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I. HyRjE

Ky është Raport diagnostifikues i Tryezës tematike për Inovacion, Shoqëri të Informa-
cionit, Politika Sociale dhe Shëndetësore i cili synon të paraqes gjendjen ekzistuese në 
sektorët të cilët janë pjesë e kësaj tryeze duke reflektuar konsensusin e arritur nga të 
gjithë pjesëmarrësit e Tryezës. Me qëllim të elaborimit të gjendjes ekzistuese, ky raport 
synon të përmbledhë të arriturat dhe sfidat kryesore në sektorët në fjalë në kuadër të 
procesit të integrimit evropian. Si i tillë, raporti synon të ofrojë një pasqyrë të mendimeve, 
pikëpamjeve e vlerësimeve të diskutuara në takimet e Tryezës, të cilat janë mbajtur mes 
korrikut 2012 dhe marsit 2013. 

Raporti është rezultat i një materiali për diskutim të hartuar mbi bazën e dokumenteve 
publike të institucioneve qeveritare, akademisë, shoqatave të biznesit, organizatave të 
shoqërisë civile, si dhe projekteve të donatorëve dhe organizatave ndërkombëtare në 
Kosovë. Raporti në veçanti është pasuruar posaçërisht me të gjeturat e diskutimeve dy 
ditore të organizuara në formë të punëtorive për secilën fushën të kësaj tryeze. 

Raporti diagnostifikues është dokument punues dhe nuk ka status të një dokumenti 
politikash. Raporti është një dokument me informata të hollësishme për fushat e mb-
uluara i cili do të shërbejë si kontribut në drejtim të hartimit të një Raporti të përgjith-
shëm diagnostifikues për të gjitha fushat e Task Forcës për Integrim Evropian dhe të 
Propozim Strategjisë Nacionale për Integrim Evropian.

Raporti është i strukturuar në gjithsej pesë kapituj të cilët kapituj mbulojnë të gjitha 
fushat të cilat janë pjesë e kësaj tryeze, respektivisht, Kapitull 1: Arsimi dhe shkenca, 
Kapitulli 2: Rinia, kultura dhe sporti, Kapitulli 3. Puna, punësimi dhe politikat sociale, 
Kapitulli 4. Politikat shëndetësore, dhe Kapitulli 5: Shoqëria e informacionit. Secili kapit-
ull fillimisht paraqet një përmbledhje të shkurtër të politikave dhe objektivave kryesore 
të Bashkimit Evropian në fushën përkatëse. Duke u bazuar në politikat dhe objektivat e 
Bashkimit Evropian për fushën përkatëse, raporti bën vlerësimin e gjithëmbarshëm të ar-
riturave kryesore të Kosovës në fushat përkatëse. Më tej secili kapitull identifikon sfidat 
kryesore strategjike të sektorit përkatës në procesin e integrimit evropian. Dhe në fund 
të secilit kapitull, janë të paraqitura konkluzionet kryesore të dala nga punëtoritë dy di-
tore për secilën fushë1 të tryezës tematike, duke përfshirë 1. Përparësitë, 2. Mangësitë, 3. 
Rekomandimet se si të shfrytëzohen më mirë përparësitë ekzistuese, 4. Rekomandimet 
se si të eliminohen mangësitë e identifikuara.

Raporti përfundon me konkluzionet kryesore të formuluara në formë të problemeve 
për të gjitha fushat e Tryezës Tematike për Inovacion, Shoqëri të Informacionit, Politika 
Sociale dhe Shëndetësore, të cilat janë të paraqitur në anekse. Këto konkluzione janë 
rezultat i takimit plenar të tryezës i cili është mbajtur në fund të procesit të konsultimit 
me qëllim të përmbledhjes së sfidave në mënyrë sa më strategjike dhe gjithëpërfshirëse.  

1 Me përjashtim të takimit për Shoqërinë e Informacionit i cili është mbajtur si takim një ditor. 
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Kapitulli I–Arsimi dhe Shkenca

1. Politikat e BE-së dhe Kërkesat për Anëtarësim në Fushën e Arsimit dhe 
Aftësimit 

BE-ja ka vetëm rol mbështetës në politikat e arsimit dhe aftësimit. Shtetet Anëtare janë 
përgjegjëse për sistemet e tyre të arsimit dhe aftësimit, por ato bashkëpunojnë brenda 
kornizës së BE-së me qëllim të arritjes së qëllimeve të përbashkëta. Traktati i Romës 
(1957) i është referuar arsimit profesional si fushë e veprimit të Komunitetit Evropian. 
Megjithatë arsimi është pranuar zyrtarisht si fushë e politikave të BE-së me Traktatin e 
Mastrichtit (1992). Traktati i Lisbonës i cili është miratuar në dhjetor 2009 nuk ka ndry-
shuar dispozitat që kanë të bëjnë me arsimin. 

Neni 165 i Traktatit të Lisbonës që ka të bëjë me arsimin dhe aftësimin profesional për-
cakton që “Unioni duhet të kontribuoj për zhvillimin e arsimit cilësor duke inkurajuar 
bashkëpunimin në mes të Shteteve Anëtare dhe nëse është e nevojshme duke mbështe-
tur dhe plotësuar veprimet e tyre, por në të njëjtën kohë duhet respektuar përgjegjësinë 
e Shteteve Anëtare për përmbajtjen e mësimdhënies dhe organizimin e sistemeve të ar-
simit dhe shumëllojshmërinë kulturore e gjuhësore”.2 Dispozitat e tjera të Traktatit të 
Lisbonës i referohen shkëmbimit, mobilitetit të studentëve dhe mësimdhënësve duke 
njohur në mënyrë reciproke gradat akademike, duke inkurajuar mësimin në distancë, 
lehtësimin dhe bashkëpunimin mes institucioneve arsimore brenda BE-së dhe jashtë saj. 
Pastaj Neni 166 i Traktatit të Lisbonës përcakton që “Unioni duhet të implementoj një 
politike të aftësimit profesional e cila përkrah dhe plotëson veprimet e Shteteve Anëtare 
për përmbajtjen dhe organizimin e aftësimit profesional”.3 

Kapitulli 26 i acquis communautaire i BE-së ka të bëj me arsimin dhe aftësimin (duke 
përfshirë edhe rininë dhe kulturën). Duke pasur parasysh që arsimi dhe aftësimi janë 
së pari kompetencë e Shteteve Anëtare, BE-ja synon të harmonizoj politikat nacionale 
përmes kornizës bashkëpunuese dhe ruajtjen e objektivave të përbashkëta përmes të 
ashtuquajturës metodë e hapur e koordinimit. Kjo qasje ka rezultuar në programin “Ar-
simi dhe Aftësimi 2010” i cili integron të gjitha veprimet në fushën e arsimit dhe aftë-
simit në nivel Evropian. Shtetet Anëtare duhet të kenë kapacitete ligjore, administrative 
dhe financiare për të siguruar menaxhim të duhur financiar të programeve të Komunite-
tit Evropian për arsimin, aftësimin dhe rininë.4 Acquis communautaire e BE-së për ar-
simin dhe aftësimin konsiston në Direktivën 1977 (për arsimin e fëmijëve të punëtorëve 
emigrant), programe të veprimit dhe Konkluzione, Rezoluta apo Deklarata të Këshil-
lit ose Këshillit të Ministrave të Arsimit të cilët takohen brenda Këshillit për çështje të 
ndryshme (p.sh. mundësitë e barabarta, analfabetizmi, siguria në shkolla, etj.).5

2 Udhëzues i acquis së BE-së lidhur me Arsimin dhe Kulturën, Dhjetor 2010, Bruksel & Stamboll. f. 7.
3 Ibid. f. 8.
4 http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis/ index_en. 

htm.
5 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/future_prospects/negotiations/ 

eu10_bulgaria_romania/chapters/chap_18_en.htm.
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BE-ja ka forcuar tutje bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe aftësimit në vitin 2009 
përmes Kornizës strategjike për bashkëpunim e BE-së në fushën e arsimit dhe aftësimit 
(ET 2020), si rezultat i Programit të mëhershëm për arsimin dhe aftësimin 2010.6 Aktu-
alisht, arsimi dhe aftësimi konsiderohet si një nga politikat e BE-së drejt aspiratës për 
të qenë një ekonomi konkurruese e bazuar në dije. Kjo është nënvizuar në ET 2020 “Ar-
simi dhe aftësimi kanë një rol fondamental në arritjen e objektivave të  Programit të 
Evropës 2020 për rritje ekonomike të bazuar në dije, të qëndrueshme dhe gjithëpërf-
shirëse, duke pajisur qytetarët me shkathtësi dhe kompetenca të cilat janë të nevojshme 
për ekonominë dhe shoqërinë e BE-së me qëllim të të qenit konkurrues dhe inovativ, por 
gjithashtu duke promovuar kohezionin dhe përfshirjen sociale”. 7

Qasja e BE-së pranon që arsimi cilësor para-shkollor, fillor, i mesëm, i lartë dhe arsimi 
e aftësimi cilësor profesional janë faktorë themelor për suksesin e BE-së. Megjithatë, 
procesi i arsimit nuk përfundon atëherë kur përfundon arsimi formal. BE-ja vë theks të 
veçantë në mësimin gjatë gjithë jetës, duke e konsideruar atë si prioritet të lartë në një 
kohë kur ndryshimet janë shumë të shpejta; mësimi gjatë gjithë jetës është i rëndësisë 
themelore për punësim, sukses ekonomik dhe mundësimit të njerëzve të jenë anëtarë 
plotësisht të integruar në shoqëri. Përderisa promovimi i shumë gjuhësisë, inovacionit, 
kreativitetit dhe adoptimit të TIK-ut konsiderohen relevante për të gjitha nivelet e ar-
simit.  

Objektivat afat gjate të BE-së në politikat e arsimit dhe aftësimit janë: 

- Bërja realitet e mësimit gjatë gjithë jetës dhe mobilitetit;
- Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të arsimit dhe aftësimit;
- Promovimi i barazisë, kohezionit social dhe qytetarisë aktive;
- Forcimi i kreativitetit dhe inovacionit, duke përfshire ndërmarrësinë, në të 

gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit. 

Caqet e BE-së për periudhën deri 2020 janë si vijon:

- Së paku 95% të fëmijëve mes moshës katër dhe moshës për fillimin e shkollimit 
të obliguar të përfshihen në edukimin në fëmijërinë e hershme;

- Pjesëmarrja e të rinjve 15 vjeçar me shkathtësi të pamjaftueshme për lexim, 
matematikë dhe shkenca duhet të jetë më pak se 15%;

- Pjesëmarrja e atyre që lënë arsimin dhe aftësimin duhet të jetë më pak se 10%;
- Pjesëmarrja e personave të moshës 30-34 me arsim terciar duhet të jetë së paku 40%
- Së paku një mesatare prej 15% e të rriturve (grup mosha 25-64) duhet të marrin 

pjese në mësimin gjatë gjithë jetës.8

Duke pasur parasysh që Arsimi dhe Aftësimi mbetet në kompetencë të Shteteve Anëtare 
dhe po ashtu duke pasur parasysh legjislacionin e kufizuar të BE-së në këtë fushë, në 

6 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm.
7 Konkluzionet e Këshillit për rolin e arsimit dhe aftësimit në implementimin e “Strategjisë 2020”, 

(2011/C 70/01), f. 1.
8 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm.
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aspekt të politikës së zgjerimit, mbetet e drejtë e shteteve anëtare të harmonizojnë leg-
jislacionin e tyre nacional me Acquis për Arsim dhe Aftësim. Në këtë kontekst, legjisla-
cioni dhe programet e BE-së nuk synojnë të krijojnë politika të përbashkëta, por  kanë 
për qëllim të zhvillojnë një ambient bashkëpunues në mes të Shteteve Anëtare në fushën 
e acquis për arsim dhe aftësim me qëllim që të arrihen synimet e përbashkëta.9   

2. Korniza e politikave të Kosovës në fushën e arsimit 

Gjatë dekadës se fundit, sistemi i arsimit në Kosovë ka kaluar nëpër një proces të rëndë-
sishëm reformimi. Kjo ka rezultuar që arsimi të jetë një nga sektorët e pakët të cilët kanë 
hartuar kornizën strategjike gjithëpërfshirëse të sektorit të arsimit e cila mbulon të gjithë 
nën sektorët e arsimit; Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK 2011-2016), i cili është 
miratuar më 25 gusht 2011. PSAK vendos kornizën e politikave zhvillimore drejt përm-
bushjes së standardeve të BE-së. Sikurse ET 202010, gjithashtu edhe PSAK, si plan gjashtë 
vjeçar, vë theks të veçantë në mësimin gjatë gjithë jetës dhe gjithë përfshirjen në arsim, 
si elemente fondamentale të një shoqërie të bazuar në dije dhe të sigurimit të arsimit për 
të gjithë. 

PSAK është hartuar mbi bazën e strategjive ekzistuese në sektorin e arsimit, kryesisht 
në Strategjinë e Arsimit Para-Universitar. Ky plan është ndarë në 8 fusha programore 
për të cilat janë zhvilluar ouptute dhe indikator specifik: 1. Arsimi parashkollor dhe 
para-fillor, 2. Arsimi para-universitar, 3. Arsimi dhe aftësimi profesional, 4. Aftësimi i 
mësimdhënësve, 5. Arsimi i lartë, 6. Arsimi për të rritur, 7. Teknologjia Informacionit 
dhe Komunikimit, 8. Ndërtimi i Kapaciteteve.11 

Një ndër sfidat kryesore për implementimin e PSAK-ut mbetet financimi i tij. Në bazë të 
vlerësimeve financiare, nevojiten në total 242 milion euro për koston zhvillimore e cila 
rezulton në shpenzime rrjedhëse prej 238 milion euro gjatë periudhës gjashte vjeçare të 
implementimit të planit. Kostoja e përafërt vjetore për implementimin e PSAK-ut është 
80 milion euro, ndërsa shpenzimet të cilat vazhdojnë pas implementimit të PSAK-ut 
vlerësohet të jenë 57,8 milion euro për vit. Sektori i arsimit në vitin 2009 ka pasur bux-
hetin publik prej 181 milion euro, përderisa kontributi i donatorëve jashtë buxhetit për 
vitin 2010 ka qenë 46 milion euro (duke përfshirë bashkëfinancimin).12 Duke pasur para-
sysh koston e lartë financiare të strategjisë, një nga sfidat kryesore të MASHT-it është 
prioritetizimi, duke pasur parasysh që donatorët janë dukë reduktuar asistencën në 
mënyrë substanciale, edhe pse kontributi i tyre në këtë sektor ende mbetet i lartë. Kapac-
itetet për koordinimin e donatorëve në Ministri vlerësohet të jenë të ulëta dhe jo shumë 
funksionale dhe kanë nevojë të ngriten kapacitetet e tyre në mënyrë që të kontribuoj në 
planifikimin e përshtatshëm buxhetor për implementimin e strategjisë.13 

9 CPS, Udhëzues i acquis së BE-së lidhur me Arsimin dhe Kulturën, Dhjetor 2010, Bruksel & Stamboll, f. 51.
10 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm.
11 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016.
12 Ibid. 
13 Takimi i Dialogut të Procesit të Stabilizim Asociimit: Inovacioni, Kapitali Njerëzor, Politikat Sociale dhe 

