri i fëmijëve nga institucionet shtetërore, duke e 

konceptuar këtë përpjekje si parim që duhet të udhëheqë hartimin e politikave në vend.   

 

Drejtësia për të mitur -është përcaktuar më Kodin e Drejtësisë për të Mitur, i cili  rregullon çështjet si në 

vijim: 

• Është zgjeruar numri i parimeve garantuese dhe mbrojtëse të të drejtave të fëmijëve si dhe është 

paraparë një kapitull i veçantë  i cili e rregullon masat e ndihmës dhe të mbrojtjes për fëmijët si 

kryes të veprave penale nën përgjegjësinë penale, pra për fëmijët nën  moshën 14 vjet; 

• Është rritur lloji i masave të diversitetit, si dhe janë përcaktuar kushtet dhe mënyra e shqiptimit të 

tyre; 

• Është paraparë që koha e kaluar në paraburgim, si dhe çdo privim tjetër nga liria, të llogaritet në 

kohëzgjatjen e masës së shqiptuar të dërgimit të të miturit në institucionin e tipit  edukativ - 

korrektues, dënimin me burgim ndaj të miturit dhe dënimin me gjobë, 

• Është përcaktuar edhe afati i paraburgimit prej 30 ditëve deri në 6 muaj, përjashtimisht deri në 12 

muaj për raste specifike; 

• Në kuadër të propozimeve të reja është edhe zgjerimi i  numrit të veprave penale kur gjyqtari për 

të mitur apo trupi gjykues për të mitur i gjykojnë persona madhor  në raste kurë fëmija paraqitet  

viktimë;  

• Është vendosë një kapitull i veçantë i cili ka të bëjë më mbrojtjen e fëmijëve viktima apo 

dëshmitar.  

• Vlen të ceket se finalizimi i këtij drafti është bërë në koordinim dhe bashkëpunim me akterët 

relevantë vendorë dhe ndërkombëtar, me theks të veçantë me përkrahjen e UNICEF-it, Zyrës së 

Bashkimit Evropian në Kosovë, po ashtu dispozitat e këtij Projekt kodi janë në harmoni të plotë 

me dispozitat e legjislacionit të BE-së, si dhe i është bërë vlerësimi financiar. 
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Sfidat në fushën e të drejtave të fëmijëve 

 

Sfidat e evidentuar në raport,  jo domosdoshmërisht referohen vetëm në punën që ZQM/ZKM ka 

realizuar gjatë vitit 2018, ato mbështeten edhe në analizën e bërë të raporteve të ndryshme vendore e 

ndërkombëtare  dedikuar fëmijëve, veçanërisht Raportet e Progresit të KE, Raportet e Progresit për të 

drejtat e fëmijëve, Karta Raportuese, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) , Anketa e 

Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS), Korniza ligjore për të Drejtat e fëmijëve në Kosovë, 

Analiza e situatës së të drejtave të fëmijëve, Kosova në fazën e hershme të dividentit demografi, një 

mundësi me kohë të kufizuar, Analiza e situatës mbi Kujdesin dhe Zhvillimin gjatë Fëmijërisë së 

Hershme, Një Agjendë për Fëmijë, Indeksi i Mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, Zëri Ynë, Varfëria dhe 

privimi në mesin e fëmijëve me përdorimin e Analizës së Privimeve të Shumëfishta (MODA), etj. 

 

Sfidat më kryesore për të arritur realizimin e plotë të të drejtave të fëmijëve konsiderohen të jenë:  

 

• Të rritet përfshirja e përfaqësueseve institucional në nivel lokal, gjatë hartimit të politikave 

nacionale, me qëllim të konceptualizimit më të mirë të çështjeve që parashihen të adresohen;  

• Fokusi i shpenzimeve publike të kaloj nga ai në  “investime kapitale dhe në paga” si është 

aktualisht, në përqendrim të përmirësimit të sistemeve, ngritjes së kapaciteteve dhe ngritjes së 

cilësisë së shërbimeve; 

• Rezultatet e dala nga testi PISA për vitin 2015 kanë pasqyruar një nivel jo të kënaqshëm të cilësisë 

së arsimit në Kosovë, me Kosovën të renditur në mesin e shteteve me arritshmërin më të ulët në 

shkencë, lexim dhe matematikë (nga gjithsej 72 shtete pjesëmarrëse, Kosova është renditur në 

vendin e 69-të). Infrastruktura është e vjetruar në shumë shkolla. Zvarritjet në reformën e 

kurrikulës janë një nga pengesat kryesore për përmirësimin e cilësisë së arsimit aftësimi 

profesional i ofruar aktualisht në shkollat profesionale nuk përmbush kërkesat e tregut të punës; 

• Cilësia e shërbimeve për mbrojtjen e  fëmijës rezulton të jetë në nivel minimal. Decentralizimi 

i shërbimeve sociale në komuna në vitin 2008 nuk u shoqërua me një linjë të veçantë buxhetore 

për financimin e shërbimeve sociale në nivel lokal. Andaj,  mungesa e grantit për shërbime 

sociale vlerësohet të jetë sfidë kryesore që ndikon në cilësinë e shërbimeve; 

• Prioritizimi i veprimeve institucionale me karakter parandalues. Institucionet publike, private 

dhe organizatat jo qeveritare, sipas mandatit të tyre, duhet të zhvillojnë masa për të parandaluar 

nevojën e fëmijës për ndihmë dhe për të zvogëluar problemet ekzistuese. Masat duhet të bazohen 

në nevojat e fëmijës, të mbështesin marrëdhëniet ndërmjet fëmijës dhe personave që rrisin 

fëmijën, të mbështesin sjelljen sociale. Masat e tilla duhet të jenë të arritshme, me kohë dhe të 

kenë një efekt pozitiv afatgjatë; 

• Mungojnë shërbimet për fëmijët nën moshën e përgjegjësisë penale për të parandaluar  kryerjen  

e veprave  penale  në të ardhmen;   
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Rekomandimet:  

 

Sqarimi si më lartë për përcaktimin e sfidave, vlen edhe për rekomandimet. 

 

• Në planet vjetore të punës së institucioneve në nivel qendrore dhe lokal sipas mandatit dhe 

përgjegjësitë, të inkorporohen zbatimi i aktiviteteve dhe objektivave të përcaktuara në Strategjinë 

dhe Planin e Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve 2019-2023;  

• Rritja  e përqindjes së buxhetit të Kosovës që iu dedikohet rritjes së cilësisë  së shërbimeve, në 

përgjithësi.  

• Qeveria e Republikës së Kosovës të prioritizoj krijimin e politikave dhe intervenimet në fuqizimin 

e familjes si institucion; 

• Formulimi i politikave të MAShT-it, në vazhdimësi duhet të bazohen në trendet e popullsisë, 

veçanërisht në numrin e vlerësuar të fëmijëve të moshave shkollore dhe shpërndarjen e 

popullsisë sipas zonave të banimit; 

• Komfor obligimeve ligjore, dhuna në institucionet e arsimit parauniversitar duhet evidentuar dhe 

raportuar në sistem 

• Intensifikimi i veprimeve institucionale për jetësimin sa më të plotë të  procesit të reformës 

kurrikulare për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurimin e cilësisë;  

• Fuqizimi dhe monitorimi i punës së inspektoratit të arsimit në të gjitha nivelet qeverisëse me 

qëllim të rritjes së vazhdueshme të cilësisë së punës edukative arsimore; 

• Aftësimi profesional që ofrohet në shkollat profesionale duhet të plotëson kërkesat dhe nevojat e 

tregut të punës; 

• Agjencia e Statistikave të Kosovës të gjenerojë të dhëna për numrin e popullatës së parashikuar 

sipas grupmoshave në nivel të komunës, të cilat janë të dhëna vitale për fuqizimin e planifikimit 

të politikave dhe alokimin buxhetor në nivel lokal dhe qendror; 

• Realizimi i aktiviteteve promovuese me qëllim të ngritjes së vetëdijes në mesin e popullatës mbi 

metodat pozitive disiplinore dhe pasojat negative të metodave të dhunshme tek fëmijët; 

• Trajnimi i të gjithë profesionistëve (përfshirë punëtorët shëndetësorë, mësimdhënësit, punëtorët 

socialë, Policinë, etj) lidhur me mbrojtjen e fëmijës;.  

• QPS-të të prioritizojnë ofrimin e shërbimeve me fokus në intervenimin e hershëm, si dhe të 

fuqizoj referimin dhe ndërlidhjen me institucionet e tjera relevante për të përcjellë arritjen e 

objektivës të synuar siç kërkohet me politikat dhe legjislacionin në fuqi; 

• Krijimi i sistemit të konsoliduar të monitorimit dhe inspektimit të cilësisë së shërbimeve sociale 

në kuadër të MPMS-së. 

• Përcaktim i programeve konkrete për riintegrim dhe risocializim i të miturve në konflikt me 

ligjin; 

• Fuqizimi i sistemit të monitorimit të politikë-bërjes bazuar në dëshmi për të drejtat e fëmijëve; 
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SITUATA LIDHUR ME TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 

Progesi në fushën e të drejtat e personave me aftësi të kufizuara- Parimi i të drejtave të barabarta do të 

thotë se nevojat e secilit dhe çdo individi janë të një rëndësie të njëjtë, se ato nevoja duhet të jenë baza e 

planifikimit të shoqërisë dhe se të gjitha burimet duhet të përdoren në mënyrë të tillë që t’i garantojnë çdo 

individi mundësi të barabarta për pjesëmarrje e në veçanti Personave me Aftësi të Kufizuara. 

 

 Fillimisht, me Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (2013-2023) 

,Qeveria e Republikës së Kosovës ka krijuar një qasje gjithëpërfshirëse dhe një vizion të qartë për 

përmirësimin e jetës së personave me aftësi të kufizuara në të gjitha segmentet e jetës. Detyrimet që 

vazhdojnë të rrjedhin nga ky document strategjik kanë për fokus pesë fusha kryesore të jetës së 

qytetarëve me aftësi të kufizuara: shëndetësin, mirëqenien sociale dhe punësimin, arsimin, mbrojtjen 

ligjore dhe qasjen.  

Përpjekjet e institucioneve dhe të vetë shoqërisë që nga miratimi i këtij dokumenti kanë rezultuar me 

suksese dhe kanë ngritur dhe përmirësuar cilësinë e jetës së këtij komuniteti.  