Shoqëria e Informacionit, Bruksel, 3-4 maj 2012.  
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Është krijuar Task Forca për analizimin financiar, definimin, propozimin dhe balancimin 
e burimeve të mundshme financiare për implementimin e strategjisë. Pritet të themelohet 
Komiteti Drejtues i cili do të analizoj implementimin e PSAK-ut. Ky Komitet do të jetë 
një organ ndër-ministror më përfaqësim nga MASHT, MIE, MF, MTI dhe MPMS. Është 
mbajtur Rishikimi i Parë i Përbashkët në mars 2012 ku progresi, sfidat dhe rekomandimet 
prioritare janë paraqitur në një Aide Memoire.14 Komisioni Evropian e ka vlerësuar15 
që miratimi i PSAK 2011-2016 ka ndikuar pozitivisht në praktikat e planifikimit dhe 
monitorimit në MASHT, me fokus të veçantë në planifikimin dhe implementimin afat 
gjatë  të bazuar në tërë sektorin.  Edhe pse mbesin shumë sfida për tu adresuar, PSAK do 
të shërbej si dokumenti kryesor udhëheqës në sektorin e arsimit në aspekt të reformave, 
koordinimit të donatorëve dhe akterëve të tjerë dhe planifikimin financiar.16 

Prioritetet strategjike, çështjet dhe kufizimet e adresuara nga PSAK përfshijnë: 

- Zhvillimi dhe përkrahja e një sistemi përfshirës të arsimit që do të mundësonte 
qasje të barabartë dhe arsimim të diversifikuar; 

- Zhvillimi dhe përkrahja e sistemit të edukimit parashkollor që inkurajon 
përmirësimin e qasjes e të rrjetëzimit të nismave publike e private; 

- Zvogëlimi i numrit të ndërrimeve në shkolla duke eliminuar ndërrimet në 
shkolla (kryesisht në zonat urbane), përmes ndërtimit të shkollave të reja fillore 
dhe të mesme; 

- Hartimi i standardeve cilësore të arsimit; 
- Zhvillimi dhe zgjerimi i shkollimit të mesëm të lartë; 
- Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies e të nxënit nëpërmjet përshtatjes më të 

mirë të rezultateve të të nxënit me punësimin; 
- Ristrukturimi i arsimit të mesëm të lartë dhe afirmimin e arsimit dhe aftësimit 

profesional dhe ndërtimin e shtigjeve horizontale e vertikale përtej sektorëve 
dhe niveleve të ndryshëm arsimor; 

- Zhvillimi i Qendrave të Kompetencës (QK) dhe lidhjet me ofruesit e tjerë të 
shërbimeve të AAP-së; 

- Lidhja më e mirë në mes të arsimit e punësimit përfshirë zhvillimin e arsimit 
dhe aftësimit profesional terciar në pajtim me kërkesat e tregut të punës; 

- Përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë duke siguruar kontrollin e cilësisë, ap-
likimin e standardeve evropiane dhe rishikimin e organizimit të strukturave 
akademike; 

- Zgjerimi i shërbimeve të arsimit të lartë dhe themelimin e institucioneve të reja 
të arsimit të lartë; 

- Themelimi i institucioneve hulumtuese në kuadër të institucioneve të arsimit 
të lartë me qëllim të lidhjes së tyre më të mirë me nevojat e ekonomisë dhe të 
shoqërisë; 

- Zhvillimi i teknologjisë së informacionit (TIK) në të gjitha nivelet e arsimit; 
- Shpallja e zhvillimit të resurseve njerëzore prioritet kombëtar dhe krijimin e një 

kulture të të nxënit gjatë gjithë jetës.17

14 Ibid.  
15 Ibid.  
16 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 17.
17 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 49.
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Dokumentet e tjera strategjike në sektorin e arsimit janë:

- Strategjia për Integrimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë 
2007-2017

- Plani Strategjik për përfshirjen në arsim të fëmijëve me nevoja të veçanta në 
arsimin para-universitar në Kosovë (2010-2015)

- Strategjia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (2012-2014)

3. Struktura e Sistemit të Arsimit në Kosovë 

Sistemi i arsimit në Kosovë përfshinë 6 nivele formale të arsimit dhe mund të përsh-
kruhet lehtësisht përmes sistemit  ISCED. Nivelet e arsimit prej 0 deri në nivelin 3 për-
bëjnë nivelet e arsimit para-universitar, niveli 4 praktikisht nuk ekziston në Kosovë, 
ndërsa nivelet 5 dhe 6 kanë të bëjnë me Arsimin e Lartë.

- Në bazë të Ligjit të Arsimit Para-Universitar dhe në përputhje me nivelet e 
ISCED, niveli zero (0) përfshinë dy kategori të arsimit; 1) edukimin parashkol-
lor për grup moshën prej 0 deri në 5 vjeç e cila nuk është pjesë e shkollimit të 
detyruar,  dhe 2) arsimin para-fillor për grup moshën 5-6 vjeç që synohet të jetë 
pjesë e shkollimit të detyruar nga viti 2015.

- Niveli 1 sipas ISCED përfshin arsimin fillor që zgjat 5 vite, grup mosha 6-10 
vjeçare, respektivisht klasat I-V.

- Niveli 2: arsimi i mesëm i ulët që zgjat katër vite, normalisht, grup mosha 12 
deri 15 vjeçare, respektivisht klasat VI-IX.

- Niveli 3: arsimi i mesëm i lartë i cili zgjatë 3 ose 4 vite, varësisht nga plan pro-
grami i përcaktuar nga Ministria, grup mosha 15-19 vjeçare, përfshirë gjimnaz-
in, shkollën e mesme profesionale, shkollën e muzikës dhe atë të artit. 

- Niveli 4: Arsimi post-sekondar në institucionet e arsimit dhe aftësimit profe-
sional në periudhën 1 deri 2 vite, zakonisht nga mosha 18 vjeçare e më shumë.18 

- Niveli 5: Arsimi universitar, niveli baçelor dhe master
- Niveli 6: Arsimi universitar, niveli i doktoratës

Shkollimi i detyruar fillon në fillim të vitit shkollor pas datës kur fëmija arrin moshën 6 
vjeçare që është mosha minimale për shkollimin e detyruar dhe përfundon në fund të 
nivelit 2 të ISCED-it. Në bazë të Ligjit të Arsimit Para-Universitar, shkollimi i detyruar 
ofrohet falas. 

18 Është definuar me Ligjin për Arsimin Para-Universitar, Neni 9, mirëpo i cili realisht nuk ekziston.
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Korniza e Kualifikimeve Kombëtare

Nive-
li i 

KKK-
së

Përmban kualifikime të shoqëruara me Niveli referues 
i KEK

 Programet e arsimit Kualifikimet aktualisht ne dis-
pozicion (Lloji)

Rolet potenciale 
të punës/kërkesat 
profesionale 

 

8 Arsimi i lartë - cikli i 3të i Bolon-
jës (Doktorata) Doktorata (A) Hyrja në, ose vazh-

dimi i zhvillimit 
profesional brenda 
niveleve të ulëta 
të menaxhimit apo 
drejtimet profesionale 
të nivelit të lartë 

8

7 Arsimi i lartë - cikli i 2të i Bolon-
jës (Masteri) Shkalla Master (A) 7

6 Arsimi i lartë - Cikli i parë i 
Bolonjës (Bachelor) Shkalla Bachelor (A) 6

5 Cikli i shkurtër i Bolonjës dhe/
ose AAP post sekondar

Titulli i kualifikimit ende i pa 
njohur (A), (C )        Certifikatat e 
ofruesve jo formal (D apo E) 

Specialisti/Trajneri/
Menaxheri 5

4
Përgatitja për progres në arsim 
të lartë dhe/ose hyrja në treg të 
punës 

Diploma e Maturës për lëndët  e 
përgjithshme apo profesionale  
(B), (C ), Diploma e arsimit 
profesional (C )                        

Punëtori/mbikëqyrësi 
i kualifikuar 4

3 Përgatitja për tregun e punës (të 
rinjtë dhe të rriturit)

Certifikata arsimore profesio-
nale  (C )                 Certifikatat  
e ofruesve  jo formal të APP-së 
(D apo E)

Punëtori gjysmë i 
kualifikuar 3

2
Progresi nga arsimi i mesëm i 
ultë tek ai i lartë (të rinjtë), për-
gatitja për tregun e punës

Nuk janë definuar kual-
ifikime ekzistuese të 
sistemit arsimor formal                                              
Certifikatat e ofruesve jo formal 
(D apo E)

Punëtori i pa kuali-
fikuar 2

1 Arsimi fillor

Nuk janë definuar kual-
ifikime ekzistuese të 
sistemit arsimor formal                                              
Certifikatat e ofruesve jo formal 
(E)

Niveli minimal i sh-
kathtësive themelore, 
përfshirë shkollimin/
numrin e nevojshëm 
për hyrje në nivelin 
më të ultë të punë-
simit

1

Tabela 1 - Nivelet e KKK në lidhje me fazat e të mësuarit gjatë gjithë jetës në kontekstin 
e strukturës aktuale të arsimit dhe legjislacionit
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4. Analiza	e	gjendjes:	të	arriturat	dhe	sfidat	

4.1. Edukimi para-shkollor 

Objektiva e përgjithshme e PSAK-ut për edukimin parashkollor është që deri në vitin 
2016 të sigurohet qasje gjithëpërfshirëse dhe e barabartë për të gjithë fëmijët në edukim 
cilësor dhe jo diskriminues deri në moshën 6 vjeçare nëpërmjet rritjes së kapacitetit të 
infrastrukturës fizike, fushatave për ngritjen e vetëdijes, avancimin e kurrikulave dhe 
materialeve mësimore dhe përmes programeve për zhvillimin profesional të eduka-
torëve/edukatoreve dhe të personelit administrativ.

Në mesin e sektorëve të arsimit, edukimi parashkollor dhe arsimi para-fillor nuk ka 
qenë një ndër prioritetet kryesore gjatë dekadës së fundit. Vetëm këto vitet e fundit 
ka filluar t’i kushtohet më shumë vëmendje si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe 
nga donatorët. Në aspekt të legjislacionit, Kosova ka miratuar Ligjin për Edukimin Pa-
ra-Shkollor në vitin 2006 i cili ka vënë bazën ligjore për rregullimin dhe përmirësimin 
e edukimit para-shkollor. Edukimi para-shkollor rregullohet gjithashtu edhe me disa 
dispozita të Ligjit për Arsimin Para-Universitar i rishikuar dhe miratuar në vitin 2011. 
Pastaj në vitin 2011 është miratuar Udhëzimi Administrativ për licencimin e ofruesve 
privat të edukimit para-shkollor. Së fundi në vitin 2011 janë hartuar Standardet e Zhvil-
limit të Mësimit në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjeç. Është krijuar një grup i punës i cili 
do të pilotoj standardet e zhvilluara, ndërsa pritet që të bëhet rishikimi i  kurrikulave të 
miratuara në vitin 2006 për fëmijët e grup moshës 0-3 dhe 3-6 vjeç 

Përveç Ligjit për Edukimin Parashkollor, janë miratuar edhe një mori udhëzimesh ad-
ministrative të cilat rregullojnë edukimin parashkollor:

- UA Nr. 15/2012 për përkujdesjen në fëmijërinë e hershme dhe arsimim
- UA Nr. 06/2011 (14.09.2011) për licencimin dhe regjistrimin e institucioneve 

edukative arsimore parashkollore 
- UA Nr. 2/2008 (3.03.2008) mjetet e dedikuara për financimin e edukimit paras-

hkollor publik dhe mënyra e  shpenzimit të tyre  
- UA Nr. 6/2008 (3.03.2008) përfshirja e fëmijëve në institucione parashkollore  
- UA Nr. 42 /2007 (9.10. 2007) kushtet dhe mundësitë e përkrahjes së edukimit 

parashkollor nga komuniteti 
- UA Nr. 44/2007, (9.10. 2007) kohëzgjatja e programeve tjera parashkollore 
- UA Nr. 45 /2007 (9.10.2007) publikimi (shpallja) e organizimit të edukimit në 

institucionet parashkollore 
- UA Nr. 46/2007 (9.10. 2007) mënyra e zgjedhjes së programeve parashkollore 

nga prindërit e fëmijëve 
- UA  Nr. 43/2007 (9.10. 2007) përcaktimi i procedurës, rasteve dhe afateve të 

ndërprerjes së punës në  institucionet parashkollore  numër: 
- UA Nr. 41/2007 (9.10. 2007)për zbritjen e tarifave që duhet të paguhen nga 

prindërit për më shumë se një fëmijë në  institucionet parashkollore 
- UA Nr. 40/2007 (9.10. 2007) për mbikëqyrjen profesionale pedagogjike e punës 

së edukatoreve dhe bashkëpunëtorëve  profesional 
- UA  Nr. 47/2007 (9.10. 2007) për fondin javor i orëve për edukatore 
- UA   Nr. 48 /2007 (9.10. 2007) për të dhënat e fëmijës aplikues dhe mënyra e 
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mbledhjes së të dhënave 
- UA Nr. 12 / 2006 (25. 04. 2006) për zbatimin e standardeve të përgjithshme të 

edukimit dhe arsimit parashkollor (3-6 vjeç) në Kosovë 
- UA Nr. 13/ 2006 (25. 04. 2006) për zbatimin e kurrikulës për edukim parashkol-

lor (3-6 vjeç) 

Edukimi para-shkollor në Republikën e Kosovës aktualisht është i organizuar si në vijim; 

- Në institucione publike (çerdhet që përfshijnë fëmijët e grup moshave 6 muaj 
deri 3 vjeç dhe kopshtet që përfshijnë fëmijët 3-6 vjeç;

- Në institucione private (kopshte për fëmijët 0-6 vjeç); 
- Në klasat para-fillore (fëmijët e moshës 5-6 vjeç, kryesisht të bashkëngjitura në 

shkollat e rregullta); 
- Në qendra me bazë në komunitet; 

Shërbimet kryesisht financohen përmes pagesave të shfrytëzuesve nga prindërit dhe 
shumë institucione janë private. Mes tjerash, aspekti i financimit të edukimit parashkol-
lor është përgjegjësi e komunave.  

Vitet e hershme të mësimit janë kritike për zhvillimin e fëmijës. Prandaj, ekziston një 
nevojë urgjente e rritjes së qasjes në arsimin parashkollor, posaçërisht në zonat ekono-
mikisht të rrezikuara dhe të deprivuara në aspekt të mundësive për arsim. 

Bazuar në statistikat e arsimit të MASHT-it për vitin 2011-2012, numri total i fëmijëve për 
këtë vit akademik ka qenë 25,451, ku 5,167 në institucione parashkollore të specializuara 
dhe 20,284 në paralele para-fillore në shkolla fillore, me gjithsej 800 grupe. Në total janë 
41 institucione parashkollore publike në Kosovë. Niveli i përfshirjes së fëmijëve nga 
komunitetet në institucionet e arsimit parashkollor vazhdon të jetë  i ulët, afërsisht 5.5% 
e totalit të fëmijëve në institucione parashkollore dhe në paralele para fillore. Gjatë vitit 
2011-2012 nga gjithsej 20,288 fëmijë sa kanë qenë të regjistruar në edukimin parashkollor 
744 ose 3.66 % e tyre janë nga komunitetet minoritare. Për informata më të detajuara për 
përfshirjen e fëmijëve në edukimin parashkollor, shih tabelën në vijim.19

Statistikat e Edukimit Parashkollor Publik (MASHT 2011-2012)

Parashkollor ( 6 muaj-6 vjeç)
Paralele para-fillore 

në shkolla fillore (5-6 vjeç)
Totali

Numri i fëmijëve
5, 167 20, 284  25, 451

Shqiptar 98.2% 96.3% 94.5%

Grupe të tjera etnike19 1.8% 3.7% 5.5%

Femra  12, 429 (47%) 9,977 (49.2%) 48.8%

Meshkuj  13, 022 (52.5%)  10, 307 (50.8%) 51.2%

19 Duke përjashtuar komunitetin serb i cili ende nuk është pjesë e sistemit të arsimit të Kosovës.
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Personeli

Numri total 780

Edukator 477 (61%)

Personel administrativ 65 (8.3%)

Personel mbështetës 239 (30.5%)

Tabela 2: Statistikat e Edukimit Parashkollor Publik, MASHT 2011/201220

Vetëm 23 nga 34  komuna kanë së paku një institucion parashkollor publik21. Fondet 
e ndara për regjistrimin e fëmijëve në edukimin parashkollor në komuna janë të ku-
fizuara. Mundësitë për regjistrimin në edukimin parashkollor janë rritur me krijimin 
e klasave para fillore në shkollat e reja të ndërtuara. Aktualisht ekzistojnë një numër i 
qendrave të bazuara në komunitet për zhvillimin e hershëm të fëmijës.22 Përderisa ekzis-
ton një numër i madh i institucioneve të ndryshme parashkollore private, një numër i 
konsiderueshëm i të cilave nuk janë të regjistruara dhe të monitoruara. 