 

Miratimi i Ligjit për Personat e Verbër, Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Personave me Paraplegji dhe 

Tetraplegji, si dhe zbatimi i Rregullores QRK Nr. 15/2014 për ofrimin e shërbimeve në gjuhën e shenjave 

në institucione publike për personat e shurdhër, kanë qenë disa nga veprimet që janë përmbushur dhe që 

kanë arritur të ndikojnë drejtpërdrejt në standardin dhe kushtet e jetesës së përfituesve të kësaj kornize 

ligjore.  

Në këtë fushë është punuar dhe vazhdojmë në zbatimin e Planit Nacional të Veprimit për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2018-2020. Dokumenti është aprovuar nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2017 dhe paraqet veprimet e radhës në përmbushjen e 

objektivave në kuadër të Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 2013-2023. 

Për më tepër përbën një politik nacionale e cila i ngërthen dhe koordinon veprimet e të gjitha 

institucioneve relevante dhe kompetente në mbrojtjen, promovimin dhe përmbushjen e të drejtave të 

qytetarëve me aftësi të kufizuar.  

Gjithashtu, në funksion të respektimit dhe avancimit të të drejtave të qytetarëve me aftësi të kufizuar ka 

filluar zbatimi i Ligjit 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave me Parapegji dhe Tetrapegji. Si 

rrjedhojë të gjithë qytetarët me paraplegji dhe tetraplegji kanë përfituar një shumë të dinjitetshme e cila 

mbulon koston e shërbimeve të domosdoshme, duke siguruar gjithashtu që edhe kujdestari i personit të 

kompensohet me shumën e njëjtë. Gjithësesi ky ligje siguron edhe shumë aspekte si jetesa e pavarur, 

asistentët personal, shkollimi, punësimi dhe shumë fusha të tjera të jetës së personave me paraplegji dhe 

tetraplegji në Republikën e Kosovës.  

 

Me qëllim të avancimit të kornizës ligjore për fushën e aftësisë së kufizuar, tashmë qeveria e ka miratuar 

koncept dokumentin për hartimin e Projektligjit për Gjithpërfshirje, dokument i cili do të përcaktoj 

shkallshmërin e aftësisë së kufizuar dhe njëkohsisht të të gjitha përfitimeve socile bazuar në nevojat e 

Personave me Aftësi të Kufizuar.  

Në këtë kontkest me vendmin nr 04/67 me 02 Tetor 2018, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar 

Rregulloren për lehtësira doganore dhe tatimore për punëdhënësit që punësojnë Persona me Aftësi të 

Kufizuar dhe për personat me aftësi të kufizuar që ushtrojnë veprimtari të pavarur. 
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Punësimi i personave me aftësi të kufizuara- Në fushën e punësimit, MPMS gjatë vitit 2018, ka 

kompletuar kornizën ligjore për punësimin dhe aftësimin profesional për personat me aftësi të kufizuar. 

Të gjitha aktet nënligjore të përcaktuara në Ligjin në fuqi, janë hartuar dhe miratuar:  

 

1. Udhëzimi Administrativ për mënyrën dhe procedurat e vlerësimit të aftësisë për punë të 

personave me aftësi të kufizuara; 

2. Udhëzimin Administrativ për mënyrën, procedurat dhe afatet e pagesës mujore për 

punëdhënësit të cilët nuk i përmbushin detyrimet sipas ligjit (një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 

të punësuar); 

3. Rregulloren për lehtësirat tatimore dhe doganore të punëdhënësve që punësojnë persona me 

aftësi të kufizuar si dhe të personave me aftësi të kufizuar të vetëpunësuar dhe 

4. Udhëzim Administrativ për fushëveprimin, kompetencat, përbërja dhe mandatin e komisionit 

mediko-social për vlerësimin e aftësisë për punë të personave më aftësi të kufizuara. 

 

Bazuar në kornizën e re ligjore të punësimit dhe aftësimit profesional, të gjithë punëdhënësit duke 

përfshirë dhe institucionet qeveritare dhe ato lokale, obligohen që të punësojnë persona me aftësi të 

kufizuar ashtu siç e parasheh ligji në fuqi. Në rastet kur punëdhënësit, nuk punësojnë Persona me Aftësi 

të Kufizuar, atëherë detyrohen që të paguajnë një gjobë në vlerë prej një page minimale. Të gjitha këto të 

hyra nga këto gjoba, do të paguhen në xhirollogarinë bankare të MPMS, ku do të krijojmë një linje 

buxhetore apo fond të veçantë, i cili ka për qëllim vetëm nxitjen e punësimit të kësaj kategorie përmes 

politikave aktive të punësimit. Numri i personave me aftësi të kufizuara, të ndërmjetësuar në Masat 

Aktive të Tregut të Punës është 15 punëkërkues dhe në Aftësim Profesional janë përfshirë 68 Persona me 

Aftësi të Kufizuara.  

 

Përmes Marrëveshjes se Bashkëpunimit në mes MPMS/APRK-së dhe Shoqatës Down Sindrome Kosova, 

gjatë vitit 2018 rreth implementimit të projektit “Fuqizimi i të rinjve me Sindromën Down”, në aftësim 

profesional kanë përfituar rreth 30 persona me Aftësi te Kufizuara. 

Duke respektuar të drejtën për punë dhe trajtim të barabarte për të gjithë personat pa dallim, vlen të 

përmendet shembulli pozitiv i Ministrisë së Drejtësisë e cila gjatë vitit 2018 ka punësuar një person me 

aftësi të kufizuar (i verbër), në pozitën Zyrtar Ligjor, një shembull dhe praktik e tillë duhet të ndjeket 

edhe nga resorët tjerë qeveritar. 

 

Ofrimi i shërbimeve në gjuhën e shenjave 

 Ofrimi i Shërbimeve në Gjuhën e Shenjave në institucionet publike të Republikës së Kosovës është 

gjithashtu një politik e cila ka vazhduar të krijoje një qasje gjithëpërfshirëse të personave të shurdhër në 

Republikën e Kosovës. Përmes këtyre shërbimeve është siguruar një qasje gjithëpërfshirëse për afërsisht 

500 personat e shurdhër në çdo institucion publik duke përfshi komunat, institucionet arsimore, gjykatat 

dhe të gjitha institucionet e tjera të nivelit qendror dhe lokal. Bazuar në rregulloren Qrk Nr. 15/2014  për 

ofrimin e shërbimeve në gjuhën e shenjave, Zyra e Kryeministrit gjatë vitit  2018 ka financuar rreth 1674 

orë të shërbimeve të interpretëve në gjuhën e shenjave  për personat e shurdhër. I gjithë procesi i 

financimit të interpretëve është mundësuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së 

Kryeministrit në bashkëpunim me Shoqatën Kosovare të të Shurdhërve. Janë gjithësej 16 interpret të cilët 

kryejnë shërbime në gjuhën e shenjave dhe financohen në baza mujore. Brenda vitit 2018, shërbimet janë 

kryer në institucione qoftë ato të nivelit qendror apo lokal. Duke u bazuar në tabelën e mëposhtme, 
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shohim se në mes të institucioneve tjera numër më të madh të shërbimeve ka pasur në komuna (425), 

qendrat kryesore të mjeksisë familjare (438) dhe spitalet rajonale së bashku me QKUK (319).  
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     Numri i orëve të shërbimeve të interpretëve në institucione në periudhën janar- dhjetor 2018. 

Duke marrë për bazë qytetet e Republikës së Kosovës, siç shihet në tabelën e mëposhtme, më së shumti 
shërbime të interpretëve ka pasur në Prishtinë (438), e përcjellur nga Prizreni (392), Peja (194), Gjakova 
(122), Vushtria (121) dhe të tjerat që vijnë me radhë. Numër më i vogël i shërbimeve vërehet tek qytetet si 
Deçani (2), Dragashi (2), Kaçaniku (2) dhe Obiliqi (4). 
 

 

  Numri i orëve të shërbimeve të interpretëve në qytete në periudhën janar- dhjetor 2018. 

Sa i përket numrit të personave të cilët kanë marrë shërbime, gjatë vitit 2018 në total 697 persona kanë 
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marrë shërbime nga interpretët. Në tabelën e mëposhtme mund të shihet numri i saktë i personave të cilët 

kanë marrë shërbime për secilin muaj, me një mesatare prej 58 persona në muaj. Për më tepër, mesatarja e 

shërbimeve është 2 orë në muaj për një person. 
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                                              Numri i personave që kanë marrë shërbime në vitin 2018. 

 

Në krahasim me vitin 2017 gjithësej ishin 1700 orë shërbime dhe krahasuar me vitin 2018 ku siç u tha më 

lartë ishin 1674 orë shërbime, shihet se nuk ka ndonjë dallim të madh. Përndryshe nga viti 2018, në vitin 

2017 printe qyteti i Prizrenit me 559 orë shërbime me një hapsirë të madhe me qytetin e dytë, Prishtinën 

(374).  Sa i përket institucioneve, si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2017 më së shumti shërbime u dhanë 

në komuna, qendra kryesore të mjeksisë familje dhe në spitale. 

 

 

SFIDAT NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA  

 

Përkundër rezultateve evidente në avansimin e kornizes ligjore dhe të polikave në fushen e adresimit të 

drejtave të personave me aftësi të kufizuara, ende ka probleme evidente në këtë fushë. Punësimi, Arsimi, 

Qasja, Shëndetsija, Ofrimi i shërbimeve në gjuhë e shenjave janë fushat ku institucionet kompetente 

duhet të shtojnë angazhimin dhe përkushtimin maksimal për hartimin dhe zbatimin e politikave, 

legjislacionit dhe standardeve për të drejtat e njeriut në fushë e aftësisë së kufizuar.     

 

Rekomandimet: 

• Avansimi dhe zbatimi i kornizës ligjore dhe të politikave në fushën e realizmit të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara. 

• Të finalizohet procesi i hartimit të Projektligjit gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara 

• Punësimi i personave me aftësi të kufizuara konform obligimeve ligjore. 

• Sigurimi i qasjes, të personave me aftësi të kufizuara në të gjitha institucionet bublke, dhe në të 

gjitha fushat e jetës si (shëndetsi, arsim, punësim) etj. 

• Ofrimi i shërbimve në gjuhën e shenjave 
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TË DREJTAT E GRAVE - MBROJTJA NGA DHUNA, PARAGJYKIMET DHE DISKRIMINIMI  

Situata aktuale lidhur me trajtimin , adresimin dhe përmbushjen e të drejtave të viktimave të dhunës 

seksuale gjatë luftës 

Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare 

të Kosovës15, ka filluar punën e tij gati më shumë se një vit tashme, gjatë kësaj periudhe Sekretaria e 

Komisionit ka pranuar mbi 1000 aplikacione  dhe ka trajtuar 540 raste,  prej  të shqyrtuarave  351 raste ju 

ka njohur statusi i personave të dhunuar gjatë luftës  në procedura janë  përafërsisht 60 raste. Në aspektin 

ligjor tashmë janë përmbushur të gjitha obligimet ligjore të institucioneve kompetente, dhe me formimin 

dhe funksionalizimin  e  Komisionit të mbijetuarit kanë të drejtën e tyre për të aplikuar për status i cili 

parasheh një sere të drejtash përfshire dhe pension individual prej 230 euro në muaj. 