Duke pasur parasysh statistikat e vijueshmërisë në edukimin parashkollor, Kosova ka 
një nivel të ulët të përfshirjes në edukimin parashkollor (në mesin e grupmoshave 3-5 
vjeç) e cila është vlerësuar të jetë më pak se 10%, dhe rreth 70% mbulueshmëri për ar-
simin para fillor (mosha 5-6 vjeç), diçka që mund të ketë ndikim shumë të madh në zh-
villimin dhe arritjet në mësim përgjatë tërë edukimit. Sipas raportit të UNICEF-it 201023 
Kosova ka regjistrimin më të ulët në parashkollor në Evropën Qendrore dhe Jug-Lin-
dore. Shumica e kopshteve dhe çerdheve si dhe klasave para fillore gjenden në qendrat 
urbane, duke lënë shumicën e fëmijëve nga zonat rurale të pa përgatitur për arsimin 
fillor. Iniciativat e fundit të politikave për rritjen e qasjes në edukimin parashkollor nuk 
janë mbështetur me burime të nevojshme.24 Një numër shumë i vogël i fëmijëve me nev-
oja të veçanta janë të përfshirë në edukimin parashkollor: janë identifikuar vetëm rreth 
0.27% të fëmijëve me nevoja të veçanta që pranojnë mbështetje për nevojat e tyre. Nevo-
jitet një program i përgatitur mirë për ofrimin e shërbimeve për kategoritë e ndryshme, 
sikurse fëmijët me nevoja të veçanta, vajzat, fëmijët të cilët vijnë nga familjet e varfra dhe 
nga zonat rurale, nga komuniteti RAE, fëmijët e rrugës, etj. Duhet gjithashtu t’i kushto-
het vëmendje e veçantë hartimit të materialeve për mësimdhënie dhe mësim-nxënie në 
gjuhë të ndryshme dhe të investohet më shumë në trajnimin e edukatorëve/edukator-
eve nga komuniteti.25

Numri i edukatorëve/edukatoreve me kualifikime të duhura në nivelin e edukimit 
parashkollor 0-3 vjeç është i kufizuar. Vlerësohet se shumica e mësimdhënësve kanë të 

20 Statistikat e Arsimit, MASHT 2011/2012.
21 Raport vlerësues për fëmijët. Raport i Progresit 2011 (Volumi II) për implementimin e Strategjisë Kom-

bëtare dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës, 2009-2013, Zyra për 
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, 2012, f .15.

22 Ibid
23 Të bashkuar për fëmijëri më të mirë, UNICEF, gusht 2011.
24 Arsimi në emergjenca dhe tranzicionin pas krizave, UNICEF, Kosovë, 2011.
25 AIDE MEMOIRE, Rishikimi i Përbashkët Vjetor i Sektorit të Arsimit, prill 2012.   
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përfunduar shkollën e mesme mjekësore pa trajnime ose edukim për zhvillimin e her-
shëm të fëmijës.26 Sipas MASHT-it në total janë trajnuar 200 edukatorë në vitin 2011.27 
Fakulteti i Edukimit është një nga institucionet kryesore i cili shkollon edukatorë me 
kualifikime të përshtatshme për edukimin parashkollor. Megjithatë Raporti i Progre-
sit i Komisionit Evropian 201128 thekson që shumë programe lëndore në këtë fakultet 
nuk kanë përmbushur standardet e akreditimit të Agjencisë Kombëtare të Akreditimit. 
Në bazë të PSAK-ut, në kuadër të Fakultetit të Edukimit parashihet hapja e programit 
për grup moshën 0-3 vjeç. Duke pasur parasysh rëndësinë e zhvillimit në fëmijërinë e 
hershme, duhet të bëhet një planifikim i nevojshëm afatgjatë për rritjen e numrit të edu-
katoreve parashkollore në të ardhmen i kombinuar së bashku me nevojat për trajnime.  

Në përgjithësi, rritja e pjesëmarrjes në edukimin parashkollor mbetet sfidë për sektorin 
e arsimit. Niveli parashkollor nuk ka mbështetje kur bëhet fjalë për ofrimin e edukimit 
parashkollor për grup moshat specifike. Mirëmbajtja e objekteve ekzistuese parashkol-
lore është shumë e dobët. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet rritjes së përfshirjes 
në arsimin parashkollor deri së paku 35% e grupeve përkatëse deri në vitin 2015 (sipas 
PSAK). Ka filluar licencimi i institucioneve të arsimit parashkollor në shtator të vitit 
2011 dhe sipas MASHT-it do të vazhdoj me intensitet edhe më të shtuar gjatë këtij viti 
akademik. Megjithatë, këtij aktiviteti duhet t’i jepet prioritet dhe t’i kushtohet vëmendja 
e duhur përmes përkrahjes së iniciativave të ndryshme publiko-private në nivelin lokal, 
sikurse edhe alternativave të bazuara në komunitet për arsimin parashkollor.29

Sfidat kryesore:

- Nivel shumë i ulët i përfshirjes së fëmijëve në edukimin parashkollor  
- Nivel shumë i ulët i përfshirjes së fëmijëve nga grupet e margjinalizuara (fëmijët 

nga zonat rurale, fëmijët nga familjet e varfra/me gjendje të vështirë ekono-
mike, fëmijët nga komunitetet etj).

- Nivel shumë i ulët i qasjes dhe përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta ar-
simore.

- Buxheti i ulët për edukimin parashkollor.  
- Mungesa e stafit të kualifikuar të cilët punojnë me grup moshat e fëmijëve 0-3.
- Zhvillimi profesional i vazhdueshëm për stafin që punon me grupmoshat  e 

fëmijëve 3-6 vjeç. 
- Mungesa e kurrikulit për grup moshat 0-3 vjeç. 
- Institucionet private të arsimit parashkollor nuk janë të licencuara dhe nuk 

monitorohen.
- Edukatoret në nivelin e edukimit parashkollor dhe parafillor janë të përqendru-

ar më shumë në përmbajtjet akademike dhe shumë pak në aspektin e tërësishëm 
zhvillimor të fëmijëve.

26 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 30.
27 Raport vlerësues për fëmijët. Raport i Progresit 2011 (Volumi II) për implementimin e Strategjisë Kom-

bëtare dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës, 2009-2013, Zyra për 
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, 2012, f .15.

28 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian, 2011, f. 38.
29 AIDE MEMOIRE, Rishikimi i Përbashkët Vjetor i Sektorit të Arsimit, prill 2012.
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- Kapacitet i pamjaftueshëm për përfshirjen e fëmijëve në nivelin parashkollor në 
gjithë Kosovën. 

- Mungesa e edukimit parashkollor në zonat rurale.
- Mungesa e programeve për identifikimin dhe intervenimin në fëmijërinë  e 

hershme
- Burime jo të mjaftueshme njerëzore në nivelin qendror dhe lokal. 
- Niveli i ulët i vetëdijes në nivel komunal për investim në fëmijërinë e hershme
- Format alternative të edukimit në fëmijërinë e hershme nuk janë të përkrahura
- Mungesa e literaturës pedagogjike për fëmijëri të hershme.
- Mungesa e bashkëveprimit ndër-sektorial për fëmijërinë e hershme (MSH, 

MPMS, MASHT, MF).
- Mungesa e programeve për prindër.
- Mungesë e bazës së të dhënave për evidentimin e gjendjes së fëmijëve (shënde-

tësore, sociale dhe edukative).
- Mungesa e drejtimit për fëmijërinë e hershme në fakultetin e edukimit.

4.2. Arsimi Para Universitar 

Objektiva e përgjithshme e PSAK-ut për arsimin para-universitar është që  deri në 
vitin 2016 të sigurohet gjithë përfshirje dhe qasje e barabartë në arsimim cilësor dhe jo 
diskriminues për të gjithë nxënësit për 13 vitet e arsimit të obliguar. 

Është duke u rishikuar dhe finalizuar korniza ligjore në mënyrë që të harmonizohet me 
politikat dhe zhvillimet e reja në sektorin e arsimit. Vetëm gjatë tri viteve të fundit janë 
miratuar më shumë se 20 udhëzime administrative. Ligji për Arsimin Para-Universitar 
është rishikuar dhe miratuar në vitin 2011 i cili është harmonizuar me Ligjin për Arsimin 
në Komuna. Ligji sjell kërkesa të reja sa i përket trajnimit të mësimdhënësve, krijon një 
status të ri të punësimit të mësimdhënësve si dhe transferimin e përgjegjësive nga komu-
nat në shkolla. Në bazë të Ligjit, arsimi para-universitar përfshinë fëmijët e moshës 6-18 
vjeç përgjatë tri niveleve të arsimit para-universitar: shkolla fillore (klasat 1-5), shkolla e 
mesme e ulët (klasa 6-9), shkolla e mesme e lartë (klasa (10-12/13), ku dy nivelet e para 
janë pjesë e shkollimit të obliguar. Arsimi para-universitar përbën nën sektorin më të 
madh në sistemin arsimor të Kosovës.  

Qeveria e Kosovës është duke implementuar reforma sa i përket decentralizimit të of-
rimit të shërbimeve. 37 komuna të Kosovës tanimë kanë një rol të rëndësishëm në me-
naxhimin e arsimit dhe parimet e financimit dhe buxhetit për komuna janë strukturu-
ar në përputhje me Ligjin për Qeverisje Lokale.30 Ligji për Arsimin në Komuna është 
miratuar në maj 2008 dhe rregullon organizimin e institucioneve publike të arsimit në 
të gjitha nivelet si dhe përcakton përgjegjësitë dhe kompetencat e MASHT-it dhe komu-
nave në fushën e arsimit.31 Kjo përbën një hap pozitiv në procesin e reformimit të arsimit 
por gjithashtu paraqet edhe njërën nga sfidat kryesore meqë kërkon ngritje substanciale 
të kapaciteteve për menaxhimin dhe planifikimin e arsimit në komuna dhe në nivel të 
shkollës.  

30 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 25.
31 Ligji për Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës  (03/L-068).



17INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

Është miratuar Korniza Kombëtare e Kurrikulit e bazuar në kompetenca dhe e cila inku-
rajon mësimin gjatë gjithë jetës, ndërsa janë duke u hartuar kurrikulat dhe silabuset 
lëndore për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm. KKK-ja ndryshon qasjen drejtë 
të mësuarit më aktiv, individual, pjesëmarrës, gjithëpërfshirës dhe drejtë formimit të 
nxënësve të cilët do të jenë të përshtatshëm për nevojat e shoqërisë bashkëkohore.32 Kjo 
qasje e re e të mësuarit do të ketë nevojë për shkathtësi të reja për të qenë në hap me 
dituritë e reja, idetë pedagogjike dhe teknologjinë re.33 Janë hartuar standardet e reja për 
hartimin e teksteve shkollore.34 Implementimi i Kornizës Kombëtare të Kurrikulit është 
shtyrë për vitin 2015-1016 bazuar në rekomandimet35 që së pari duhet të zhvillohen 
kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe institucionale për të krijuar kushtet e nevojshme 
për implementim adekuat të KKK-së.  

Sa i përket licencimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, është krijuar Këshilli 
Kombëtar për Licencimin e Mësimdhënësve me Udhëzimin Administrativ të miratuar 
në vitin 2009. Si rezultat u miratuan edhe Udhëzimi Administrativ për Licencimin e 
Mësimdhënësve (2010) dhe UA për Kriteret dhe Procedurat për Akreditimin e Ofruesve 
dhe Programeve për Trajnimin e Mësimdhënësve pa shkëputje nga puna (2010). Në 
vitin 2011 është miratuar edicioni i parë i katalogut të programeve dhe ofruesve të 
akredituar për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe menaxherëve të arsimit. 
Në katalogun për trajnimin e mësimdhënësve janë listuar 75 programe të akredituara. 
Ka përfunduar puna për zhvillimin e kompetencave të mësimdhënësve. Është zhvilluar 
baza e të dhënave për licencimin e mësimdhënësve e cila ka filluar të plotësohet.36 UA 
për Licencimin e Mësimdhënësve mes tjerash definon edhe llojet e licencimit, nivelet e 
gradimit dhe kriteret për avancim në karrierë. Ekzistojnë dy lloje të licencave: licenca 
e përkohshme dhe licenca e rregullt. Ndërsa janë përcaktuar katër nivele të gradimit: 
mësuesi i karrierës, i avancuar, mentor dhe mësuesi i merituar. Ky UA përcakton dy 
kritere kryesore për licencimin e mësimdhënësve: pjesëmarrja në programet e zhvillimit 
profesional dhe vlerësimin i performancës. Këshilli Kombëtar për Licencimin e Mësim-
dhënësve është duke e hartuar UA për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve 
dhe instrumentet e nevojshme për zbatimin e tij.37 

MASHT-i është duke punuar në procesin e licencimit të mësimdhënësve duke njohur 
kualifikimet e arritura deri më tani dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për të fil-
luar me vlerësimin e performancës së mësimdhënësve në bazë të UA për Licencimin 

32 Korniza Kombëtare e Kualifikimeve e Kosovës.
33 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 28.
34 Raport vlerësues për fëmijët. Raport i Progresit 2011 (Volumi II) për implementimin e Strategjisë Kom-

bëtare dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës, 2009-2013, Zyra për 
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, 2012.

35 Projekti i BE-së SWAP. Raport i ekspertit afat shkurtër për Kurrikulin dhe Trajnimin e Mësimdhënësve, 
6-20 korrik 2010 .