Procesi i aplikimit po vazhdon ashtu siç është përcaktuar me  aktet ligjore dhe nënligjore dhe udhëzuesve 

të miratuar nga Komisioni,  procesi i aplikimi nga dt. 05.02.2018, secili zyrtar përfshirë anëtarët  e 

Sekretarisë,  zyrtaret e Departamentit të Ministrisë për Familjet e Dëshmorëve, Invalidët e Luftës dhe  

viktimat civile të luftës (DFDIL) dhe të 4 OJQ-të janë duke e kryer punën e vet  sipas përgjegjësive dhe 

kompetencave që kanë. 

Komisioni në zbatim të dispozitave ligjore që rregullojnë këtë fushë si dhe në pajtim me rregullat e 

përgjithshme administrative të zbatueshme, dhe brenda kompetencave të tij, shqyrton aplikacionet dhe 

dokumentet e nevojshme të cilat shërbejnë si prova lidhur me statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë 

Luftës Çlirimtare të Kosovës dhe merr vendim për njohjen apo refuzimin e statusit të viktimës së dhunës 

seksuale gjatë luftës, dhe në rastet kur prezenca e aplikuesit/es vlerësohet e domosdoshme për të bërë 

verifikimin dhe konstatimin e rastit të dhunimit gjatë Luftës Çlirimtare, vetë aplikuesi/ja vendos për të 

qenë prezent fizikisht apo jo gjatë procesit të verifikimit dhe ai/ajo ka të drejtë të shoqërohet në këto raste 

nga personat të cilët ai/ajo i preferon. 

Procesi i njohjes dhe verifikimit të statusit të personave të dhunuar është një proces shumë delikat i 

ndieshëm, duke pasur në konsideratë që ka filluar mbas 20 vitesh pas përfundimit të luftës, një proces i ri, 

i paprecedentë, që nuk ka të ngjashëm në asnjë vend tjetër të botës. Si fushë në tërë botën, trajtimi i 

dhunës seksuale gjatë luftës është ende një fushë e re sfiduese e cila vetëm viteve të fundit ka marr 

vëmendjen botërore prandaj dhe ka mungesë të praktikave të mira të cilat mund të merren. Komisioni 

është duke ndërtuar praktikat e veta dhe duke vënë standarde profesionale të cilat mund ti shërbejnë 

edhe proceseve të ngjashme në vende të tjera të botës. 

 

Cili ka qene progresi 

Komisioni qeveritar zhvillon punën e tij në bazë të legjislacionit në fuqi, dhe me profesionalizëm ka 

ndërtuar praktika të mira me anë të  cilave të drejtat e të mbijetuarave garantohen. Komisioni zhvillon një 

                                                 
15  Qeveria e Kosovës  më dt. 28 prill 2017, kishte marrë vendim për themelimin e Komisionit Qeveritar për 

Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës, Përgjegjësitë dhe 

detyrat kryesore të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, 

është  njohja dhe verifikimi i statusit të personave të dhunuar gjatë luftës siç parashihet në Ligjin  nr. 04/l-172 për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/l-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, 

pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe 

familjarëve të tyre,  sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me Rregulloren  (QRK) Nr 22/2015 për përcaktimin 

e procedurave për njohjen dhe verifikimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës çlirimtar të Kosovës. 
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proces i cili në qendër të saj ka  nevojat e të mbijetuarve, i trajton lendet me konfidencialitet të plotë për 

t’ju ofruar atyre privatësinë e plotë si dhe bashkëpunon me 4 organizatat joqeveritare të licencuara për 

lehtësimin e këtij procesi. Është bërë progres në adresimin e çështjes së të mbijetuarave të dhunës 

seksuale gjatë luftës pasi ka rritje të vetëdijes shoqërore mbi këtë krim lufte, heshtja është thyer, ka nja 

angazhim edhe nga institucionet e drejtësisë në trajtimin e këtyre rasteve dhe mbi të gjitha vet procesi i 

njohjes se statusit i cili udhëhiqet si proces nga Komisioni Qeveritar ka bere që vuajtjet e të mbijetuarave 

të njihen dhe shteti t’ju dal në mbështetje sado pak. Nga ana tjetër mbështetja e organizatave jo qeveritare 

dhe atyre ndërkombëtare me anë të shërbimeve të tyre, po i ndihmon të mbijetuarit të përballen me 

pasojat e këtij krimi lufte. 

Komisioni ka zhvilluar takime të vazhdueshme me aktere të ndryshëm të cilët mund të kenë informacion 

relevante lidhur me këtë krim lufte. 

Të gjithë rastet të cilat janë trajtuar dhe ju ka njohur statusi i personave të dhunuar gjatë luftës  janë 

përfshi  në pension  personal  në vlerën prej dyqindetridhjet (230)  Euro në muaj, dhe sado pak  gjendja e 

tyre shpirtërore  dhe ekonomike  është përmirësuar.  

➢ Cilat janë sfidat sa i përket realizimit dhe përmbushjes së kërkesave dhe të drejtave të kësaj 

kategorie  të viktimave në të  gjitha sferat e jetës; 

Sfida mbetet fakti që Komision Qeveritar është duke trajtuar një pasoje të rendë lufte e cila ka ndodhur 20 

vite me parë. Për shumë të mbijetuar/a rikujtimi i ngjarjes është tepër i rendë, shpeshherë ato/ata nuk 

kanë folur me askënd për krimin që kanë përjetuar dhe trauma e tyre është e pa trajtuar, ende ekziston 

paragjykimi dhe stigma e shoqërisë lidhur me këtë krime të luftës. Mungesa e marrjes së trajtimit 

mjekësor apo dhe psiko-social nga ana e të mbijetuarve, vet trajtimi i një çështjeje kaq të ndjeshme ndikon 

që procesi të jete më i vështirë. Për komisionin sfide mbetet edhe përballja me raste të personave të cilët 

tentojnë të përfitojnë padrejtësisht nga kjo skeme pensionale. Por pesha e krimit mbetet ende shumë e 

rendë dhe na mbetet ende shumë për të berë si shoqëri për të luftuar stigmën që e shoqëron këtë kategori,  

Veprimet që janë ndërmarr deri me tani për këtë proces;  

➢ Miratimi i Ligji nr. 04/l-054, për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, 

pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre , i miratuar 

nga Kuvendi, 08.12.2011, eshtë shpallur me Dekretin e  Presidentit të Republikës së 

Kosovës:28.12.2011. 

➢ Miratimi i  Ligjit nr.04/L-172,  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin 

dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, është  

miratuar me 20 mars 2014,  i Shpallur me dekretin Nr. DL-011-2014, datë 07.04.2014 nga 

Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, Gazeta Zyrtare Nr. 26 / 23 prill 2014,  ku për 

here të parë në Kosovë për ketë kategori  nga institucionet kompetente të Republikës së Kosovës 

u be njohja  ligjore, institucionale, sociale, psikologjike dhe financiare. 

➢ Miratimi i Rregullores  (QRK) Nr. 10/2016 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 

22/2015 për përcaktimin e procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të 
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dhunës seksuale gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, është miratuar në mbledhjen e 100 të Qeverisë 

së Kosovës, me Vendimin Nr. 05/100, datë 15.07.2016.  

➢ Miratimi i Rregullores (QRK) nr. 22/2015 për përcaktimin e procedurave për njohjen dhe 

verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës, është 

miratuar në mbledhjen e 67-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës me Vendimin nr. 16/67 me 

datë: 30.12.2015. 

➢ Qeveria e Kosovës  më 28 prill 2017, kishte marrë vendim për themelimin e Komisionit Qeveritar 

për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të 

Kosovës,. 

➢ Miratimi i Vendimit në Qeveri për  themelimin e Sekretarisë së Komisionit; 

➢ Miratimi i Vendimit në Qeveri, për përcaktimin e lartësisë së pensionit personal për personat e 

dhunuar gjatë luftës në vlerën prej 230 euro; 

➢ Janë parapara mjete financiare në buxhetin e Kosovë nga 1,000.000.00 mil euro për vitin  2018 dhe 

nga 800.000 euro për vitin 2019 dhe 2020; 

➢ Janë trajnuar dhe certifikuar të gjithë personat e përfshirë në procesin e njohjes dhe verifikimit të 

statusit  të personave të dhunuar, në bashkëpunim me MPMS/ UN Women dhe IKAP; 

➢ Janë përzgjedhur 4 OJQ që kanë për të ndihmuar komisionin për procesin e aplikimit siç janë: 

QKRMT,  MEDIKA GJAKOVA, MEDIKA KOSOVA, QPDG Drenas. 

➢ Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka nënshkruar marrëveshje me 4 OJQ-të për të 

ndihmuar në procesin e aplikimit  për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimës; 

➢ Gjithashtu ministria ka siguruar edhe linjën telefonike pa pagës me dy operatoret me qellim që 

palët  të njoftohen me procedurat e aplikimit, mënyrat e aplikimit , dokumentet dhe informatat 

tjera; 

➢ Komisioni në bashkëpunim me ABGJ ka bërë informim publik nëpër mes billbordeve në të gjitha 

qytetet e  Kosovës dhe ka  lansuar  spotin televiziv për procesin e aplikimit,  procedurës dhe 

mënyrës së aplikimit,  

➢ Kryetarja e komisionit Qeveritar  ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me  Drejtorin e 

drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqeni në kuadër të komunës se Prishtinë dhe me drejtoreshën e  

Qendrës  së mjekësis familjare  në Prishtinë, për ti ndihmuar rasteve nëse kanë nevojë për 

intervenim mjekësor kur palët  intervistohen nga paneli i komisionit.  