36 AIDE MEMOIRE, Rishikimi i Përbashkët Vjetor i Sektorit të Arsimit, prill 2012. 
37 Edicioni i Parë i Katalogut të Programeve të Akredituara për Trajnimin e Mësimdhënësve dhe Zhvillim-

in Profesional të Menaxherëve të Arsimit.
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e Mësimdhënësve. Bazuar në katalogun e hartuar, mësimdhënësit do të zgjedhin dhe 
vijojnë një numër të konsiderueshëm të trajnimeve sipas udhëzimit administrativ.38Për 
më tepër, Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Mësimdhënësve parasheh 100 orë 
39 trajnime brenda një periudhe 5 vjeçare për secilin mësimdhënës, përkatësisht 25,000 
mësimdhënës. Ky numër i obligueshëm i trajnimeve është konsideruar të jetë i vështirë 
për tu arritur nga ofruesit e trajnimeve pasi që do të kërkojë shumë kohë nga ana e më-
simdhënësve, numër të madh të trajnerëve si dhe burime të konsiderueshme financiare, 
dhe që të gjitha këto paraqesin një sfidë të madhe.40 

Sistemi i inspektimit deri vonë ka qenë i fokusuar vetëm në çështjet administrative dhe 
nuk ka vepruar si organ i mbikëqyrjes profesionale dhe mbështetjes së mësimdhënësve 
dhe drejtorëve. Edhe pse janë mbajtur disa trajnime të dobishme për inspektorët, nev-
ojitet të bëhet shumë më tepër në mënyrë që inspektorati të jetë i aftë të ofroj mbështet-
je adekuate për implementimin e suksesshëm të kurrikulit të ri në shkolla dhe klasë. 
Inspektorët gjithashtu do të kenë nevojë për një periudhë të caktuar pas përfundimit 
të trajnimeve për të zhvilluar shkathtësitë e tyre praktike dhe për të krijuar besimin 
profesional në mes tyre, mësimdhënësve, drejtorëve dhe Departamenteve Komunale të 
Arsimit. Trajnimi formal duhet të zgjas 3 vite i përcjellur pastaj me 2 vite zhvillim profe-
sional në terren për tu përgatitur për implementimin e kurrikulit të ri.41

Në vitin 2011 është miratuar Korniza Kombëtare e Kualifikimeve e cila është një kompo-
nentë e rëndësishme në kuadër të reformës së sistemit të arsimit dhe aftësimit në Kosovë 
dhe e cila do të shfrytëzohet si dokument pune. Dokumenti ka për qëllim të përmirësoj 
qasjen në punë dhe arsimin e mëtejmë dhe të adresoj nevojat e nxënësve, ekonomisë, 
arsimit dhe institucioneve të aftësimit. Struktura bazike e kornizës përfshinë 8 nivele në 
kuadër të të cilave mund të vendosen kualifikime, module dhe komponente të tjera të 
kualifikimeve. Secili nivel i KKK-së është definuar me një shprehje të të arriturave tipike 
të të mësuarit. Këto të arritura janë të tri natyrave të ndryshme: dituri, shkathtësi dhe 
kompetenca të gjera. KKK-ja gjithashtu do të siguroj një bazë për bashkëpunim dhe njohje 
të ndërsjellë në mes të KKK-se vendore dhe Kornizës Evropiane të Kualifikimeve .42

Duke pasur parasysh që Komunikimi dhe Informimi është duke u bërë gjithnjë e më i 
rëndësishëm në jetën tonë, roli i të mësuarit individual është esencial. Qeveria e Kosovës 
aktualisht është duke investuar në teknologjinë e informimit dhe komunikimit (TIK) dhe 
është duke planifikuar ofrimin e e-mësimit si mësim plotësues ndaj mësimit tradicional 
dhe ky sektor ka nevojë për planifikim të mëtutjeshëm financiar në të ardhmen.43 In-

38 Ibid.
39 Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Mësimdhënësve, (Neni 13).
40 Projekti SWAP i BE-së. Raport i ekspertit afat shkurtër për zhvillimin profesional të mësimdhënësve, 

2010.
41 Projekti i BE-së SWAP. Raport i ekspertit afat shkurtër për Kurrikulin dhe Trajnimin e Mësimdhënësve, 

6-20 korrik 2010. 
42 Korniza Kombëtare e Kualifikimeve e Kosovës. 
43 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 28.
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tegrimi i TIK-ut në sistemin arsimor të Kosovës është në proces. Në këtë kontekst, 
MASHT-i në bashkëpunim me donatorët ka punuar në zhvillimin e burimeve njerëzore 
duke ofruar trajnime në ECDL (European Computer Driving Licence). Rreth 10,700 më-
simdhënës kanë përfunduar këtë trajnim. Gjithashtu, progres i konsiderueshëm është 
arritur në investimet infrastrukturore të cilat kanë ndikuar në përmirësimin e situatës. 
Shumë shkolla janë furnizuar me laborator kompjuterik. Në shkollat e mesme, mesatar-
ja laboratorëve kompjuterik është si vijon: shkollat profesionale – 1.52 laborator (35.15 
kompjuter); shkollat e përgjithshme – 1.2 laboratorë (32 kompjuter); shkollat e përziera 
– 1.4 laborator (24.8 kompjuter); qendrat e kompetencës – 6 laboratorë (312 kompjuter). 
Rreth 60% e të gjitha shkollave të nivelit para-universitar janë të pajisura me laboratorë 
të teknologjisë informative. Pjesa e mbetur do të pajiset gjatë 2-3 viteve në vijim. 44

Qeveria e Kosovës ka punuar në zgjerimin e mundësive për komunitetet të cilat jetojnë 
në Kosovë për përmirësimin e qasjes në arsim në gjuhen e tyre. Është themeluar një 
komision i pavarur në vitin 2009 për rishikimin e kurrikulave dhe teksteve shkollore 
në gjuhen serbe me qëllim të integrimit të tyre në sistemin e arsimit dhe do të vazhdoj 
edhe rishikimi i kurrikulave dhe teksteve shkollore edhe për komunitetet e tjera. 
Raporti i Progresit 2011 i Komisionit Evropian thekson që Strategjia për Integrimin 
e Komuniteteve RAE në sistemin e arsimit ofron një kornizë të mirë për këtë qëllim. 
Kosova ka zhvilluar dhe miratuar kurrikulën e parë për gjuhën, historinë dhe kulturën 
Rome për shkollën fillore. Janë mbajtur një seri e debateve publike për promovimin dhe 
ngritjen e vetëdijes. Janë duke u përdorur tanimë materialet mësimore për kurrikulat në 
gjuhën Rome.45 Janë hapur qendrat arsimore për nxënësit Rom si dhe është garantuar 
procedurë e thjesht për regjistrimin e nxënësve Rom përmes një udhëzimi, i cili mbetet 
të miratohet nga drejtorët e shkollave.   

Sa i përket përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta, MASHT-i ka zhvilluar Planin 
Strategjik për Arsimin Inkluziv të Fëmijëve me Nevoja të Veçanta në Arsimin Para-Uni-
versitar (2010-2015) si dhe MASHT mbetet e përkushtuar për ngritjen e nivelit të përf-
shirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin e përgjithshëm. Shkollat speciale 
do të ofrojnë arsimim për fëmijët me nevoja të theksuara apo paaftësi të shumëfishta. 
Aktualisht ekzistojnë 7 shkolla speciale (pesë nga të cilat janë transformuar në Qendra 
Burimore), të cilat ofrojnë përkrahje për fëmijët me nevoja të veçanta (dhe për mësuesit 
dhe prindërit e tyre) që janë duke ndjekur mësimet në shkollat e rregullta dhe rreth 70 
klasë të bashkëngjitura që operojnë në kuadër shkollave të rregullta, të cilat planifikohet 
të shërbejnë si klasa transitore për fëmijët me nevoja të veçanta. Edukatorët e klasave të 
bashkëngjitura kanë nevojë për trajnime të mëtutjeshme. Ka pasur rritje në regjistrimin e 
fëmijëve me nevoja të veçanta; rreth 1179 fëmijë përfitojnë nga transporti i organizuar.46 

Një nga sfidat kryesore në arsimin special mbetet numri i ulët i personelit të kualifikuar. 
Përderisa janë 146 edukatorë të punësuar në shkollimin fillor, vetëm 23 janë të punësuar 

44 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen 
e Stabilizim Asociimit, qershor 2012

45 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian 2010.
46 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 29.
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në nivelin sekondar dhe asnjë nuk është i punësuar në shkollimin para-fillor. Arsimi 
special financohet nga niveli qendror, ndërsa komunat nuk ndajnë buxhet për arsimin 
special në shkollat e tyre të rregullta dhe kjo ndikon në burimet financiare të kufizuara. 
MASHT-i është në proces të hartimit të planit të veprimit 2012-2016 për përfshirjen e 
fëmijëve me nevoja të veçanta. Ngjashëm, MASHT-i është në proces të krijimit të ek-
ipeve komunale për vlerësimin e nevojave të arsimit special në të gjitha komunat. 47 
Tanimë MASHT ka miratuar Udhëzimin Administrativ për vlerësimin profesional të 
fëmijëve me nevoja të veçanta (2012).48 Është paraqitur roli i Mësimdhënësit për Arsimin 
Inkluziv  në tri shkolla të rregullta dhe këta mësimdhënës janë duke ofruar shërbime për 
40 nxënës me nevoja të veçanta të përfshirë në klasa të rregullta (2009). Është planifikuar 
që do të rritet numri i mësimdhënësve inkluziv, duke përfshirë edhe institucionet e ar-
simit parashkollor dhe para fillor. Të gjitha shkollat e reja të cilat janë ndërtuar apo që 
janë duke u ndërtuar plotësojnë kushtet për fëmijët me nevoja të veçanta.49

Përfshirja në arsim dhe luftimi i braktisjes së shkollimit mbetet sfidë e madhe për ar-
simin kosovar. Duke u bazuar në statistikat e fundit të regjistrimit të popullsisë dhe 
statistikat e arsimit 2010-2011, niveli i vijueshmërisë së shkollimit të obligueshëm është 
mbi 98%, ndërsa niveli i vijueshmërisë bie në 77% gjatë shkollimin të mesëm të lartë. 
Përderisa përfshirja e fëmijëve në edukimin parashkollor mbetet shumë e ulët me vetëm 
13.7%, ndërsa përfshirja në edukimin para-fillor është 66.4%. Ndërsa përfshirja e përg-
jithshme e fëmijëve në arsimin para-universitar, duke përfshirë edhe edukimin paras-
hkollor është 68%. (Shih tabelën më poshtë).  Është e vështirë të llogariten përqindjet e 
sakta të përfshirjes së fëmijëve në nivele të ndryshme të arsimit duke u bazuar në statis-
tikat e popullsisë pasi që mosha llogaritet në vite të plota, p.sh, në personat e moshës 15 
vjeç hyjnë të gjithë ata persona që në datën e regjistrimit tashmë kanë festuar ditëlindjen 
e 25-të, fëmijët e porsalindur që akoma nuk kanë festuar ditëlindjen e parë konsiderohen 
të moshës 0 vjeçe. 5051

Numri total i fëmijëve50 Numri i fëmijëve që 
vijojnë shkollimin51 Përfshirja në %

Edukimi para-shkollor, mosha 
0-6 vjeç 179648 24655 13.7%

Arsimi i obligueshëm, mosha 
6-14 vjeç 307,929 302253 98 %

Arsimi i mesëm i lartë, mosha 
15-18 vjeç 140,015 108503 77.5%

Tabela 2. Niveli i përfshirjes së nxënësve në arsim

47 Raport vlerësues për fëmijët. Raport i Progresit 2011 (Volumi II) për implementimin e Strategjisë Kom-
bëtare dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës, 2009-2013, Zyra për 
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, 2012. 

48 Faqja zyrtare e MASHT-it, http://www.masht-gov.net/advCms/documents/UA_07_2012_shqip.pdf.
49 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f .30.
50 Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2011, Rezultatet përfundimtare, 

Të Dhënat Kryesore. f. 35.
51 Statistikat e Arsimit 2010-2011, ASK.
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Gjatë vitit shkollor 2011-2012, rreth 99.4% e nxënësve kanë kaluar nga shkolla e mesme 
e ulët në atë të lartë për vitin 2011-2012, ndërsa regjistrimi bruto i nxënësve në arsimin 
e mesëm të lartë për vitin  shkollor 2011-2012 është 94.6%52. Është e pranuar ndërkom-
bëtarisht që përfundimi i shkollimit të mesëm të lartë është kusht i rëndësishëm për 
hyrje në tregun e punës. Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve në arsimin para-univer-
sitar, duke përfshirë edhe edukimin parashkollor mbetet e ulët. Vetëm 42%53 e fëmijëve 
të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë të përfshirë në arsimin para-universitar. 
Edhe pse gjendja është përmirësuar viteve të fundit, vlerësohet që niveli i braktisjes së 
shkollimit ende mbetet i lartë. Varfëria e theksuar gjithashtu ndikon në rezultatin dhe 
suksesin në arsim. Në teori, arsimi është falas për të gjithë, por ngarkesa financiare për 
blerjen e librave shkollore, ushqimit dhe transportit mbetet plotësisht barrë e familjes 
kur është fjala te shkollimi i mesëm i lartë i cili nuk është ende pjesë e shkollimit të obli-
guar. Në mesin e fëmijëve të cilët braktisin shkollën, rreth 34% e tyre braktisin shkollën 
për arsye ekonomike.54 

Fillor dhe i mesëm i ulët I mesëm i lartë

Numri i fëmijëve 
366047

295218 106829

Shqiptar 282,737 (95.8 %) 104,320 (97.7 %) 

Boshnjak  3,926 (1.3 %) 1,058 (1.0 %)

Ashkalinjë  3,541 (1.2 %)  243 (0.2%) 

Rom 1566 (0.5 %)  70 (0.1 %) 

Turq 2018 (0.7 %)  865 (0.8%)  

Egjiptijan 1378 (0.5 %)  213 (0.2 %) 

Goran 12 (0.01 %)

Kroat  31 (0.01%)  69 (0.0 %)

Femra 142,806 (48.4 %)  49,087 (45.9 %) 

Meshkuj 152,412 ( 51.6 %)  57,742 (54.1 %) 

Tabela 3 - Statistikat e Arsimit Para-Universitar 2011-201255

Dallimet gjinore janë prezente gjatë tërë sistemit arsimor në Kosovë. Statistikat e tren-
deve të përgjithshme gjinore sikurse është indeksi i paritet gjinor, niveli i regjistrimit dhe 
përqindja e regjistrimit të vajzave tregojnë që dallimi gjinor është duke rënë gradualisht 
në nivelet e ulëta të arsimit. Mirëpo dallimi gjinor rritet në mënyrë të theksuar në favor 
të djemve gjatë ngjitjes në nivelet e larta të shkollimit. Duhet të analizohen faktorët dhe 
arsyet e ndryshme për t’ju qasur në mënyrë të duhur arsimit gjithëpërfshirës dhe arsimit 
të barabartë për të gjithë. Struktura gjinore e mësimdhënësve në arsimin parashkollor 
dhe para fillor është e dominuar nga femrat, mirëpo numri i femrave bie në mënyrë të 

52 Statistikat e Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ulët 2011-2012, MASHT & ASK.
53 Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2011, Rezultatet përfundimtare, 

Të Dhënat Kryesore. & Statistikat e Arsimit Para-Universitar 2011-2012.
54 Analiza e Kapaciteteve të Burimeve Njerëzore në Kosovë, European Training Foundation, 2008, f. 10.
55 Statistikat e Arsimit 2011-2012, MASHT.
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theksuar gjatë ngjitjes së niveleve të arsimit. Në shkollimin e mesëm, indeksi i paritetit 
gjinor është rritur theksueshëm që nga viti 2004, mirëpo ende mbeten vetëm 33% më-
simdhënës femra (2008-2009). Në nivelet e larta të shkollimit, kryesisht në Universitetin 
e Prishtinës, afërsisht janë të punësuara vetëm 25 femra ligjëruese. 56 

Sa i përket infrastrukturës, gjatë dekadës së fundit është arritur progres i konsiderue-
shëm në ndërtimin e shkollave të reja. Qeveria e Kosovës, në bashkëpunim me partnerët 
zhvillimor ka arritur të reduktoj numrin e shkollave të cilat punojnë në ndërrime të dy-
fishta përmes përmirësimit të infrastrukturës shkollore dhe krijimit të hapësirave të reja 
shkollore. Ndërrimet e treta janë eliminuar në masë të konsiderueshme. Aktualisht 24 
shkolla janë duke operuar me tri ndërrime, 619 shkolla me dy ndërrime dhe 77 shkolla 
operojnë me një ndërrim. MASHT-i aktualisht është duke ndërtuar 32 shkolla të reja, 
prej të cilave 19 shkolla të mesme dhe 13 shkolla fillore. Pasi të jetë përfunduar ndërtimi 
i këtyre shkollave, numri i shkollave të cilat punojnë në tri ndërrime do reduktohet për 
10, ndërsa numri i nxënësve për klasë në shkollat e mesme të larta do të reduktohet 
gjithashtu (aktualisht numri i nxënësve për klasë është afërisht 40).57 Nevojitet planifi-
kim i duhur financiar për mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore.58 Për më tepër shumica e 
klasave të shkollave duken jo tërheqëse. Ekziston nevoja e transformimit të tyre në klasë 
më tërheqëse në mënyrë që të bëhen më të këndshme dhe më inkurajuese për mësim-
nxënie. 