➢ Nga ana e Komisionit janë miratuar dhe nënshkruar 4 udhëzuesit; Udhëzuesi për pranimin dhe 

dërgimin e formularit dhe dokumentacionin përkatës në sekretari dhe komision, udhëzuesi për 

procedurën e aplikimit  dhe  njohjes  së statusit të personave të dhunës  seksuale gjatë luftës 

çlirimtare të Kosovës, udhëzuesi  për ruajtjen e dokumentacionit dhe udhëzuesi për formën e 

vendimeve. 
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Rekomandimet e mundshme për tejkalimin e sfidave 

Nevoja për ndërgjegjësim publik dhe vëmendje gjithëpërfshirëse është më se e domosdoshme për këtë 

kategori  të shoqërisë sonë, tashmë në Kosovë nuk është më tabu për të diskutuar mbi këtë çështje por 

stigma ende mbizotëron. Prandaj duhet ende shumë punë me komunitetet e vogla si dhe të tërë 

shoqërinë që të punohet me shumë në përkrahjen e të mbijetuarve, në ofrimin dhe  mbështetje psiko-

sociale, luftimin e stigmës, luftimin e paragjykimeve duke mos i fajësuar ato/ata për krimin që është 

kryer  mbi to/ta,  duke i ofruar qasje të lehtë  në të gjitha shërbimet, sigurim e shërbime shëndetësore të 

mirëfillta,  përparësi  në punësim  dhe aftësim profesional, arsimim  kualitativ, rehabilitim,  fuqizim 

ekonomik, qasjen në drejtësi etj. 

Të gjitha institucionet  janë të obliguara  që të bashkëpunojnë me Komisionin dhe t’i ofrojnë 

dokumentacionin që e kërkon Komisioni, pasi që Komisioni po ka  vështirësi deri te pranimi i përgjigjeve 

apo dokumenteve  përkatëses  të kërkuara nga ana e tij. 

Është shumë e nevojshme që të gjithë akteret të mbështesin këtë proces, të mos cenohet  kredibiliteti i këtij 

procesi ,pasi ky proces po zhvillohet  mbas gati 20 vitesh përpjekjesh  të shumta dhe të përbashkëta dhe  

është një afat shumë i gjatë kohor në mes ngjarjes traumatike dhe ofrimit të njohjes që e bën të tërë 

procesin edhe më delikat si për Komisionin por mbi të gjitha për të mbijetuarit. 
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Progesi në fuqizimin dhe arritjen e barazisë gjinore 

 

Agjencia e Barazisë Gjinore (ABGJ) e Kosovës është agjenci ekzekutive si organ më i lartë i politikebërjes, 

monitorimit dhe këshillimit që ka të bëjë me zbatimin e Ligjit për Barazinë Gjinore, fuqizimit të rolit të 

grave dhe vajzave, dhe agjendën e barazisë gjinore të Kosovës në përgjithësi.  

Hartimi i Programi të  Kosovës për Barazi Gjinore -ABGJ udhëheq me procesin e hartimit të  Programit 

të Kosovës për Barazi Gjinore 2019-2023, i vetmi dokument strategjik i kërkuar me ligj në Republikën e 

Kosovës i  cili plan veprimi është në fazën e finalizimit. Programi i ri i Kosovës për barazinë gjinore 

parasheh tre shtylla :a) Fuqizimi ekonomik dhe  mirëqenia sociale b) Zhvillimi njerëzor,  rolet dhe 

marrëdhëniet gjinore, c) Të drejtat e grave, qasja në drejtësi dhe siguri. Programi përfshin qëllimet e 

zhvillimit të qëndrueshëm që kanë të bëjnë me gjininë dhe indikatorët gjinorë të SDG-ve në objektivat 

dhe aktivitetet e programit të propozuar.  

Vlerësimi i ndikimit gjinorë, Në përmbushje të Ligjit për barazi gjinore (LBGJ, dhe në përputhje me 

kërkesat për zbatimin e vlerësimit të ndikimit rregullator siç është propozuar në Strategjinë e Kosovës për 

rregullim më të mirë, ABGJ  ka hartuar manualin për “ Vlerësimin e ndikimit gjinorë” si dhe ka 

organizuar trajnimet për zbatimin e vlerësimit të ndikimit  gjinore për të gjitha  grupet punuese të 

angazhuar për aktet ligjore të propozuara gjate vitit 2018.  Ky aktivitet do të vazhdojë edhe gjatë vitit 

2019. Gjithsej janë mbajtur  7 ( x 2)  trajnime për 16 koncept dokumente gjithsejtë janë 222 të trajnuar 155 

ishin gra dhe 67 burra,pesëqind (500) nëpunës civilë në ministritë e linjës janë  orientuar  për vlerësimin e 

ndikimit gjinor.  E tërë mbështetja financiare u sigurua nga Sida-Qeveria Suedeze. 

 

Monitorimi i zbatimit të ligjit për Barazi Gjinore 

Komentari i Ligjit për Barazi Gjinore : Me qëllim të lehtësimit të të kuptuarit dhe zbatimit adekuat të 

LBGJ , Agjencia ka realizuar  Komentarin e LBGJ, të publikuar  në 700 kopje në tre gjuhë. Komentari 

sqaron normat në lidhshmërin me ligjet e tjera, me praktikën gjyqësore duke ofruar udhëzime të zbatimit 

në praktikë.  

Vlerësimi Ex-Post i Ligjit për Barazi gjinore ,është dorëzuar vlerësimi  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për 

Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qershor 2015).Vlerësimi i Ex-postit ka përfshir 

dispozitat si: Masat e veçanta, kuotat, statistikat e ndara në gjini  dhe buxhetimin gjinor. 

Analiza e të dhënave të mbledhura për zbatimin e LBGJ-së, ofron pasqyrën reale të zbatimit të ligjit si dhe  

nevojat dhe shqetësimet për përforcimin e zbatimit të ligjit, zgjerimin dhe konsolidimin institucional. 

Vlerësimi Ex-Post ,shpalos një sërë çështjesh prioritare dhe veprimesh të rekomanduara për institucionet 

dhe shoqërinë ne drejtim te zbatimit të LBGJ, si dhe domosdoshmërinë e fuqizimit të  mekanizmit 

kombëtar të Kosovës që promovon barazinë gjinore, në mënyrë që agjenda e barazisë gjinore të jetë më 

efektive në promovimin, zbatimin dhe garantimin e të drejtave. Agjencia është në fazën e përgatitjes së 

një sistemi të konsoliduar të monitorimit. E tërë mbështetja financiare u sigurua nga Sida-Qeveria 

Suedeze.  

 

Avancimi i të drejtave pronësore të grave 

Masa afirmative –Udhëzimi administrativ për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të dy 

bashkëshortëve pa pagesë  -Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të 

të dy bashkëshortëve është vazhduar edhe për një vit prill 2018-prill 2019. Ajo çka vlen të përmendet 

është se prej ndërmarrjes së masës afirmative për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve në 

vitin 2016 ishin vetëm 105 raste, ndërsa deri në fund të vitit 2018,  2184 çifte përfituan nga kjo masë 

afirmative . 
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Promovimi i Barazisë Gjinore 

Agjencia për Barazi Gjinore me qëllim të njoftimit të opinionit me legjislacionin që garanton barazinë 

gjinore, detyrimet dhe obligimet karshi kësaj kornize , por edhe të ngrit  kapacitet e mekanizmave 

institucional për barazi gjinore, por edhe të gjitha palëve  të interesuara për proceset e çështjeve gjinore 

gjate vitit 2018 ka hartuar: 

•  doracakun "Çfarë duhet të dimë për barazinë gjinore në Kosovë?". Ky doracak mundëson  

zbërthimin e përkufizimeve dhe standardeve ligjore mbi barazinë dhe gjininë në Kosovë, 

gjithashtu ky doracak do  t'ju  shërbej nëpunësve dhe vendimmarrësve, apo kujtdo që ka nevojë 

të dijë mbi të drejtat dhe detyrimet që ka secili prej nesh në fushën e barazisë gjinore dhe të 

drejtave të njeriut.  

• “Udhëzuesin mbi sistemin e integruar të planifikimit vjetor për ABGJ  dhe mekanizmat gjinor 

në Kosovë”16 ..   

 

MBROJTJA NGA DHUNA NË FAMILJE 

 

Gjate vitit 2018, ABGJ në drejtim të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje 

2016-2020, ka bashkëpunuar ngushte me koordinatorin nacional për monitorimin e zbatimit të kësaj 

strategjie dhe avancimin e punës së mekanizmave institucional përgjegjës për zbatimin e sajë.  Janë 

zhvilluar disa takime me përfaqësues të Gjykatave dhe Prokurorive Themelore në Pejë, Ferizaj, Gjilan, 

Mitrovicë, Prishtinë me qëllim të ngritjes së efikasitetit të trajtimit me prioritet të rasteve të dhunës në 

familje, dhunës në baza gjinore dhe koordinimit me të mirë ndërinstitucional. Nga Kryetarët e këtyre 

gjykatave dhe Kryeprokurorët u kërkua që të caktojnë gjyqtarë dhe prokuror të veçantë që do të merren 

me rastet e dhunës në familje. 

 

Si çdo vit ABGJ ka realizuar fushatën e 16 ditëve të aktivizmit – (25 Nëntori, Dita Ndërkombëtare për 

Eliminim e Dhunës Ndaj Gruas) - ka shënuar hapjen e fushatës  me ndriçimin e Ndërtesës së Qeverisë - 

Zyrës së Kryeministrit me simbolin e kordeles së bardhë dhe ngjyrën portokalli, në përkujtim dhe nderim 

të viktimave të dhunës, ku për herë të parë janë shfaqur emrat e të gjitha grave që kanë humbur jetën në 

dy dekadat e fundit. Ndërtesa është ndriçuar prej orës 17:00 deri ne Orën 24:00. Kjo iniciativë është 

përkrahur nga fondet financiare të SIDA Suedeze.ABGJ ka bashkë financuar  konferencën ndërkombëtare 

të organizuar nga Ministria e Drejtësisë/koordinatori nacional - “Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës 

në familje dhe dhunës në baza gjinore”.  

 

Agjencia për Barazi Gjinore nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UP “Hasan Prishtina” 

Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe ABGJ kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për 

rishikimin e kurrikulës mësimore të Fakultetit Ekonomik dhe vendosjen e lëndës së re “Ekonomiksi 

Gjinor”. Qëllimi kryesor i këtij memorandumi është bashkëpunimi i dy institucioneve nënshkruese në 

projekte edukative, që kanë të bëjnë me barazinë gjinore, në ndërtim të kapaciteteve dhe bashkëpunim në 

fushën e ndryshim/plotësimit të kurrikulës akademike të Fakultetit Ekonomik në sferën e ekonomisë për 

barazinë gjinore konform standardeve vendore dhe ndërkombëtare. 