Arritjet mësimore të nxënësve kryesisht maten nga rezultatet e testeve kombëtare që 
mbahen në fund të klasës 9 dhe 12. Mesatarja e pikëve të provimit në fund të klasës 5, të 
klasës 9 dhe të provimit të maturës, është alarmante me 52%, 55% dhe 47%. Kjo kërkon 
vëmendje dhe hulumtim të menjëhershëm pasi që ky tregues fondamental pasqyron 
cilësinë e arsimit në Kosovë.59

Në përgjithësi, Qeveria e Kosovës ka bërë reforma substanciale në arsimin para-univer-
sitar gjatë dekadës së fundit. Janë përcaktuar prioritetet strategjike për arsimin para-uni-
versitar të pajtuara me të gjithë aktorët relevant, përfshirë edhe partnerët zhvillimor. 
Është miratuar legjislacioni primar dhe, në masë të konsiderueshme, legjislacioni sekon-
dar. Është aprovuar Korniza Kombëtare e Kurrikulit e bazuar në kompetenca dhe e cila 
inkurajon mësimin gjatë gjithë jetës, implementimi i së cilës mbetet sfida kryesore në 
arsimin para universitar. Është arritur progres i konsiderueshëm në aspektin e trajnim-
it të mësimdhënësve dhe menaxherëve të arsimit, mirëpo nevojitet punë substanciale 
para fillimit të implementimit të KKK-së. Një rol të rëndësishëm në këtë aspekt luan 
inspekcioni i arsimit për të siguruar cilësinë e nevojshme në arsim dhe implementimin 
e duhur të KKK-së. Decentralizimi i arsimit në komuna duhet të përcillet me ndërtim të 

56 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 31. 
57 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen 

e Stabilizim Asociimit, qershor 2012.
58 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016, f. 31.
59 Raport vlerësues për fëmijët. Raport i Progresit 2011 (Volumi II) për implementimin e Strategjisë Kom-

bëtare dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës, 2009-2013, Zyra për 
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, 2012, f. 12. 
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kapaciteteve në nivel komune dhe shkolle. Pastaj sigurimi i arsimit për të gjithë ka nev-
ojë për analiza, planifikim dhe investime të mëtutjeshme në mënyrë që çdo fëmijë të ketë 
qasje në arsimin para-universitar dhe me qëllim të reduktimit të braktisjes së shkollimit. 
Nevojitet të punohet tutje në aspektin e përfshirjes në arsim të minoriteteve, posaçërisht 
të minoritetit Serb.   

Sfidat kryesore:

- Mungesa e kapaciteteve të autoriteteve lokale, shkollave dhe mësimdhënësve 
për implementimin e kurrikulit të bazuar në kompetenca.

- Programet e përgatitjes së mësimdhënësve para shërbimit nuk janë në harmoni 
me qasjen e bazuar në kompetenca

- Kapacitetet e pamjaftueshme për transferimin e përgjegjësive nga niveli qen-
dror në atë komunal dhe nga niveli komunal në nivel shkolle 

- Shkalla dhe cilësia jo e kënaqshme e njohjes së gjuhëve të huaja
- Sigurimi i qëndrueshmërisë së praktikave të mira
- Moszbatimi i strategjisë për mësim elektronik
- Burimet e pamjaftueshme për të zgjeruar arsimin e obligueshëm nga 9-13 vite.
- Numri i shkollave që punojnë në 2-3 ndërrime.
- Kapacitetet e ulëta menaxhuese të shkollave
- Rezultatet e përgjithshme të arsimit nuk janë të kënaqshme 
- Ende nuk është vendosur mekanizmi për vlerësimin dhe certifikimin e mësim-

dhënësve 
- Mekanizmi i dobët i sigurimit të cilësisë në arsim 
- Shkathtësitë jo adekuate të të rinjve për të hyrë në tregun vendor dhe global të 

punësimit.
- Objektet shkollore dhe burimet mësimdhënëse dhe mësim-nxënëse kanë nevojë 

të përmirësohen dukshëm.
- Duhet të ndërmerren masa të mëtejme për përmirësimin e gjithëpërfshirjes dhe 

barazisë së qasjes në arsim
- Shërbime jocilësore për fëmijët në nevojë si dhe përfshirja e ulët e tyre në shkol-

limin e rregullt
- Përgatitja jo e mjaftueshme e mësimdhënësve të punojnë me fëmijë me vështirë-

si në të nxënë
- Vlerësimi i nevojave speciale arsimore dhe promovimi i arsimit inkluziv për 

fëmijët me nevoja të veçanta është ende i dobët
- Infrastruktura jo e përshtatshme për fëmijë me aftësi të kufizuara
- Mungesa e shërbimeve profesionale në nivel të shkollës
- Nuk ka masa këshilluese për reduktimin e sjelljes agresive dhe problemeve di-

siplinore.
- Infrastrukturë ende e tej ngarkuar dhe cilësia e dobët e objekteve shkollore.
- Nivel jo i duhur higjienik në shkolla .
- Ambient jo tërheqës i shkollave 
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4.3. Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP)

PSAK-u ka përcaktuar dy objektiva strategjike sa i përket AAP-së: 1) Të përmirësohet 
qasja, cilësia dhe relevanca e AAP-së dhe përmirësimi i koordinimit të tij dhe relevancës 
për tregun e punës, si dhe forcimi i kapacitetit menaxhues dhe institucional të sistemit 
të AAP-së dhe sigurimi i një baze të shëndoshë financiare për zhvillimin e qëndrue-
shëm në plan afatgjatë. 2) Të rriten mundësitë për aftësimin e atyre që kanë braktisur 
shkollimin, për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe për ata që kanë braktisur 
këto shkolla dhe të rriturit të cilët nuk arrijnë të avancohen në nivelin tjetër më të lartë, 
e sidomos gratë dhe për rritjen e shanseve për vetëpunësim së bashku me zhvillimin e 
Qendrave të Kompetencës.

Arsimi dhe aftësimi profesional është njëri nga nën sektorët më të rëndësishëm i cili për-
gatitë individët për punë, përkatësisht pajis ata me shkathtësi, njohuri dhe kompetenca 
të nevojshme për tregun e punës. Arsimi i mesëm profesional është i ndarë në dy drej-
time: arsimi i përgjithshëm profesional i bazuar në shkolla i cili është nën përgjegjësinë e 
MASHT-it dhe trajnimi e ritrajnimi i të papunëve i cili është nën përgjegjësinë e MPMS-
së. Nën sektori i AAP-së është pjesë e nivelit të arsimit të mesëm të lartë (ISCED 3) dhe 
u shërben grup moshave 15-18 vjeç.60 

Korniza ligjore në fushën  e arsimit dhe aftësimit profesional përfshinë Ligjin për 
Arsimin dhe Aftësimin Profesional i miratuar në vitin 2006. Aktualisht ky ligj është 
duke u rishikuar i cili synon të eliminoj  zbrazëtirat në arsimin dhe aftësimin profesional 
dhe arsimin dhe aftësimin për të rritur, për të bërë AAP-në një faktor të rëndësishëm 
për zhvillimin ekonomik të bazuar në nevojat e tregut të punës, sigurimin e cilësisë të 
bazuar në standardet dhe kriteret evropiane, harmonizimin me legjislacionin kombëtar 
në fuqi. Gjatë vitit 2012 AKK ka organizuar tri runde të procesit të validimit të kualifi-
kimeve dhe akreditimit të institucioneve ofruese dhe vlerësuese për kualifikime të zh-
villuara sipas standardeve të verifikuara kombëtare apo ndërkombëtare.  Gjithsej janë 6 
kualifikime dhe 12 institucione që ofrojnë kualifikime profesionale. Po ashtu në dhjetor 
të 2012 është zhvilluar procesi i verifikimit të 14 standardeve të profesionit nga AKK. Në 
shkurt të 2013 AKK ka filluar edhe akreditimin e kurseve të gjuhës angleze në Kosovë 
mbështetur edhe nga Këshilli Britanik, proces i cili tani më është ne përfundim e sipër.61

Në bazë të Ligjit aktual për Arsimin dhe Aftësimin Profesional i miratuar në vitin 2006, 
është krijuar Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (KAAP). Megjithatë, Rapor-
ti i Progresit 2011 i Komisionit Evropian thekson që ky këshill duhet të funksionalizohet 
plotësisht. Është hartuar një Plan i Veprimit dhe Korniza për Sigurimin e Cilësisë me 
qëllim të përshkrimit të mënyrave për monitorimin dhe vlerësimin e sigurimit të cilësisë 
dhe sigurimit të performancës cilësore të shkollave të AAP-së.   

Reformat aktuale përfshijnë përmirësimin e qasjes në AAP, integrimin e sistemit të ri 
kurrikular për të gjitha profilet në shkolla, sigurimin i koherencës në mes të nevojave 

60 Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016.
61 Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Prill 2013.
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të tregut të punës dhe profileve të ofruara nga shkollat e AAP-së. Autoriteti Kombëtar i 
Kualifikimeve (AKK) ka krijuar procedurat e validimit dhe akreditimit. AKK operon në 
mënyrë mjaft efektiv, mirëpo me burime të kufizuara.62   

Arsimi profesional është i organizuar në 61 shkolla nga gjithsej 108 shkolla të mesme, 
ku dy prej tyre janë Qendra të Kompetencës,  ndërsa mësimi zhvillohet në disa pro-
file, që përfshin 55.8 % e numrit të përgjithshëm të  nxënësve në arsimin e mesëm të 
lartë (59633).63 MASHT në bashkëpunim me donatorët është duke implementuar disa 
programe shkollore të cilat kanë për qëllim të rrisin shkathtësitë e ndërmarrësisë, res-
pektivisht shkathtësitë për tregun e punës përmes bashkëpunimit me komani private 
në të cilat nxënësit kryejnë punën praktike. Megjithatë kjo mbetet vetëm një iniciativë 
e mirë dhe si hap i mirë që kjo metodë të formalizohet dhe të bëhet pjesë e pandashme 
e AAP-së. Aktualisht bashkëpunimi mes AAP-së dhe sektorit të ekonomisë nuk është i 
kënaqshëm. 

AAP funksionon pothuajse e ndarë nga arsimi i mesëm sekondar i rregullt. Sistemi i 
AAP-së është kryesisht i bazuar në shkollë dhe ende nuk është i harmonizuar me nevo-
jat e ekonomisë së tregut. Sektori i ekonomisë dhe sektori privat ende nuk marrin pjesë 
aktive dhe në mënyrë sistematike në planifikimin dhe implementimin e aftësimit pro-
fesional. Këshilli Kombëtar për Arsim dhe Aftësim Profesional (KAAP) ka vendosur 
parakushtet për bashkëpunim institucional mes autoriteteve qeveritare për arsim dhe 
partnerëve social. Aktualisht, rreth 60% e nxënësve të cilët përfundojnë shkollën fillore 
nuk mund të regjistrohen në shkollat e mesme të përgjithshme (gjimnaze). Në vitin 
2006, 55% e nxënësve kanë qenë të regjistruar në shkolla profesionale. Mos ekzistimi 
i lidhjes në mes të shkollave profesionale dhe sektorit të ekonomisë e cenon konceptin 
e arsimimit dhe aftësimit profesional. Niveli i pjesëmarrjes në arsimin dhe aftësimin jo 
të obliguar është pothuajse më i ulëti në Evropë. Mungesa e arsimimit për të rritur dhe 
mësimit të vazhdueshëm jo vetëm që është preokupim kryesor për sistemin e AAP-së 
por është edhe problem social.64 

Aktualisht atraktiviteti i AAP-së është i ulët si për nxënësit po ashtu edhe për sektorin 
e ekonomisë dhe industrisë. Për nxënësit AAP-ja ende nuk ofron shkathtësi të duhura 
dhe mundësi më të mira për punësim, ndërsa punëdhënësit nuk shohin shkathtësitë 
e duhura tek ata të cilët kanë përfunduar shkollimin profesional për arsye të mospër-
puthjes në mes të AAP-së dhe nevojave të tyre. Qendrat e kompetencës vlerësohen dhe 
konsiderohen të jenë iniciativa të mira për të ngritur vetëdijen për atraktivitetin dhe 
prestigjin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional si dhe për artikulimin AAP-së me nevojat 
e tregut të punës duke u bazuar në sektor. Deri më sot qeveria nuk ka gjetur motivuesit 
kryesor për pjesëmarrje të vërtetë të partnerëve social në planifikimin dhe implemen-
timin e AAP-së.65

62 Komunikata e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nënshkrimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asociimit me Kosovës dhe Unionit Evropian, 2012.  

63 Statistikat e Arsimit 2011/2012.
64 Dokument pune: Analiza e Kapaciteteve të Burimeve Njerëzore në Kosovë, European Training Foundation, 2010.
65 Torino Process Kosovo, European Training Foundation. 2010.
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Në përgjithësi një ndër preokupimet kryesore është çështja e kapaciteteve administra-
tive; bërja e politikave në institucionet publike mbetet e dobët. Ky sektor vazhdon të nd-
ikohet nga agjenda politike, mungesa e vazhdueshme e burimeve njerëzore, kapacitete 
të pamjaftueshme për  implementim dhe monitorim. Arritja e suksesshme e synimeve 
dhe caqeve të përcaktuara me PSAK 2011-2016 si dhe reformat e tjera do të varet shumë 
nga koordinimi i mirë i të gjitha institucioneve dhe gjithë akterëve të përfshirë në këtë 
proces. Pra bashkëpunimi i ngushtë në mes të institucioneve qeveritare përgjegjëse për 
AAP-në dhe sektorit të ekonomisë dhe industrisë mbetet sfidë kryesore drejtë zhvillimit 
të vërtetë të AAP-së. 

Sfidat kryesore:

- Niveli i ulët i buxhetit për përfshirjen më të madhe të nxënësve në arsimin dhe 
aftësimin profesional dhe përmirësimin e cilësisë së tij 

- Mos ekzistimi i lidhjes në mes të shkollave profesionale dhe sektorit të ekono-
misë e minon tërësisht konceptin e arsimimit dhe aftësimit profesional.

- Kapacitetet njerëzore jo adekuate në nivelin qendror dhe komunal si dhe mung-
esa e koordinimit në të gjitha nivelet 

- Kualiteti dhe relevanca e ulët e kurrikulave ne raport me nevojat e tregut të 
punës (duke përfshirë kompetencat kryesore për arsimin para-universitar) të 
cilat po ashtu nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare në mënyrë 
që të mundësohej transferimi i krediteve për arsim dhe aftësim të mëtutjeshëm..  

- Kapacitetet jo të mjaftueshme për trajnimin e mësimdhënësve dhe menaxhimin 
e AAP-së 

- Mungesa e lidhjes në mes të sektorit të ekonomisë, partnerëve social dhe shkol-
lave si dhe përkushtimi i vërtet i tyre për të qenë pjesë reale e këtij procesi

- Mungesa e analizës sistematike të shkathtësive të kërkuara të tregut të punës 
dhe të dhënat për tranzicionin nga shkolla në punë 

- Pjesëmarrja e ulët në arsimin dhe aftësimin profesional, posaçërisht e fermave, 
përfshirja e të cilave është rreth 28%.

- Mungesa e shërbimeve për udhëzim në karrierë 
- Mungesa e pajisjeve dhe kabineteve për mbajtjen e mësimit praktik
- Mungesa e nivelit të arsimit post sekondar për arsim dhe aftësim profesional
- Mungesa e provimit të maturës për arsimin dhe aftësimin profesional 
- Decentralizimi real i arsimit dhe aftësimit profesional 

4.4. Arsimi për të rritur dhe arsimi jo-formal

Objektiva strategjike e PSAK-ut për arsimin e të rriturve është që të krijohet një mjedis 
afirmativ dhe të sigurohet partneritet me shoqërinë civile për t’u mundësuar të rinjve 
dhe të rriturve qasje në mundësi cilësore për nxënie të nivelit themelor, për dije dhe 
kompetenca të shtuara të popullatës së rritur, duke përfshirë gratë, të pafavorizuarit 
dhe minoritetet në qasje të barabartë në aftësim cilësor dhe, kësisoj, duke kontribuar në 
krijimin e shoqërisë së të nxënit gjatë gjithë jetës dhe përmirësimeve në jetën e njerëzve.

Arsimi i të rriturve është pjesë vitale e politikave të arsimit të BE-së, si një element kyç 
për rritjen e konkurrencës dhe punësimit, përfshirjen sociale, qytetarinë aktive dhe zh-
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villimin personal. Sfida kryesore mbetet sigurimi i mundësive për të gjithë, posaçërisht 
sa u përket grupeve të rrezikuara të cilët më së shumti kanë nevojë për arsimim. 66

Ekziston baza ligjore e cila rregullon arsimin e të rriturve; Ligji për Arsimin dhe Aftë-
simin Profesional, Ligji për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve, Ligji i Punës, Ligji 
për Fuqizimin e Rinisë dhe Ligji për arsimin e të rriturve.

Në bazë të Ligjit për Arsimin e të Rriturve, i rishikuar dhe të miratuar në vitin 2012,  ar-
simi dhe aftësimi për të rritur nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin publik dhe  privat 
të ofruar për të rriturit dhe / ose për të rinjtë mbi moshën 15 vjeçare, të cilët kanë të  
drejtë të ndjekin programet e mësimit, të hartuara për të rriturit. Në bazë të këtij ligji, 
arsimi dhe aftësimi për të rritur është pjesë integrale a sistemit të arsimit në Kosovë.  Po 
ashtu, sipas Ligjit, të mësuarit formal bazohet në programet e mësimit, që ofrohen në in-
stitucionet e licencuara të arsimit dhe aftësimit, të cilat përdorin programet e aprovuara 
dhe të nxjerra nga MASHT-i. Mësimi i tillë është i strukturuar dhe çon në certifikim. Të 
mësuarit informal nënkupton të mësuarit që fitohet në jetën e përditshme, në vendin e 
punës,  në  gjirin e familjes ose në kohën e lirë . Të mësuarit joformal  bazohet tek pro-
gramet e mësimit, që dallojnë nga ato të  përfshira në përkufizimin e mësimit formal në 
këtë ligj. Ky mësim mund të realizohet  brenda institucioneve të njëjta të arsimit dhe 
aftësimit, që ofrojnë programe të mësimit  formal ose plotësisht në mënyrë të pavarur. 
Megjithatë, kjo formë e mësimit është  sistematike sa i përket objektivave, kohëzgjatjes 
dhe mjeteve të mësimit. Përderisa certifikimi nënkupton njohjen zyrtare e të arriturave, 
që njeh përfundimin e arsimit ose aftësimit ose realizimin e pranueshëm në një test ose 
provim. Në kontekstin e arsimit dhe  aftësimit të të rriturve, është shprehje formale e të 
arriturave të nxënësit (në lidhshmëri me shkathtësitë, njohuritë dhe qëndrimet). Këto 
përkufizime janë në përputhje me përkufizimet dhe konceptin e Komisionit Evropian 
për arsimin për të rritur67 dhe format e arsimit dhe aftësimit.68

Të nxënit brenda sistemit formal tradicionalisht është më transparent dhe më i pranuar 
në tregun e punës dhe në shoqëri në përgjithësi. Megjithatë viteve të fundit ka filluar 
të rritet vlerësimi dhe rëndësia e mësimit jo-formal dhe informal dhe në këtë aspekt 
ekziston nevoja e qasjeve të reja për identifikimin dhe validimin e këtyre përvojave jo 
të dukshme të edukimit. Duke pasur parasysh një periudhë shumë vjeçare të jo stabi-
litetit të Kosovës, shumë të rritur kanë humbur mundësinë e arsimimit formal. Kosova 
është në një fazë fillestare të zhvillimit të arsimit për të rritur. Tranzicioni aktual politik 
dhe posaçërisht ekonomik paraqet sfida të reja për Kosovën në aspektin e ofrimit të 
mundësive për përfitimin e njohurive dhe shkathtësive të reja për të punësuarit dhe 
punëdhënësit për të pasur mundësi të konkurrojnë në tregun e punës dhe tu përshtaten 
nevojave të tij.69  

66 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/adult_en.htm.
67 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/adult_en.htm.
68 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm.
69 Plani Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016.
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Zhvillimi i edukimit bazik jo formal për të rritur është nën përgjegjësinë e MASHT-it, 
ndërsa ofrimi i programeve për zhvillimin e shkathtësive të reja të nevojshme për tregun 
e punës në kuadër të arsimit jo formal për të rritur është kryesisht nën përgjegjësinë e 
MPMS-së dhe MKRS-së. Të mësuarit gjatë gjithë jetës është një koncept i cili është pran-
uar nga institucionet e Kosovës. Mësimi për të rritur në shkollat profesionale në Kosovë 
ka filluar të organizohet nga viti 2005 me miratimin e Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin 
e të Rriturve. Bazuar në këtë ligj janë nxjerr dhe një numër i  udhëzimeve administra-
tive në mesin e të cilave edhe 1. UA për kurrikulat e punës, kriteret dhe procedurat 
për përzgjedhjen e vijuesve, regjistrimin e pjesëmarrësve, licencimin e institucioneve 
të arsimit dhe aftësimit, ekuivalencën dhe njohjen e diplomave dhe certifikatave dhe 
regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave për pjesëmarrësit e arsimit dhe aftësimit të të rrit-
urve, 2. UA për pjesëmarrjen e vijuesve në arsimin dhe aftësimin e të rriturve (2011), 3. 
UA për implementimin e kurrikulave në të gjitha fushat e arsimit profesional, 4. UA për 
organizimin e arsimit dhe aftësimit për të rritur (2011).  Kjo bazë ligjore ka rregulluar 
mësimin për të rriturit. Programet e arsimit dhe aftësimit të të rriturve janë realizuar në 
shkollat profesionale të Kosovës që nga viti 2004/2005. Vijuesit e këtyre programeve 
kanë pasur mundësi të aftësohen dhe kualifikohen për profile të ndryshme   të ofruara  
në  programet e mësimit të rregullt.70

Vet Plani Strategjik Gjithëpërfshirës i Arsimit 2011-2016 bazohet në konceptin e mësimit 
gjatë gjithë jetës. Gjithashtu edhe legjislacioni ekzistues, Korniza Kombëtare e Kurriku-
lit dhe posaçërisht Korniza Kombëtare e Kualifikimeve njohin konceptin e të mësuarit 
gjatë gjithë jetës, element kryesor i të cilit është pikërisht krijimi i mundësive të arsimit 
dhe aftësimit për të rriturit të cilët për shkaqe të ndryshme nuk kanë arritur të përfun-
dojnë arsimimin e rregullt apo kanë nevojë që të përfitojnë aftësi të reja në përputhje me 
nevojat aktuale të tregut të punës. Ligji për Kualifikimet Kombëtare i miratuar në vitin 
2008 krijon bazën e përgjithshme ligjore për njohjen e mësimit paraprak jo formal dhe 
informal (Neni 2). Në bazë të Ligjit për Kualifikimet Kombëtare njohja e mësimit para-
prak nënkupton procesin e vlerësimit të njohurive, shkathtësive ose  kompetencave më 
të gjëra, të cilat një individ i ka arritur më herët, nëpërmjet mësimit formal, joformal ose 
informal. Kjo njohuri praktike do të shfrytëzohet për t’i dhënë mundësi individit që të 
avancohet ose të lirohet për një pjesë të kursit ose kredisë drejt kualifikimit.

Në shkurt të vitit 2011, MASHT-i aprovoi Udhëzimin Administrativ për kriteret dhe 
procedurat e validimit dhe aprovimit të kualifikimeve kombëtare dhe akreditimin e 
institucioneve të cilat ofrojnë kualifikime në Kosovë. Përderisa, AKK aktualisht është 
duke testuar në terren kualifikimet aktuale të cilat varësisht nga përmbushja e standar-
deve dhe përputhja e tyre me Kornizën Kombëtare të Kurrikulit dhe Kornizën Kom-
bëtare të Kualifikimeve. Më tej, Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve gjatë vitit 2011, 
me përkrahjen e projektit EU KOSVET V ka hartuar një numër të udhëzimeve të cilat 
do të përkrahin arsimin dhe aftësimin profesional ku ndër të tjera edhe udhëzimin për 

70 Raport hulumtues: Gjendja e arsimit dhe aftësimit të të rriturve në shkollat profesionale të Kosovës”, 
Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2009.
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njohjen e mësimit paraprak.71 Gjithashtu AKK-ja ka zhvilluar dhe miratuar sistemin e 
krediteve të arsimit dhe aftësimit profesional të cilat do të ndihmojnë dhe do t’i shër-
bejnë qëllimit të AKK-së për të lehtësuar akumulimin dhe transferimin e rezultateve të 
të mësuarit nga sisteme të ndryshme të të mësuarit, duke përfshirë edhe edukimin dhe 
aftësimin formal dhe jo formal. 72

Në bazë të të dhënave nga MASHT-i 73 në programet për të rritur (në të tri nivelet) në 
periudhën 2005-2008 janë regjistruar 8032 kandidatë, prej të cilëve 4598 kanë përfunduar 
këto programe dhe janë certifikuar. Ndërsa gjatë vitit 2009 gjithsej kanë vijuar programet 
për të rritur 2977 vijues dhe gjatë vitit 2010, 3306 vijues. Prej tyre nga komunitetet 
minoritare, respektivisht serb, kroat dhe romë në qendrën e aftësimit profesional Don 
Bosko gjatë vitit 2009 kanë vijuar mësimin 41 kandidat dhe gjatë vitit 2010  kanë vijuar 
mësimin 62 kandidat. 

Arsimi për të rritur organizohet në shkolla profesionale dhe në kuadër të qendrave  të 
trajnimit në kuadër të MPMS-së. Gjatë vitit 2008/09 programet për arsimin dhe aftë-
simin për të rritur janë organizuar në 44 shkolla profesionale dhe janë certifikuar më 
shumë së 3000 vijues.74 Përveç kësaj arsimi për të rritur organizohet edhe në instanca 
të tjera i ofruar nga ofrues dhe organizata të ndryshme jo qeveritare dhe kompani 
private. Mos rregullimi i sistemit jo-formal dhe arsimit për të rritur paraqet një sfidë të 
madhe për mbledhjen e të dhënave në këtë fushë. Arsimi dhe aftësimi për të rritur në 
Kosovë ofrohet nga institucione dhe programe të ndryshme: Universiteti i Prishtinës me 
programin “trajnimi profesional i mësimdhënësve pa shkëputje nga puna”, universitetet 
verore, OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare, programe të cilat janë të ndërlidhura 
me arsimim (mësimi i qasjeve të ndryshme dhe vlerave pozitive jetësore), qendrat e 
trajnimit, ndërmarrjet e ndryshme private dhe publike, shkollat për mësimin e gjuhëve 
dhe programeve kompjuterike, shoqatat, etj. Një numër i madh i OJQ-ve të financuara 
nga donatorët ofrojnë programe mësimore jo-formale dhe programe arsimore për të 
rritur  të cilat implementohen drejtpërdrejt prej tyre. Mirëpo të dhënat për këto OJQ 
mungojnë.75 

Në bazë të hulumtimit i cili është realizuar nga Instituti Pedagogjik i Kosovës76 dhe i 
cili përfshinë të dhënat për periudhën 2005-2008, shkaktarët kryesor të mos realizimit 
të arsimit dhe aftësimit për të rritur në shkollat e tjera profesionale kanë qenë mos li-
cencimi i tyre për të ofruar këtë lloj arsimimi (29.90%), nuk kanë pasur kushte, klasa dhe 

71 Raporti vjetor 2011 i Autoritetit Kombëtarë të Kualifikimeve, f. 34.
72 Ibid. 
73 Raporti kombëtar i përparimit i dorëzuar në kuadër të  të përparimit në përgatitje të Raportit Global për 

Mësimin dhe Arsimin për të Rritur (RGMARR – GRALE) dhe fundit të  Dekadës së Shkrim Leximit të  
Kombeve të Bashkuara (DSHLKB – UNLD), prill 2012, f. 9.

74 Plani Strategjik i Arsimit 2011-2016. f. 38.
75 Procesi i Torinos 2012, Vetëvlerësim (Draft), Kosovë, Shtator 2012.
76 Raport hulumtues: Gjendja e arsimit dhe aftësimit të të rriturve në shkollat profesionale të Kosovës”, 

Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2009.
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kabinete laboratorike (29/19%), nuk kanë pasur buxhet për realizimin e mësimit për të 
rritur (34.39%), nuk kanë pasur kërkesa nga kandidatët (9.52%). Përderisa mënyra e in-
formimit ka qenë kryesisht përmes konkursit publik (47%), informimit në media (26%), 
interesimit/informimit të kandidatëve në shkollë (50%) ndërsa në shumicën e rasteve 
regjistrimi i kandidatëve është bërë pa test pranues (97%). Sfidat dhe problemet krye-
sore me të cilat janë ballafaquar shkollat profesionale në ofrimin e arsimit dhe aftësimit 
për të rritur kanë qenë  procesi i centralizuar dhe pamundësia  për të menagjuar mjetet 
e grumbulluara nga pagesat e vijuesve, mungesa e dokumentacionit pedagogjik, proce-
durat e prokurorimit, numri i vogël i nxënësve të shpërndarë në profile, pamundësia për 
kryerjen e praktikës profesionale në shkollë apo ndërmarrje etj. Në 71% të rasteve, ud-
hëheqsit e shkollave profesionale kanë deklaruar që bizneset lokale tregojnë shumë pak 
vullnet për mundësinë e kryerjes së punës praktike. Shkollat gjithashtu janë përballur 
me kushte jo të përshtatshme teknike për realizimin e arsimit dhe aftësimit profesional 
si dhe mungesë të literaturës dhe materialeve përkatëse të nevojshme. 