 

 

                                                 
16 https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/SHQIP%20-FINALJA.pdf 
     https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Shqip%20mostra.pdf 

 

https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/SHQIP%20-FINALJA.pdf
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Përkrahja e Organizatave Joqeveritare që promovojnë Barazinë Gjinore 

 

Me qëllim të fuqizimit të rolit të grave në ekonomi, ngritjes së kapaciteteve dhe avancimit te agjendës së 

barazisë gjinore , ABGJ edhe gjatë vitit 2018 ka vazhduar me subvencionimin e projekteve nga fusha e 

barazisë gjinore.  Të drejtë përfitimi për mbështetje financiare të projekteve kanë pasur personat fizik të 

cilët kryejnë aktivitete për zbatimin e normave të përgjithshëme të barazisë gjinore, dhe personat juridik 

të cilët janë aktiv në fushën e barazisë gjinore. Gjithsej janë përzgjedhur tetëmbëdhjetë (18) projekte që i 

kanë plotësuar kushtet dhe specifikat e parapara sipas legjislacionit në fuqi, në vlerë totale prej 30.000 

euro.  

 

Sfidat në fushën e arritjes së barazisë gjinore 

 

• Zbatimi i ligjit për Barazi Gjinore nga Institucionet kompetente 

• Integrimi i perspektivës gjinore si çështje ndër sektoriale 

• Realizimi i të drejtave pronësore dhe trashëgimore të grave komfor legjislacionit në fuqi 

• Parandalimi dhe luftimi i dhunës në familje 

• Buxhetimi i përgjithshëm gjinor 

 

Rekomandimet: 

• Të miratohet  Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2019-2023 

• Të finalizohet koncept dokumenti për buxhetimin e përgjegjshëm gjinorë 

• Ngritja në vazhdimësi e kapaciteteve të shërbimit civil; dhe zyrtarëve për barazi gjinore për  

integrimin e perspektivës gjinore si çështje ndër sektoriale dhe  shkathtësive per realizmin e 

vlerësimit të ndikimit gjinorë 

• Fuqizimi i rolit te grave dhe vajzave ne shoqëri 

• Përfshirja e lëndës së ‘ekonomiksi gjinorë’ në kuadër te kurikulës së re të fakultetit ekonomik në 

UP, bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar mes UP dhe ABGJ Të caktojnë 

gjyqtarë dhe prokuror të veçantë që do të merren me rastet e dhunës në familje. 
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SITUATA LIDHUR ME ZBATIMIN E TË DREJTAVE TË KOMUNITETEVE  

 

Progesi në fuqizimin e të drejtave të komuniteteve – Komunitetet në Kosovë gëzojnë të drejtat dhe liritë 

themelore, të garantuara për të gjithë qytetarët nga kuadri ligjor kombëtar i Republikës së Kosovës, si dhe 

të drejtat shtesë, duke u mundësuar atyre ta ruajnë identitetin dhe kulturën e tyre dhe të integrohen 

plotësisht në shoqërinë Kosovare. Zyra për Çështje të Komuniteteve (ZÇK) është e angazhur në 

koordinimin e përpjekjeve të Qeverisë për të zbatuar kornizën ligjore për të drejtat e komuniteteve dhe 

për të siguruar që politikat qeveritare dhe veprimet adekuate të përmbushin nevojat dhe interesat e 

komuniteteve. ZÇK-ja do të ndihmojë qeverinë të përcaktojë dhe të zbatojë politikat e duhura në një 

mënyrë të unifikuar dhe koherente, duke analizuar, këshilluar dhe duke mbështetur hartimin e politikave 

dhe monitorimin e brendshëm.  

Zyra për Çështje të Komuniteteve ka mbështetur dhe përkrahur vazhdimisht komunitetet jo shumicë 

duke financuar dhe mbështetur aktivitete të ndryshme, me theks në ofrimin e kushteve për një jetë më të 

mirë, zhvillim dhe arsimim. Në funksion të promovimit, mbrojtjes së kulturës dhe traditave të 

komuniteteve, Zyra organizon manifestime me rastin e ditës së komuniteteve turke, boshnjake, gorane, 

rome, ashkalinjëve dhe egjiptasve. Gjithashtu, atyre u sigurohet ndihma financiare në përputhje me 

vendimin e Qeverisë nr. 06/141 të datës 07.04.2017. Për komunitetin Turk ndahen mjete financiare në 

vlerë prej 20.000 euro, për komunitetin Boshnjak 20.000 euro, për komunitetin Rom 12.000, komunitetin 

Ashkali 12.000, komuniteti Egjiptian 12.000 dhe komuniteti Goran 10.000 euro.  

 

Verifikimi i diplomave nga Universiteti i Prishtinës me seli në Mitrovicën e Veriut 

 

Qeveria e Republikës së Kosovës, ka miratuar Rregulloren Nr. 21/2015 për procedurat dhe kriteret për 

lëshimin e certifikatave shtetasve të Republikës së Kosovës të cilët kanë marrë diploma universitare nga 

universiteti i Mitrovicës së veriut, për qëllim të aplikimit për vende pune dhe për marrjen e licencave dhe 

provimeve profesionale pune në institucionet publike. 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe kritereve për lëshimin e certifikatave për 

shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë diplomuar në Universitetin e Mitrovicës së Veriut (UMV). 

Lëshimi i certifikatave dhe përdorimi i tyre si zëvendësim i diplomave të UMV-së është masë e 

përkohshme afirmative për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të shtetasve të Republikës së Kosovës, 

për të mundësuar qasje të barabartë në punësim për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, me qëllim 

të realizimit të përfaqësimit të barabartë të gjithë shtetasve të Republikës së Kosovës në punësim në 

institucionet e sektorit publik. 

Deri më tani janë pranuar 2350  aplikacione, prej tyre 1535 aplikacione janë vlerësuar pozitivisht, ndërsa 

vetëm 38 u vlerësuan negativisht dhe 3 aplikacione nuk ishin të kompletuara. Në vijim është procesi i 

verifikimit për 144 aplikacione të tjera. ZÇK merr pjesë në grupin punues për zgjerimin e aktiviteteve për 

shkollat profesionale dhe të mesme që të ofrojë mundësi për komunitetin jo shumicë të ushtrojë të drejtën 

për të punuar me diploma të verifikuara si në Kosovë ashtu edhe në botën e jashtme.Grupi punues ka 

dhenë rekomandimin që të zgjerohet rregullorja pasiqe është e nevojshme që të behët verifikimi i 

diplomave për shkolla të mesme, shkollat profesionale, ku me certifikatën që aplikuesit do të marrin, do 

të kenë mundësi më të lehtë për punësim. 

Në dhjetor të vitit 2018, Zyra ka zbatuar një projekt të financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të 

Norvegjisë –Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë, përmes së cilit janë hapur katër pozita të 
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Koordinatorëve për bashkëpunim me komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin 

Potok. Ky projekt ofron ndihmë për strukturat komunale, kryetarin e komunës, drejtorët e drejtorive, 

asambletë etj. në përcaktimin e nevojave që lidhen me hartimin e planeve dhe projekteve, nxjerrjen e 

rregulloreve komunale si dhe akteve të tjera ligjore etj; duke vepruar kështu si një pikë fokale për 

komunikim ndërmjet komunës dhe bashkësisë ndërkombëtare, institucioneve qendrore, organizatave të 

shoqërisë civile, sektorit privat, etj; për mbështetje të zyrtarëve komunal në vendosjen e kontakteve dhe 

bashkëpunimit me institucionet qendrore, bashkësinë ndërkombëtare, organizatave të shoqërisë civile, 

sektorit privat dhe institucioneve të tjera relevante; krijimin dhe mbajtjen e një rrjeti kontaktesh me 

donatorë të ndryshëm dhe organizata të interesuara për përmirësimin e shërbimeve të ofruara për 

qytetarët; ofrimin e këshillave strategjike, politike dhe operative për udhëheqjen lokale në procesin e 

identifikimit, zhvillimit, zbatimit dhe vlerësimit të projekteve dhe aktiviteteve në veri të Kosovës; 

bashkëpunimin me konsulentë tjerë dhe pjesëmarrjen në aktivitete të tjera donatore që ofrojnë mundësi 

për lehtësimin e shkëmbimit të përvojave për punën më të mirë të komunave dhe ofrimin e shërbimeve. 

 

Rritja e mundësive për punësim 

Një nga qëllimet e këtij projekti është që të rrisë mundësitë e punësimit dhe në këtë mënyrë gjithashtu 

përbën një rekomandim të këtij lloji të modelit për një masë aktive politike të Qeverisë drejt përmbushjes 

së minimumit ligjor për përfaqësimin e komuniteteve jo shumicë në Kosovë me 10%. Me qëllim të 

zhvillimit të kapaciteteve profesionale dhe vendosjes më të mirë në tregun e punës, pjesëtarëve të 

komuniteteve jo shumicë iu është mundësuar që përmes programit gjashtëmujor të praktikës të fitojnë 

përvojë pune në institucionet në nivel qendror dhe lokal. Edhe në vitin 2018, ZÇK shpalli një konkurs për 

studentët dhe të diplomuarit të cilët dëshirojnë të fitojnë praktikë duke punuar në institucionet publike. 

Në konkurs kanë aplikuar rreth 300 kandidat nga të cilat janë pranuar 50 persona përmes projektit të 

Ambasadës Norvegjeze ndërsa 12 janë financuar nga ZÇK. Praktikantët janë duke bërë një praktikë 

gjashtëmujore në institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, në medie si dhe në organizatat jo-

qeveritare. ZÇK-ja është kujdesur në mënyrë strikte gjatë sistemimit të praktikantëve që t'u ofrojë 

mundësinë që të kryejnë praktikë në institucione që i përshtaten profilit të tyre të arsimimit. 

 

Grupi i Çështjeve të Komuniteteve (GÇK) 

GÇK i përfaqësuar nga Drejtori i Zyrës për Çështje të Komuniteteve mbledh rregullisht agjencitë e 

Qeverisë dhe bashkëbiseduesit e interesuar ndërkombëtarë që të diskutojë dhe të sigurojë veprime të 

përbashkëta në çështjet që lidhen me re integrimin efektiv të komuniteteve jo shumicë. 

 

Ndihmë për të prekurit social 

Duke pasur parasysh se shpesh bëhet fjalë për nevojën e ofrimit të ndihmës financiare, ZÇK mundëson 

financimin e pjesëtarëve nga kategoritë e ndjeshme të cilat janë socio-ekonomikisht të cenuara. Edhe vetë 

mandati i Zyrës kërkon që aktiviteti standard të jetë adresimi i problemeve akute siç janë çështjet e 

banimit, çështjet shëndetësore, kulturore, sportive, religjioze dhe të tjera. 