Numri më i madh i vijuesve në arsimin dhe aftësimin për të rritur në shkollat profesio-
nale është vërejtur të jetë në rajonin e Prishtinës. Gjithashtu,  shkalla e  vijueshmërisë 
në programet për të rritur në shkollat profesionale të Kosovës është shumë më e lartë 
nga vijues të gjinisë mashkullore se sa nga vijues të gjinisë femërore. Kjo arsyetohet 
me faktin se edhe lista e profileve është më e përshtatshme për vijueshmëri dhe përfi-
tim nga persona të gjinisë mashkullore se sa të gjinisë femërore. Realizimi me sukses i 
mësimit për të rritur është i kushtëzuar në mënyrë të drejtpërdrejtë  nga përgatitja pro-
fesionale e mësimdhënësve  për punën me të rritur, kapaciteti i shkollave profesionale 
apo mundësitë e bashkëpunimit me ndërmarrje për realizimin e teorisë dhe praktikës 
profesionale, funksionaliteti  i firmave ushtrimore të shkollave pilot të zhvilluara nga 
Swiss Contakt dhe Eco Net në disa shkolla profesionale dhe ekonomike, kushtet tekni-
ke të shkollave për dizajnimin dhe zbatimin e materialeve  dhe mjeteve mësimore etj. 
Në kuadër të atyre shkollave profesionale të cilat kanë qenë pjesë e hulumtimit, më-
simdhënësit janë trajnuar kryesisht në tri programe kryesore trajnimi: metodikë/dida-
ktikë, didaktikë profesionale dhe trajnimi për praktikën profesionale dhe në programin  
kompjuterik CC për dizajnimin e përmbajtjeve  mësimore. 

Kosova ende është në fazën fillestare të zhvillimit të një sistemi të arsimit dhe aftësimit 
për të rritur dhe realizimi i tij nga ofruesit privat ende nuk është i rregulluar. Sfida 
kryesore mbetet krijimi i një qasje sistematike dhe të koordinuar ndër institucionale dhe 
ndër-sektoriale për zhvillimin e arsimit dhe aftësimit për të rritur. Ekzistojnë një numër 
i ofruesve privat sikurse qendra e aftësimit Don Bosko, Gratë për Gratë, Agjencia për 
Promovimin e Punësimit, dhe programet e MASHT-i në bashkëpunim me UNICEF-in 
për shkrim dhe lexim të impelementuar në 19 qendra të grave për shkrim dhe lexim 
në 19 komuna të Kosovës. Më shumë se 3000 gra të zonave rurale kanë përfituar nga 
ky program, i cili është i barasvlershëm me nivelin e arsimit primar. Posaçërisht ekzis-
ton nevoja e ofrimit të programeve specifike për personat e moshuar dhe me aftësi të 
kufizuara të cilët nuk kanë qenë në shkollë apo kanë qenë të regjistruar vetëm për një 
kohë të caktuar dhe të cilëve ju nevojitet një certifikatë e arsimit të obliguar për të pasur 
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mundësinë të punojnë dhe integrohen në shoqëri77

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka krijuar 8 qendra të aftësimit profesional 
në 7 regjione duke përfshirë dhe një në Mitrovicë si dhe 5 qendra mobile, nismë e cila 
konsiderohet një hap serioz dhe i strukturuar qeveritar për zhvillimin e shkathtësive të 
të papunëve dhe të pakualifikuarve. Aftësimet në këto qendra u ofrohen vetëm atyre 
që janë të regjistruar si të papunë në Shërbimet Publike të Punësimit, ndërsa përparësi 
u jepet personave të grupmoshës 16-25 vjeçar, posaçërisht grave, minoriteteve dhe per-
sonave me aftësi të kufizuara. 78

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar plan-programet për arsimin 
joformal për nivelin I-rë dhe të II, klasa 1-9 në vitin 2005 në gjuhën Turke dhe Boshnjake. 
Megjithatë nuk ka interesim të komunitetit për vijim në programin shkrim lexim ba-
zik dhe Programet e Arsimit Profesional për të Rritur79 përderisa është e njohur tanimë 
që komuniteti serb nuk merr pjesë fare në sistemin arsimor të Kosovës. Kurrikulat 
dhe aftësimi profesional ofrohen në gjuhën serbe për komunitetin serb në zonat ku 
ata jetojnë. Nga 8 Qendra të Aftësimit Profesionalë (QAP), një është i vendosur në 
Mitrovicën Veriore (Doljanë, Zveçan) një hapësirë e banuar kryesisht nga komuniteti 
serb; me qëllim të arritjes së objektivave politike për komunitetet minoritare, MPMS-ja 
ka themeluar qendra të lëvizshme aftësuese në Rapotovë (Gjilan), në Graçanicë dhe në 
Dragash. Qendra `Don Bosko`, në bashkëpunim me partnerët zhvillimorë, është duke 
ofruar aftësim profesional për komunitetet RAE nga Plemetini (Obiliq) dhe nga Fushë 
Kosova. Statistikat e MPMS-së tregojnë se numri i vijuesve të trajnimeve nga radhët e 
komuniteteve minoritare është rreth 4-5 për qind, ndërsa numri i grave që kanë vijuar 
aftësimet është rreth 40 %.80

Në përgjithësi mund të thuhet që koncepti i arsimit dhe aftësimit për të rritur dhe arsim-
it jo formal është pranuar si koncept qysh në fillimin e kësaj dekade nga institucionet e 
Kosovës duke u përfshirë si i tillë edhe në kornizën  strategjike dhe ligjore. Gjithashtu 
mund të thuhet që janë bërë përpjekje dhe hapa konkret në zhvillimin e tij në bash-
këpunim me komunitetin e donatorëve dhe tani më të gjithë akterët relevantë pranojnë 
rëndësinë e këtij elementi në zhvillimin e një shoqërie të bazuar në dije dhe zhvillimin 
e përgjithshëm ekonomik. Megjithatë mbetet shumë punë drejt krijimit të një sistemi të 
qëndrueshëm dhe efektiv të arsimit për të rritur, arsimit jo formal dhe njohjes së kualifi-
kimeve paraprake. Arsimi për të rritur dhe arsimi jo formal është pjesë integrale e Planit 
Strategjik të Arsimit 2011-2016 i cili përcakton prioritetet, objektivat dhe aktivitetet 
konkrete të cilat duhet të ndërmerren. Sigurimi i arsimit cilësor për grupin e përfituesve 
të arsimit për të rritur do të ndihmojë në krijimin e një shoqërie të mësimit gjatë gjithë 
jetës dhe do të përmirësojë jetesën e njerëzve duke ndihmuar zhvillimin ekonomik të 
Republikës së Kosovës. Duhet të forcohet lidhja në mes të arsimit për të rriturit dhe ar-

77 Plani Strategjik i Arsimit 2011-2016, f. 37.
78 Ibid.
79 Ibid, f. 9.
80 Plani Strategjik i Arsimit 2011-2016, f. 149.
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simit joformal në Kosovë; strategjia parasheh hapjen e dyerve të institucioneve të arsimit 
të rregullt për të përmirësuar nivelin e mundësive të barabarta për një numër të madh të 
atyre që kanë mbetur jashtë sistemit të rregullt arsimor.

Sfidat kryesore:

- Arsimi për të rritur dhe jo formal nuk janë në përputhje të plotë me ekonominë 
dhe punësimin 

- Buxheti jo i mjaftueshëm për arsimin për të rriturit dhe për arsimin joformal 
për arritjen e synimeve për qasje dhe barazi, posaçërisht sa i përket sigurimit të 
kushteve të nevojshme teknike dhe materialeve shpenzuese

- Ende nuk ekziston një vetëdije më e lartë për arsimin dhe aftësimin e të rriturve, 
si në mesin e atyre që kanë nevojë të vijojnë programe të arsimit dhe aftësimit 
për të rritur e po ashtu edhe të akterëve kryesor për zhvillimin e këtij nën sektori

- Mungon partneriteti i mirëfilltë në mes të qeverisë dhe partnerëve  social dhe 
ende nuk ekziston një qasje gjithëpërfshirëse e qeverisë  dhe kjo ndikon në mos 
përputhjen e programeve mësimore me nevojat e tregut të punës dhe mosn-
johjen e tyre në masë të konsiderueshme dhe mos bashkëpunimin e mirëfilltë 
me komunitetin afarist

- Mungojnë të dhënat, informatat dhe kapacitetet hulumtuese për arsimin dhe 
aftësimin për të rritur.

- Mungon mbledhja e të dhënave për këtë sektor në kuadër të SMIA-së të cilat 
do të ndihmonin në planifikimin më të mirë dhe implementimin e prioriteteve 
strategjike

- Ekziston një boshllëk i konsiderueshëm për shkak të mungesës së shërbimeve 
pas shkollimit të mesëm të lartë dhe, rrjedhimisht, arsimi për të rriturit dhe 
arsimi joformal kryesisht ndodhin në institucione të arsimit të mesëm dhe në 
institucione trajnuese. 

- Nuk ka bashkëpunim të duhur dhe të mirëfilltë në mes të ministrive përkatëse 
(MPMS dhe MASHT) dhe kjo ndikon në mos përdorimin më efikas të QAP-ve 
ekzistuese dhe resurseve të shkollave profesionale që ofrojnë programe të ng-
jashme

- Ekziston nevoja e trajnimit të mësimdhënësve për të siguruar mësimdhënie të 
përshtatshme për këtë lloj mësimi 

4.5. Arsimi i Lartë

Objektivë e përgjithshme e PSAK 2011-2016 në nën-sektorin e arsimit të lartë është 
hartimi dhe jetësimi i politikave dhe legjislacionit efektiv dhe të qëndrueshëm për të 
përkrahur qasjen e barabartë nëpërmjet të ndërtimit të një sistemi efikas dhe efektiv të 
menaxhimit të arsimit të lartë cilësor që prodhon studentë të kalibrit të lartë që plotëso-
jnë standardet përkatëse evropiane dhe për rritjen e kapaciteteve për kërkime shken-
core. Ky qëllim strategjik synon të ndërtojë arsimin e lartë deri në nivelin që e bën atë 
kompatibil me trendet e ngjashme në rajon dhe në vendet evropiane dhe që e përkrahë 
mobilitetin e studentëve e të personelit.

Bashkimi Evropian ka ndërmarr masa konkrete për reformimin e sistemit të arsimit të 
lartë, i cili është konsideruar të jetë i tejkaluar dhe jo në përputhje me nevojat bashkë-
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kohore, me nënshkrimin e Deklaratës së Bolonjës në vitin 1999. Njëri nga objektivat 
kryesore të procesit të Bolonjës është krijimi i Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë, ku 
studentet do të kenë mundësi të zgjedhin programe dhe kurse të studimit nga një gamë 
e gjerë dhe transparente e ofertave cilësore dhe të përfitojnë nga procedurat e njohjes 
së ndërsjellë të kualitifikimeve të tyre. Procesi i Bolonjës ka nxitur shumë reforma të 
nevojshme në Arsimin e Lartë të vendeve evropiane për të bërë atë më kompatibil dhe 
më të krahasueshëm, më konkurrues dhe më atraktiv së pari për evropianët por edhe 
për studentet dhe stafin akademik nga kontinentet e tjera. Tri objektivat kryesore të 
procesit të Bolonjës që nga fillimi kanë qenë krijimi i sistemit prej tre ciklesh (bachelor/
master/doktoraturë), sigurimin e cilësisë dhe njohjen e kualifikimeve dhe periudhën e 
studimeve.81 Procesi i Bolonjës, përveç që është bërë instrumenti kryesor për reformimin 
e sistemit të arsimit të lartë në Bashkimin Evropian, ka luajtur dhe luan një rol shumë të 
rëndësishëm edhe për reformimin e arsimit të lartë në Kosovë, pavarësisht që Kosova 
nuk është nënshkruese e këtij procesi. 

Arsimi i Lartë në Republikën e Kosovës rregullohet më Ligjin për Arsimin e Lartë, të 
miratuar në vitin 2011 me qëllim të harmonizimit me reformat aktuale në sektorin e 
arsimit. Ky ligj vendos bazën për rregullimin, funksionimin, financimin dhe sigurimin 
e cilësisë në arsimin e lartë në përputhje me standardet evropiane si dhe rolin e shtetit 
dhe shoqërisë në zhvillimin e  arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Si rrjedhojë, 
MASHT gjatë vitit 2012 ka vazhduar me harmonizimin e legjislacionit sekondar me lig-
jin e ri. Në bazë të Ligjit, arsim i lartë konsiderohet arsimimi pas nivelit të shkollimit të 
mesëm të lartë për të cilin mund të jepen kredi sipas Sistemit Evropian për Transferim-
in e Krediteve (ECTS), si sistem i adoptuar në kuadër të implementimit të procesit të 
Bolonjës. Sa i përket politikave, qysh në vitin 2004 është miratuar Strategjia për Arsimin 
e Lartë 2005-2015, ndërsa në vitin 2011 është miratuar Plani Strategjik Gjithëpërfshirës 
i Arsimit 2011-2016 i cili po ashtu cakton prioritetet, objektivat dhe synimet edhe për 
arsimin e lartë.

Edhe pse Kosova nuk është nënshkruese e Deklaratës së Bolonjës ajo zyrtarisht është e 
përfshirë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. Më shumë se 75%82 e institucioneve 
dhe programeve të arsimit të lartë në Kosovë përdorin Sistemin Evropian të Transfer-
imit të Krediteve (ECTS) me qellim të transferimit dhe akumulimit të krediteve. Sistemi 
i arsimit të lartë është i organizuar në tri cikle, në përputhje me procesin e Bolonjës i ga-
rantuar me Ligjin e arsimit të lartë; Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Megjithatë duhet 
ende punë në konsolidimin e mëtejmë të këtij sistemi. Ofruesit e arsimit të lartë mund 
të jenë publik dhe privat dhe mund të ofrojnë shërbimet e tyre pasi që të jenë licencuar 
nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, si institucion kryesor përgjegjës për sigurimin e 
cilësisë të arsimit të lartë  publik dhe privat në Kosovë. 

81 http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm.
82 Arsimi i Lartë në Kosovë, Agjencia Ekzekutive për Arsim, fushën Audiovisuale dhe Kulture, Komisioni 

Evropian. Korrik 2012. f. 8. 
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Kosova, tanimë, ka miratuar Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve e cila implementa-
tohet nga Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve në bazë të Ligjit për Kualifikimet Kom-
bëtare. Më tej është krijuar Qendra Kombëtare për Njohje Akademike (e ashtuquajtur 
NARIC) e cila është përgjegjëse për procesin e njohjes së kualifikimeve me qëllim të 
promovimit të mobilitetit të studentëve, stafit akademik, hulumtuesve, duke ofruar 
këshilla dhe informacione sa i përket procesit të njohjes së diplomave dhe periudhës së 
studimeve të kryera në vendet e tjera.83 Në vitin 2012, MASHT-i ka hartuar udhëzimin 
administrativ për caktimin e formës dhe përmbajtjes së diplomave dhe shtojcave të 
diplomave të bartësve të arsimit të lartë.84

Aktualisht, MASHT ka hyrë në fazën e dytë të implementimit të strategjisë për arsimin 
e lartë, respektivisht fazën 2010-2015, prioritetet e së cilës janë zhvillimi i kapaciteteve 
institucionale dhe intelektuale. Gjashtë objektivat strategjike të saj janë në proces të 
implementimit, sikurse janë promovimi i politikave gjithëpërfshirëse në arsim dhe 
forcimi i sistemit të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë. Ka nevojë të mëtutjeshme të 
përmirësohet menaxhimi efektiv i burimeve financiare dhe zhvillimi i infrastrukturës 
funksionale në sistemin e arsimit të lartë. Ka vazhduar implementimi dhe funksional-
izimi i mëtutjeshëm i objektivave të Procesit të Bolonjës si dhe është bërë avancimi sa i 
përket operimit autonom të universiteteve në aspektin e ndarjes buxhetore, proceseve 
operacionale transparente dhe organizimi i brendshëm, sigurimi i cilësisë dhe vlerësimi, 
sistemet moderne menaxhuese.85

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë, arsimi i lartë në Kosovë ofrohet nga institucione 
publike dhe private të arsimit të lartë të akredituara si universitete, kolegje, institute dhe 
shkolla të larta profesionale. Gjithsej janë katër universitete publike; Universiteti i Pr-
ishtinës, i Prizrenit, i Pejës dhe i Mitrovicës (i cili ende nuk është pjesë e sistemit të arsim-
it të Kosovës). Universiteti i Prishtinës është universiteti më i madh publik me gjithsej 16 
njësi akademike të shpërndara në gjithë Kosovën. UP-ja ka gjithsej 121 programe Bache-
lor, 97 programe Master dhe 29 programe të Doktoratës (2010).86 Numri i përgjithshëm i 
studentëve për vitin akademik 2011/2012 ka qenë 52,564. Pastaj Universiteti i Prizrenit i 
cili u themelua në vitin 2008 i cili gjatë vitit akademik 2011/2012 ka pasur 2,784 student. 
Universiteti i Pejës është akredituar për herë të parë në vitin 2012 dhe akoma është në 
procedurën e themelimit. Ndërsa janë të licencuara 22 institucione private të arsimit 
të lartë të cilat grumbullojnë 51,714 student. Universiteti i Mitrovicës  ka rreth 10,000 
student dhe 3 shkolla të larta profesionale në gjuhen serbe me rreth 3000 studentë.87 Të 
gjitha institucionet e licencuara të arsimit të lartë të integruara në sistemin e arsimit të 
Kosovës kanë kaluar nëpër procesin e akreditimit të organizuar nga Agjencia Kosovare 

83 http://www.higherkos.info/hk/index.php?option=com_content&vieë=article&id=71%3Anaric- of-
fice&catid=40%3Acol3&Itemid=1.