Për të punuar në mënyrë më efikase në adresimin e çështjeve që kanë rëndësi për komunitetet, si dhe për 

të kontribuar në krijimin e politikave për komunitete, ZÇK bashkëpunon me një numër institucionesh 

vendore dhe ndërkombëtare. ZÇK vazhdoi të ofrojë mbështetje financiare për studentët nga komunitetet 

jo shumicë që studiojnë në Universitetin Amerikan në Kosovë. Këtë vit, për katër nxënësit e këtij 

universiteti janë ndarë rreth 25,000 euro. 
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Mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve 

 

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe interesave të komuniteteve 

 

ZÇK tradicionalisht shpall konkurs për mbështetjen e OJQ-ve dhe organizatave që merren me mediat në 

komunitetet joshumicë. Qëllimi specifik i kësaj thirrjeje për propozime është që të përmirësojë aftësitë e 

OJQ-ve për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e komuniteteve dhe për të forcuar partneritetin dhe 

bashkëpunimin e organizatave joqeveritare me aktorë të tjerë, veçanërisht me institucionet qeveritare që 

veprojnë në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve. Për financimin e 

projekteve nga kjo thirrje publike janë parashikuar 500,000 (pesëqind mijë) euro. 

 

Mbrojtja dhe fuqizimi i të drejtave gjuhësore 

 

Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) ka organizuar Konferencën e pestë vjetore e Asociacionit 

Ndërkombëtar të Komisionerevë për Gjuhët. Në konferencën njëditore me temën “Shumëgjuhësia: vlerë 

dhe/apo obligim”, fokus i veçantë i është vënë sfidave dhe mundësive të të mësuarit të gjuhëve zyrtare në 

arsim, avancimit të ofrimit të shërbimeve në gjuhët zyrtare përmes ofertës aktive, si dhe ballaqimit me të 

kaluarën dhe statusit të gjuhëve në shoqëritë e dala nga konflikti. 

Është përpiluar Koncept Dokumenti  për  reformat e procedurave të përkthimit brenda Qeverisë së 

Kosovës, drejt një legjislacioni të harmonizuar shumëgjuhësh. Objektiva specifike e Koncept dokumentit 

është krijimi i Njësisë Qendrore të Përkthimit, nën kujdesin e ZKM-së, i cili do të  kyçë korrigjimin dhe 

redaktimin e kualifikuar. Ndërtimi i memories qendrore të përkthimit, zhvillimi i fjalorëve dhe analizës së 

cilësisë dhe përfundimisht përballja me korrigjim, pasi njësia të jetë institucionalizuar. 

Përmes thirrjes publike për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore ZKGJ/ZKM ka financuar 8 

(tetë) Organizata Jo Qeveritare me shumën e përgjithshme 49520  euro.  

Zyra e Komisionerit për gjuhët  këtë vit ka pranuar njëzet e tri (23)  ankesa. Prej tyre janë zgjidhur 

shtatëmbëdhjetë (17), ndërsa gjashtë (6) janë në proces.  
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Numri i ankesave të marra dhe çështjet e adresuara
Primljene žalbe prema vrsti prijave

Mungesa e gjuhës serbe në komunikatat për medie/Komunikacija sa medijima se ne odvija/obavlja na srpskom jeziku

Mungesa e gjuhës serbe në faturat, vërejtjet dhe dokumente tjera të lëshuara nga Ujësjellësi/Nepostojanje srpskog
jezika u računima, opomenama i drugim dokumentima koje izdaje Vodovod
Mungesa e gjuhës serbe në programin elektronik E-pasuria/Nepostojanje srpskog jezika u elektronskom sistemu E-
imovina
Mungesa e gjuhës serbe në fletëudhëzuesit e barërave/Deklaracije na lekovima ne sadrže prevod na srpskom jeziku

Punonjësit e disa institucioneve nuk komunikojnë në gjuhën serbe/Zaposleni pojedinih institucija ne komuniciraju na
srpskom jeziku
Mungesa e gjuhës serbe në gjykata: Formularë, Vendime/Nepostojanje sudskih dokumenata: formulara, odluka na
srpskom jeziku
Mungesa e gjuhës serbe në ATK: Formularë, Vendime/Nepostojanje dokumenata iz Poreske administracije kosova:
formulari,odluke na srpskom jeziku
Mungesa e gjuhës serbe në E-kioskun e ATK-ës/Nedostatak informacija na srpskom jeziku na digitalnom kiosku PAK-a

Mungesa e gjuhës serbe në faturat e TEB-it/Nepostojanje srpskog jezika u računima koje izdaje TEB Banka

Mungesa e gjuhës serbe në ueb faqet zyrtare të institucioneve/Nedostatak informacija na srpskom jeziku na zvaničnim
internet stranicama institucija
Mungesa e gjuhës serbe në konferenca për media/Nedostatak prevoda na srpskom jeziku na konferencijama za medije

Mungesa e gjuhës serbe në dokumente e Komunës së Prizrenit/Nepostojanje srpskog jezika u dokumentima koje izdaje
opština Prizren
Mungesa e gjuhës serbe në mbishkrimet rrugore/Nepostojanje srpskog jezika na uličnim natpisima

Zyra e Komisionerit për gjuhët, bazuar në monitorim dhe zgjidhje të ankesave, gjatë vitit 2018 ka dhënë 

shtatë (7) rekomandime për zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, për Ministrinë Administratës 

Publikë, të gjitha Ministrive , Zyres së Kryeministrit  dhe dy (2) opinione ligjore: 
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Zbatimi i Konventës Kornizë për mbrojtjen e pakicave kombëtare 
 

Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit ka organizuar takimin e Grupit Teknik të Punës për 
Koordinimin e Zbatimit të Rekomandimeve të Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 
më 27.09.2018. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i opinioneve të Këshillit të Evropës për zbatimin e 
Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare për Kosovën. 
Institucionet e Kosovës e konsiderojnë dhe e vlerësojnë procesin e përgatitjes së raportit, si mjet për të 
garantuar përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare dhe si një mundësi për të paraqitur gjendjen e të 
drejtave të pakicave në kuadrin e zbatimit të Konventës, më qëllim marrjen e masave mbi zbatimin e 
Konventës. Të dhënat në raport kanë paraqitur gjendjen e reale të komuniteteve në Kosovë, të bazuara në 
të dhënat e institucioneve të Kosovës. 

 
ZQM / ZKM përmes UNMIK-ut më 01.10.2018 ka pranuar propozimin e Këshillit të Evropës për të 
ofruar komentet në  tekstin e rezolutës së Këshillit të Ministrave për zbatimin e Konventës Kornizë për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, në Kosovë. Drafti bazohet në Konkluzionet e Komitetit Këshillues mbi 
Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe do të përfshihen në agjendën e një mbledhje 
të ardhshme të GR-H. 

 
Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me Grupin Teknik për koordinimin e zbatimit të 
rekomandimeve të Këshillit të Evropës ka modifikuar dhe ka bërë ndryshime faktike që kanë ndodhur që 
nga miratimi i Opinionit në mars. Opinionet me modifikime dhe me ndryshime i janë dërguar UNMIK-ut 
më 4 tetor 2018. 

 
 

 

KTHIMI I PERSONAVE TË ZHVENDOSUR DHE ZGJIDHJA E QËNDRUESHME 

 

Qeveria e Republikës së Kosovës, në janar të vitit 2018, ka miratuar Rregulloren për Kthimin e Personave 

të Zhvendosur dhe Zgjidhje të Qëndrueshme, e cila ka për qëllim krijimin e kushteve të nevojshme për 

arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e zhvendosur brenda Kosovës dhe rajonit, si dhe 

përcaktimin e përgjegjësive të vendimmarrjes kompetente dhe organet zbatuese, procedurat dhe kriteret 

për ndihmë. Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen nga të gjitha organet kompetente në procesin e 

kthimit të personave të zhvendosur në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut të 

zbatueshme në Kosovë, përkatësinë etnike, fetare, gjinore, barazinë racore, lirinë e lëvizjes, pronën e të 

drejtave dhe interesat më të mira të fëmijëve, si dhe liria nga diskriminimi do të zbatohen gjatë procesit të 

kthimit dhe riintegrimit të personave të zhvendosur. 

Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK) , ka vazhduar të ofrojë mbështetje financiare për nismat për 

kthim dhe ri-integrim. Ndërtimi i shtëpive është një shembull i qartë i përpjekjeve të vazhdueshme të 

MKK-së që të ndihmoj në strehimin e të kthyerve të komuniteteve të ndryshme, duke ju siguruar kushte 

të dinjitetshme për jetesë të cilat më pastaj do të kenë efekte përcjellëse pozitive në aspektet e tjera të jetës 

së tyre siç është punësimi, shëndeti, arsimi etj.  

Gjatë periudhës janar - dhjetor 2018 sipas të dhënave të (UNHCR) në Kosovë, 89 familje me 327 individë 

të zhvendosur në vendet në rajon janë kthyer dhe janë integruar në vendbanimet e tyre në Kosovë.  

 
ZBATIMI I PROJEKTEVE PËR TË KTHYERIT  

 

Gjatë periudhës raportuese, përmes zbatimit të aktiviteteve të planifikuara të MKK-së, mbështetja e BE-së 

përmes projektit "Kthimi dhe riintegrimi në Kosovë faza e pestë", si dhe projekte të përbashkëta me 
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partnerë të tjerë ndërkombëtarë, MKK-ja u ndihmoi të kthyerve me ndërtimin e 218 shtëpive prej të cilave 

pjesa më e madhe është e përfunduar ndërsa një pjesë e vogël e numrit të shtëpive është në finalizim e 

sipër. Është bërë shpërndarja e ndihmës së koordinuar për stabilizimin e familjeve të kthyera dhe 

familjeve të pambrojtura nga komunitetet pakicë përmes pakove të harmonizuara (mobilje, teknikë e 

bardhë dhe ushqim) për të gjithë pronarët e shtëpive dhe disa familje të rrezikuara në Kosovë. 

Në realizim, janë duke u implementuar deri në fund të vitit 26 projekte infrastrukturore në tërë Kosovën 

(rrugët, shkolla, kopshte, objekte fetare, qendra kulturore, objekte shëndetësore, objekte sportive etj.). 

Janë organizuar gjithsej 14 vizita shko-shiko me pjesëmarrje prej gjithësej 165 familje të personave të 

zhvendosur dhe 12 vizita shko-informo, ku janë vizituar 202familje të zhvendosura në rajon. 

 

PROJEKTET PËR STABILIZIMIN E KOMUNITETEVE 

 

Ministria për Komunitete dhe Këthim ka ndihmuar në mënyra të ndryshme komunitetet në mbarë 

Kosovën edhe përmes shoqërisë civile. Me iniciativat e qyetarëve, MKK-ja ka financuar 63 kërkesa-

projekte nga fusha e edukimit, shëndetësis, kulturës, sportit, bujqësi, manifestimeve fetare dhe shumë 

fushave të tjera që kanë rëndësi për kualitetin e jetës së qytetarëve, me qëllim të promovimit, stabilizimin 

dhe ri-integrimin e komuniteteve, kthim të qëndrueshëm, forcim të qëndrueshmërisë ekonomike, 

promovim të dialogut, tolerancës dhe bashkëjetesës në Republikën e Kosovës. 

 

Gjatë kësaj periudhe MKK-ja ka furnizuar me material ndërtimor 475 familje nga radhët e të kthyerve dhe 

komuniteteve, për stabilizimin e tyre, reintegrim dhe qëndrueshmëri. Kjo formë e ndihmës për 

komunitetet u ka mundësuar familjeve të cilat nuk kanë pasur mundësi financiare të rikonstruojnë 

shtëpinë e tyre, t’i krijojnë vetës kushte për një jetë më të mirë. 

Përfituesit e kësaj lloj ndihme janë familjet e rrezikuara sociale anembanë Kosovës, nga të gjitha regjionet, 

të cilave iu është dashur domosdosshmërisht  rekonstruimi. 

 

PROJEKTI: “ PROGRAMI I BE-së PËR STABILIZIMIN E KOMUNITETEVE “ FAZA E TRETË 

 

Përmes Programit të BE për Stabilizimin e Komuniteteve, faza e tretë (BE-CSP III), program i financuar 

nga Bashkimi Europian dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit 

Evropian në Kosovë dhe implementuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim i cili siguron nevojat 

e komuniteteve jo-shumicë për të gjeneruar të ardhura dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. 

Ndihma ofrohet përmes ofrimit të granteve dhe mbështetjes teknike të ndërmarrjeve të reja dhe 

ndërmarrjet të vogla ekzistuese si dhe iniciativat e përmirësimit të komunitetit. 

 

Nëpërmjet këtyre veprimeve, programi synon të përmirësojë kushtet për pjesëtarët e komuniteteve jo-

shumicë në Kosovë dhe për të inkurajuar personat e zhvendosur që dëshirojn të kthehen.Nga fillimi i 

implementimit nga viti 2016 e deri më tani, programi EU-CSP III ka zbatuar gjithsej 258 projekte. Në 

përgjithësi projektet e zbatuara kanë krijuar mbi 450 vende të punës (me orar të plotë, me kohë të 

pjesshme dhe vende të siguruar pozitave ekzistuese). Mbi 40% e bizneseve të mbështetura kanë qenë 

grupe të rrezikuara në aspektin e zhvillimit në mesin e komuniteteve jo-shumicë (gratë, të rinjtë, personat 

me aftësi të kufizuara, dhe të kthyerit nga komunitetet jo-shumicë). 
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PROJEKTI "MBËSHTETJA PËR MBYLLJEN E QENDRAVE KOLEKTIVE" NË KOMUNËN E 

SHTËRPCËS 

Projekti mbështetës për mbylljen e qendrave kolektive në Komunën e  Shtërpcës gjatë kësaj periudhe 

vazhdoi zbatimin e projektit përmes DRC-së si implementues i projektit për ndërtimin e 5 ndërtesave 

banesore dhe ndërtimin e 4 shtëpive individuale në komunën e Shtërpcës familjet përfituese që qëndrojnë 

në këto qendra kolektive, deri në këtë periudhë, rreth 75% e punimeve janë përfunduar dhe sipas planit 

dinamik punimet e ndërtimit duhet të përfundojnë deri në vitin 2019. 

 

PROCESI I SHKUPIT- Iniciativa Ndërinstitucionale për Zgjidhje të Qëndrueshme për Personat e 

Zhvendosur nga Kosova 

 

Një proces rajonal i domosdoshëm për mbështetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e 

zhvendosur nga Kosova për të lehtësuar zgjidhjet e qëndrueshme, përfshirë kthimet dhe integrimin lokal 

të personave të zhvendosur nga Kosova, përmes identifikimit të çështjeve dhe veprimeve të përbashkëta 

për të gjetur zgjidhje. Në vitin 2014, OSBE-ja dhe UNHCR-ja mbështetën Ministrinë për Komunitete dhe 

Kthimpër të nisur një proces rajonal me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e 

zhvendosur nga Kosova. Institucionet relevante nga Prishtina, Beogradi, Shkupi dhe Podgorica 

rregullisht takohen në kuadër të një procesi rajonal, i cili njihet si "Procesi i Shkupit". Përmes forumit të 

nivelit të lartë të themeluar me anë të këtij procesi, politikanë të nivelit të lartë takohen në baza vjetore 

për të rënë dakord mbi propozimet e Grupit Teknik të Punës, i themeluar për të zhvilluar dhe zbatuar 

zgjidhje për këta persona të zhvendosur. Institucioni kryesor përgjegjës për këtë proces në Kosovë është 

Ministria për Komunitete dhe Kthim. 

 

 

Të drejtat pronësore të personave të zhvendosur dhe komuniteteve jo shumicë 

      

Ministria e Drejtësisë gjatë vitit 2018 ka hartuar Koncept Dokumentin për Procedurën Kontestimore. Ky 

Koncept Dokument është miratuar nga Qeveria me datën 04.12.2018, në të cilin është inkorporuar edhe 

pjesa që ka të bëjë me Plotësimin/Ndryshimin e Nenit 450 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 

Projektligji për  ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Procedurën Kontestimore është paraparë që të 

hartohet gjatë vitit 2019.  Ky veprim derivon nga Plani i Veprimit të Strategjisë Nacionale për të Drejtat 

Pronësore, ndërlidhet edhe me nenin 7.2. të Udhëzimit administrativ nr. 2008/02 për unifikimin e taksave 

gjyqësore, nëse padia ose kërkesa e tillë dorëzohet bashkë me kërkesën për lirimin nga pagesa e taksave 

gjyqësore dhe shpenzimeve procedurale për ta zbatuar një rregullore në nivel shtetëror të taksave 

gjyqësore ku personave të zhvendosur (PZH-të) në kushte të rënda shoqërore. Strategjia Nacionale për të 

Drejtat Pronësore është hartuar nga MD në bashkëveprim me të gjithë akterët relevant, kjo Strategji është 

miratuar nga Qeveria me datën 18.01.2017. Në objektivin e tretë të kësaj Strategjia parashihet 

Garantimi dhe realizimi i të drejtave pronësore të personave të zhvendosur dhe komuniteteve jo 

shumicë.  

 
Përfshirja dhe integrimi i komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian 

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit sipas mandatit të saj koordinues dhe monitorues ka 

hartuar raportin e parë për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve 
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rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021, dhe i njëjti i është dërguar të gjithë institucioneve të 

Kosovës dhe organizatave joqeveritare dhe ndërkombëtare në qershor të 2018. 

Raporti paraqet një pasqyrë të përpjekjeve të vazhdueshme dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Qeveria e 

Kosovës për një zbatim sa më të mirë të Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve 

rom dhe ashkali, me qëllim që këtyre tri komuniteteve të ju sigurohet një mirëqenie socio- ekonomike sa 

më e mire me fokus; qasje në punësim, shëndetësi, banim dhe sistemin e edukimit. Në raport gjithashtu 

janë identifikuar dhe prezantuar sfidat për realizimin e aktiviteteve të parapara në planin e veprimit dhe 

janë shqyrtuar mundësit në forme rekomandimi për tejkalimin e këtyre pengesave. 

Koordinimi me nivelin lokal të qeveisjes lidhur me zbatimin e Strategjisë dhe planit të veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 

 Më mbështetjen e ZQM/ZKM, komunat kanë hartuar Planet e veprimit në nivel lokal dhe kanë 
krijuar mekanizmin si “Komitetet Komunale të Veprimit” më qëllim për të pasur bashkërendim, zotërim, 
komunikim më të mirë ndërmjet  nivelit lokal – qendror, dhe monitorim më të mirë në zbatimin e 
Strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 
2017-2021. 
Gjithsej 18 komuna duke përfshi: Lipjani, Ferizaji, Mitrovica, Vushtrria, Shtimja, Suhareka, Prishtina, 
Skenderaj, Graçanica, Vitia, Obiliqi, Istogu, Gjakova, Prizreni, Gjilani, Klina, Podujeva dhe Rahoveci, 
kanë hartuar planet e veprimit në nivel lokal dhe kanë krijuar mekanizmat  “Komitetet Komunale  
Veprues”.  
Gjithashtu janë mbajt takime edhe me OJQ-të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, me qëllim të 
koordinimit të procesit të zbatimit të Strategjisë si dhe ndarjes se informacioneve dhe ngritjes së  
bashkëpunimit dhe koordinimit si mes institucioneve ashtu edhe më shoqërinë civile, për një zbatim me 
efikas të Strategjisë dhe Planit të veprimit.  
Kosova po ashtu është pjesë e projektit “ Integrimi i Romëve 2020”, projekt i financuar nga Bashkimi 
Evropian. 
Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Zyrën e Komisionit Evropian ka 
organizuar seminarin me temën “Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian-Gjendja e tanishme dhe pas vitit 
2015-politikat dhe zotimet e Qeverisë së Kosovës” ku prezent ishin  Kryeministri i Kosovës dhe Shefja e 
Komisionit Evropian ne Prishtinë dhe Koordinatore e politikave për rom nga Brukseli. 

 
Zyra e Kryeministrit me qëllim të përmirësimit të gjendjes se komunitetit egjiptian ka  zbatuar projektin 

“ Përmirësimi i kushteve socio-ekonomike të komunitetit egjiptian”. Projekti ka filluar së zbatuari në 
muajin mars dhe prill në vlere prej  120.000 euro. Gjithashtu, ZQM/ZKM ka mbështetur dy OJQ të 
komuniteteve kroat dhe malazezë përmes thirrjes publike në shumën nga  40.000 euro për secilin. 
 

Në fushën e politikave, MPMS është e përkushtuar në zbatimin e strategjisë për integrimin e 

komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë Kosovare (2017-2021), respektivisht planit të 

veprimit që del nga strategjia. 

Gjithashtu, në kuadër të Strategjisë Sektoriale të MPMS 2018-2022 dhe Planit të saj të Veprimit, janë 

vendosur dy Objektiva Specifike të cilat trajtojnë në mënyrë të posaçme komunitetet Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian;  

➢ Përmirësimin e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian dhe; 

➢ Përmirësimin e pjesëmarrjes së familjeve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

skemat e mbrojtjes dhe shërbime sociale. 

Në këto dy objektiva specifike janë inkorporuar aktivitetet e planifikuara në Strategjinë për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Shoqërinë Kosovare. 
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MPMS në vazhdimësi ndërmerr politika për përgatitje të të papunëve dhe punëkërkuesve për tregun e 

punës duke përfshi pjesëtarët e komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian.   

Në të gjitha shërbimet e punësimit dhe masat aktive të tregut të punës, përfshirë aftësimin profesional, ju 

jepet prioritet përfshirjes se grupeve të margjinalizuara; të rinjve, personave me aftësi të kufizuara, 

minoriteteve, nënave vetushqyese dhe punëkërkueseve afatgjatë.Në funksion të zbatimit të këtij 

përkushtimi Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka marrë masat që sigurojnë zbatimin e këtyre 

objektivave.Sigurimi i pjesëmarrjes në masat aktive të tregut të punës për komunitetet jo shumicë 

sigurohet përmes kuotës për këto komunitete, në kuadër të skemave.  

 

Si rezultat i bashkëpunimit me shoqërinë civile, Ministrinë e Punëve të brendshme për programin për 

integrim te të kthyerve, dhe me mbështetjen e donatoreve (UNDP, GIZ, DRC etj) në tre vitet e fundit 

është rritur ndjeshëm numri i përfituesve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe egjiptian në Masat Aktive të 

tregut të punës. Bazuar në evidencat tona, në vitin 2018 kanë përfituar nga Masat Aktive të tregut të 

punës 99 kandidatë (prej të cilëve si praktikant 15 persona, subvencionim pagash 14 kandidatë, punë 

publike 5 kandidatë, trajnim në punë 25 kandidatë, vetëpunësim 40 kandidatë).   

Për më tej në aftësim profesional në Qendrat e Aftësimit Profesional janë përfshirë 124 kandidatë nga këto 

komunitete. Të ndërmjetësuar në punësim të rregullt në vitin 2018 nga këto komunitete janë 123 

kandidatë.   

Në mbështetje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian është nënshkruar një marrëveshje 

bashkëpunimi me Danish Refuge Council, përmes të cilës Qendra e Aftësimit Profesional në Mitrovicë 

është përkrahur për hapjen e punëtorisë në profesionin e parukerisë/grimit. Në bazë të marrëveshjes, 

fillimisht do të përfshihen në trajnim të interesuarit nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga 

Mitrovica dhe mandej do të kenë mundësi përfitimi edhe nga komunitetet tjera, sipas kërkesave për këto 

profile. 

 

Sfidat në fushën e të drejtave të komuniteteve   

• Zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e Institucioneve Publike  

• Reformat në procedurat e përkthimit brenda Qeverisë së Kosovës, drejt një legjislacioni të 

harmonizuar shumëgjuhësh, respektivisht krijimi i Njësisë Qendrore të Përkthimit, nën kujdesin 

e ZKM-së 

• Mundësia e  përfshirjes dhe të mësuarit të gjuhëve zyrtare në arsim 

• Realizimi i të drejtave pronësore të personave të zhvendosur dhe komuniteteve jo shumicë.  

• Këthimi dhe integrimi lokal i personave të zhvendosur nga Kosova 

• Sigurimi i vendeve të punës për komunitetet joshumicë dhe të kthyerit 

 

Rekomandimet:  

• Sqarimi si më lartë për përcaktimin e sfidave, vlen edhe për rekomandimet. 

• Krijimi i Njësisë Qendrore të Përkthimit, nën kujdesin e ZKM-së 

• Zbatimi i gjuhëve zyrtare komfor Ligjit për përdorimin e gjuhëve 

• Mbështetja e OJQ-ve aktive në zbatimin e projekteve vetëdijësuese, monitorimi i zbatimit të 
rekomandimeve të lëshuara, pajisja me softuerë në Institucione tjera. Mbrojtja dhe promovimi i të 
drejtave dhe interesave të komunitetit. 

• Realizimi i të drejtave pronësore të personave të zhvendosur dhe komuniteteve jo shumicë. 

• Sigurimi i vendeve të punës për komunitetet joshumicë dhe të kthyerit. 
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       REKOMANDIMET PËRMBLEDHËSE: 

• Të arritet barazia gjinore në shërbimin civil të Kosovës 

• Të hartohet dhe miratohet  Programi i Kosovës për Barazi Gjinore (2019-2023) 

• Të hartohet dhe miratohet Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Njeriut (2020-2024) 

• Të finalizohet koncept dokumenti për buxhetimin e përgjegjshëm gjinorë 

• Integrimi i perspektivës gjinore si çështje ndër sektoriale 

• Realizimi i të drejtave pronësore dhe trashëgimore të grave 

• Ngritja në vazhdimësi e kapaciteteve të shërbimit civil dhe zyrtarëve për barazi gjinore për  

integrimin e perspektivës gjinore si çështje ndër sektoriale dhe  shkathtësive për realizmin e 

vlerësimit të ndikimit gjinorë 

• Përfshirja e lëndës së “ekonomiksi gjinorë’ në kuadër te kurikulës së re të fakultetit ekonomik në 

UP, bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar mes UP dhe ABGJ  

• Të caktohen gjyqtarë dhe prokuror të veçantë që do të merren me rastet e dhunës në familje. 

• Zbatimi i Pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut (Ligjit për Barazi Gjinore, Ligjit për mbrojtjen nga 

Diskriminimi dhe Ligjit për Avokatin e Popullit ) nga Institucionet kompetente 

• Të sigurohet përkrahje e nevojshme e të  mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, 

në ofrimin dhe  mbështetjen psiko-sociale, luftimin e stigmës, luftimin e paragjykimeve duke mos 

i fajësuar ato/ata për krimin që është kryer  mbi to/ta, duke i ofruar qasje të lehtë  në të gjitha 

shërbimet, sigurim e shërbime shëndetësore të mirëfillta,  përparësi  në punësim  dhe aftësim 

profesional, arsimim  kualitativ, rehabilitim,  fuqizim ekonomik, qasjen në drejtësi etj 

• Avansimi dhe zbatimi i kornizës ligjore dhe të politikave në fushën e realizmit të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara 

• Avansimi dhe zbatimi i kornizës ligjore dhe të politikave në fushën e shërbimeve sociale 

,familjare dhe skemës pensionale  

• Të finalizohet procesi i hartimit të Projektligjit gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara 

• Të arrihet ,punësimi i personave me aftësi të kufizuara konform kornizës ligjore në fuqi 

• Sigurimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara në të gjitha institucionet bublke 

• Ofrimi i shërbimve në gjuhën e shenjave 

• Në planet vjetore të punës së institucioneve në nivel qendrore dhe lokal sipas mandatit dhe 

përgjegjësitë, të inkorporohen zbatimi i aktiviteteve dhe objektivave të përcaktuara në Strategjinë 

dhe Planin e Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve 2019-2023  

• Rritja  e përqindjes së buxhetit të Kosovës që iu dedikohet rritjes së cilësisë  së shërbimeve, në 

përgjithësi 

• Qeveria e Republikës së Kosovës të prioritizoj krijimin e politikave dhe intervenimet në fuqizimin 

e familjes si institucion 

• Formulimi i politikave të MAShT-it, në vazhdimësi duhet të bazohen në trendet e popullsisë, 

veçanërisht në numrin e vlerësuar të fëmijëve të moshave shkollore dhe shpërndarjen e 

popullsisë sipas zonave të banimit 

• Komfor obligimeve ligjore, dhuna në institucionet e arsimit parauniversitar duhet evidentuar dhe 

raportuar në sistemin online  

• Intensifikimi i veprimeve institucionale për jetësimin sa më të plotë të  procesit të reformës 

kurrikulare për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurimin e cilësisë  

• Fuqizimi dhe monitorimi i punës së inspektoratit të arsimit në të gjitha nivelet qeverisëse me 

qëllim të rritjes së vazhdueshme të cilësisë së punës edukative arsimore 
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• Aftësimi profesional që ofrohet në shkollat profesionale duhet të plotëson kërkesat dhe nevojat e 

tregut të punës 

• Agjencia e Statistikave të Kosovës të gjenerojë të dhëna për numrin e popullatës së parashikuar 

sipas grupmoshave në nivel të komunës, të cilat janë të dhëna vitale për fuqizimin e planifikimit 

të politikave dhe alokimin buxhetor në nivel lokal dhe qendror 

• Trajnimi i të gjithë profesionistëve (përfshirë punëtorët shëndetësorë, mësimdhënësit, punëtorët 

socialë, Policinë, etj) lidhur me mbrojtjen e fëmijës 

• QPS-të të prioritizojnë ofrimin e shërbimeve me fokus në intervenimin e hershëm, si dhe të 

fuqizoj referimin dhe ndërlidhjen me institucionet e tjera relevante për të përcjellë arritjen e 

objektivës të synuar siç kërkohet me politikat dhe legjislacionin në fuqi 

• Krijimi i sistemit të konsoliduar të monitorimit dhe inspektimit të cilësisë së shërbimeve sociale 

në kuadër të MPMS-së 

• Përcaktim i programeve konkrete për riintegrim dhe risocializim i të miturve në konflikt me ligjin 

• Fuqizimi i sistemit të monitorimit të politikë-bërjes bazuar në dëshmi për të drejtat e fëmijëve 

• Krijimi i Njësisë Qendrore të Përkthimit, nën kujdesin e ZKM-së 

• Zbatimi i gjuhëve zyrtare komfor Ligjit për përdorimin e gjuhëve 

• Realizimi i të drejtave pronësore të personave të zhvendosur dhe komuniteteve jo shumicë. 

• Sigurimi i vendeve të punës për komunitetet joshumicë dhe të kthyerit. 

• Mbështetja e OJQ-ve aktive në zbatimin e projekteve vetëdijësuese lidhur me mbrojtjen dhe 
promovimin e  të drejtave dhe interesave të komuniteteve. 

• Zgjerimi dhe avancimi i nevojshëm i sistemit të Bazës së të dhënave të integruara për rastet e 
dhunës në familje 

• Zbatimi i Strategjisë Kombëtarë për të drejtat Pronësore në Kosove dhe Strategjisë Kombëtare të 
Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit, 2016-2020 

• Të themelohet mekanizmi koordinues për mbrojtjen nga dhuna në familje n֝ nivelin local të 
qeverisjas  

• Të monitorohet dhe raportohet lidhur me zbatimin e Strategjisë dhe planin e veprimit për 
përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë Kosovare (2017-2021) 
 

 
 

 
 

                                                 
 