84 http://www.masht-gov.net/advCms/documents/udhezim_administrativ_03_2012.pdf.
85 Arsimi i Lartë në Kosovë, Agjencia Ekzekutive për Arsim, fushën Audiovisuale dhe Kulture, Komisioni 

Evropian. Korrik 2012. f. 3.
86 Ibid, f. 3.
87 Ibid.
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e Akreditimit i cili proces ka ndikuar në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë.

Në vitin 2008, MASHT-i ka obliguar të gjitha institucionet e arsimit të lartë të themelojnë 
Zyrat për Sigurimin e Cilësisë dhe të konsolidojnë mekanizmat e tyre të brendshëm për 
sigurimin e cilësisë. Në vitin 2009 të gjitha institucionet e arsimit të lartë kanë themeluar 
këto zyre në kuadër të projektit të Tempusit “Përkrahja dhe Zhvillimi i Strukturave për 
Sigurimin e Cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë. 88

Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që të zhvillojë politika gjithëpërfshirëse dhe të 
sigurojë një mjedis të përshtatshëm që promovon qasje të shtuar në arsimin e lartë për 
të realizuar përfshirjen e 35% të grup-moshës përkatëse (prej 18 deri 24 vjeç) në arsimin 
e lartë deri në vitin 2015. Numri i studentëve të regjistruar për herë të parë në arsimin e 
lartë është rritur dukshëm për të arritur pothuajse dyfishin (rreth 18,000 në vitin 2009) 
krahasuar me numrin e studentëve në vitin 2008 (8,000).89 Ndërsa aktualisht numri total 
i studentëve në të gjitha nivelet e arsimit të  lartë vlerësohet të jetë përafërsisht 120,921, 
ku prej tyre më shumë se 11,000 janë nga komuniteti serb por të cilët nuk janë pjese e 
integruar e sistemit të arsimit të Kosovës. 90 Megjithatë, rritja e regjistrimit kërkon masa 
përcjellëse për të ruajtur dhe përmirësuar cilësinë e arsimit. Numri i studentëve nga ko-
munitetet është rritur sikurse edhe numri i vendeve të rezervuara për shqiptarët jashtë 
kufijve administrativë të Republikës së Kosovës. Një sfidë mbetet sigurimi i mundësive 
për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta arsimore për t’u kyçur në 
studime të arsimit të lartë.91

Sa i përket kurrikulave në nivelin Bachelor dhe Master, janë duke u ndërmarrë reforma 
në aspektin e krijimit të programeve 3+2 ose 4+1 në programet e këtyre niveleve dhe në 
aspektin e modernizimit dhe adaptimit të programeve aktuale me nevojat e tregut të 
punës. Institucionet e arsimit të lartë janë duke i harmonizuar vazhdimisht programet 
e tyre me plan programe relativisht të krahasueshme me Universitetet Evropiane për të 
lehtësuar kuptimin dhe njohjen e gradave në nivel ndërkombëtar. Kurrikulat përfshijnë 
lëndët e obligueshme dhe zgjedhore. Ndërsa doktoratura organizohet përmes sistemit 
të studimeve të bazuar në punë kërkimore. 

Financimi i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë bëhet në përputhje me Ligjin 
për Arsimin e Lartë.  Institucionet e arsimit të lartë mund të financohen me fonde nga 
Ministria për mësimdhënie dhe kërkime shkencore me interes të përgjithshëm; page-
sa për shkollim dhe pagesa tjera që bëjnë studentët; pagesa për shërbime komerciale 
dhe shërbime të tjera;  donacione, dhurata, ndihmesa tjera dhe kontrata me organizma 
shtetërorë, ndërkombëtarë, publik ose privatë në fushën e mësimdhënies, të kërkimeve 
shkencore apo të këshillimit. Ndërsa Universiteti i Mitrovicës në bazë të Ligjit për Ar-

88 Ibid, f. 5.
89 Plani Strategjik i Arsimit 2011-2016, f. 37.
90 Arsimi i Lartë në Kosovë, Agjencia Ekzekutive për Arsim, fushën Audiovisuale dhe Kulturë, Komisioni 

Evropian. Korrik 2012, f. 3. 
91 Plani Strategjik i Arsimit 2011-2016, f. 37.
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simin në Komuna mund të fitoj fonde edhe na Serbia përderisa ato bëhen publike dhe 
transparente. Ndërsa arsimi i lartë privat kryesisht vet financohet. 

Në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar, MASHT-i në vitin 2008 ka themeluar Qen-
drën Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsimin e Lartë, Hulumtim dhe 
Teknologji me qëllim të promovimit dhe lehtësimit të bashkëpunimit, standardizimit, 
mobilitetit, tejkalimit të barrierave kulturore në komunikim dhe shkëmbim në fushën e 
arsimit të lartë në shkallë ndërkombëtare, ngritjen e kapaciteteve hulumtuese, promov-
imin e programeve evropiane, etj. Kjo qendër merret me Programin e 7 Kornizë FP7 
dhe koordinon programet si CEEPUS dhe programet e tjera të BE-së. Edhe pse Kosova 
ka qenë pjesë e programeve të ndryshme të Bashkimit Evropian në fushën e arsimit të 
lartë, vlerësohet që pjesëmarrja e Kosovës në këto programe është ende  ulët, sidomos sa 
i përket pjesëmarrjes në Programin e 7 Kornizë.92

Sikurse edhe nivelet e tjera të arsimit në Kosovë, edhe arsimi i lartë ballafaqohet me 
hapësira të pamjaftueshme infrastrukturore. Në Universitetin e Prishtinës, hapësira e 
llogaritur për metër katror për student është vlerësuar të jetë 2.9893 (2009). Edhe pse kjo 
mesatare ndryshon prej fakultetit në fakultet, si për shembull në fakultetin ekonomik 
mesatarja është 1 metër katror për student në disa fakultete tjera mesatarja arrinë në 10 
metra katror për student, prapë se prapë kjo mesatare është larg standardeve të pran-
ueshme, duke pasur parasysh po ashtu edhe rritjen e vazhdueshme të studentëve çdo 
vit. Po ashtu Universiteti i Prishtinës, si universiteti më i madh publik, ka mungesë të 
sallave të leximit dhe bibliotekave. Gjithashtu infrastruktura e teknologjisë informative 
është e dobët pothuajse në të gjitha fakultetet. Shumë të dhëna ruhen dhe arkivohen në 
mënyre mekanike dhe ende nuk ka një koordinim të përgjithshëm të infrastrukturës 
teknologjikë. Në këtë kontekst edhe zhvillimi i e-arsimit apo arsimit online është ende i 
pazhvilluar dhe ka nevojë të ndërmarrjes së veprimeve konkrete në këtë drejtim si hap i 
rëndësishëm drejt përmbushjes së gjithë përfshirjes dhe arsimit gjatë gjithë jetës. 

Edhe pse Qeveria e Kosovës ka marr vendim për rritjen e pagave të personelit aka-
demik të Universitetit të Prishtinës për gati 100%, përsëri, shumica e personelit aka-
demik, përkundër faktit që janë të punësuar me normë të plotë në Universitet, gjejnë 
punë tjera. Një numër i profesorëve po ashtu ligjërojnë edhe në universitete private në 
Kosovë, kurse disa tjerë ligjërojnë edhe në Universitetin shtetëror të Tetovës në Maqe-
doni. Përveç kësaj, një numër i anëtarëve të personelit akademik gjithashtu punojnë 
edhe në institucionet qeveritare (siç janë ministritë, Kuvendi i Kosovës etj) dhe shpesh 
herë nuk i përmbushin orët e tyre të rregullta në Universitet. Shqetësuese mbetet fakti 
që personeli akademik i UP-së ka shumë pak kohë për hulumtime brenda Universitetit. 
Në disa raste, Universiteti ka ofruar përkrahje për anëtarët e personelit akademik në hu-
lumtimet e tyre individuale nga të ardhurat që vijnë nga pagesat e studentëve. Kjo është 
realizuar, kryesisht, në formë të përkrahjes financiare për pjesëmarrje në konferenca ose 
qëndrime studimore të shkurtra jashtë vendit. Megjithatë, çështja e kohës në dispozicion 

92 Raporti i Progresit I Komisionit Evropian 2011.
93 Studim lidhur me zbatimin e Procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës. OSCE. f. 20.
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për të kryer hulumtime individuale mbetet thelbësore, njëlloj sikurse përkrahja për hu-
lumtime brenda Universitetit. 94

Duke pasur parasysh që Universiteti i Prishtinës është Universiteti më i madh në Kosovë 
dhe i pari qe ka filluar implementimin e kërkesave të Procesit të Bolonjës, fokusi kryesor 
bie mbi të dhe ai në të njëjtën kohë shërben edhe si pikë referimi për implementimin e 
reformave. UP-ja ka themeluar disa struktura kyçe për implementimin e Bolonjës. Zyra e 
Prorektorit për mësimdhënie dhe kërkime shkencore është drejtpërdrejt përgjegjëse për 
Procesin e Bolonjës dhe për të gjitha reformat dhe aktivitetet akademike në Universitetin 
e Prishtinës. Struktura kyçe brenda Universitetit që momentalisht e mbikëqyr zbatimin 
e Procesit të Bolonjës është Zyra për zhvillim akademik e cila ka funksion të promov-
imit dhe zbatimit të objektivave të Procesit të Bolonjës. Kjo zyre përmban në vete tri 
njësi kryesore: Njësinë për sigurimin e cilësisë, Njësinë për koordinimin e ECTS-ve dhe 
Njësinë e shërbimeve përkrahëse për Studentë (Qendra LINK). Përveç kësaj kjo qendër 
ka nga një koordinator për zhvillim akademik në çdo fakultet të cilët kanë për qëllim 
kryesor mbikëqyrjen e Procesit të Bolonjës. Në aspektin e bashkëpunimit ndërkom-
bëtarë, UP-ja është anëtare e Asociacionit të Universiteteve Evropiane dhe shumë struk-
turave e asociacioneve tjera ndërkombëtare. Në vitin 2009 UP-ja ka pasur afërsisht 89 
marrëveshje të bashkëpunimit, 88 prej te cilave kanë qenë me universitetet rajonale, ev-
ropiane dhe ndërkombëtare. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e bashkëpunimit 
ndërkombëtarë të UP-së është fillimi i marrjes pjesë në projektin e Skemës akademike 
të Ballkanit për ndërkombëtarizimin e të mësuarit në bashkëpunim me universitetet e 
BE-së (Basileus) në kuadër të programit Erasmus Mundus.95

Edhe pse në aspektin formal, UP-ja qëndron mirë në aspektin e krijimit të strukturave 
dhe implementimit të reformave, ende nevojitet një qasje dhe një kuptim më gjithëpërf-
shirës i Procesit të Bolonjës dhe procesit të integrimit në Zonën Evropiane të Arsimit të 
Lartë. Kjo nënkupton planifikim dhe prioritetizim më të mirë, përshtatje të mëtutjeshme 
të kurrikulave, implementim i metodave më moderne të metodologjisë së mësimdhënies, 
zhvillim të infrastrukturës, në veçanti asaj të teknologjisë së informacionit e cilat do të 
ndikonte në përshpejtimin e reformave të kërkuara por edhe në reduktimin e proceseve 
administrative dhe burokratike, bashkëpunim më të madh me komunitetin afarist i cili 
ende mungon, ofrim të arsimit të lartë profesional, zhvillim të kapaciteteve hulumtuese 
si nga studentët po ashtu edhe nga personeli akademik, rritje të konkurrencës në ar-
simin e lartë, etj. Mbi të gjitha, sfidë e veçantë ende mbetet sigurimi i cilësisë së arsimit të 
lartë dhe shndërrimit të UP-së por edhe institucioneve private në institucione të vërteta 
shkencore, që të dy këto mjaft të rëndësishme për zhvillimin e vendit në të ardhmen dhe 
përballimin e nevojave të tregut vendor, rajonal, evropian e më gjerë.

Për shkak të popullatës së re dhe vetëdijesimit për rëndësinë e kualifikimeve universi-
tare numri i studentëve është duke u shtuar çdo vit. Kjo paraqet një sfidë për qeverinë 
përkitazi me financimin, por edhe për zhvillimin e mekanizmave dhe instrumenteve për 

94 Ibid. f. 104.
95 Ibid. f. 108-110.
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të siguruar qasje të barabartë dhe arsimim cilësor për të gjithë studentët. Një sfidë tjetër 
për sistemin e arsimit të lartë është nxjerrja e të diplomuarve me shkallë të lartë të punë-
sueshmërisë në Kosovë, në rajon dhe më gjerë. Një përbërës i rëndësishëm për cilësi të 
mirë të mësimdhënies dhe të të nxënit, është kërkimi shkencor i cili kërkon investime 
shtesë dhe shkathtësi të ndryshme nga ato që zotërojnë personeli akademik aktualisht 
në këto institucione. Sistemi i sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë ka nevojë të forcohet 
ende. 

Sfidat kryesore:

- Pavarësisht rritjes së numrit të studentëve në arsimin e lartë në vitet e fundit, 
përfshirja dhe qasja e barabartë në arsimin e lartë në Kosovë ende mbetet e ulët

- Buxheti jo i mjaftueshëm për institucionet e arsimit të lartë dhe shfrytëzimi jo 
efikas i tij duke pasur parasysh po ashtu edhe kapacitetet jo të mjaftueshme të 
institucioneve të arsimit të lartë për thithjen e fondeve na burime të ndryshme

- Mos anëtarësimi i Kosovës në grupin e shteteve nënshkruese të Kartës së Bolon-
jës

- Mungesa e përkrahjes financiare për studentët (bursat, subvencionet)
- Mungesa e stafit të kualifikuar akademik të nevojshëm 
- Trajtimi i stafit akademik si shërbyes civil sipas Ligjit të Shërbimit Civil
- Mungesa e statistikave të sakta për përfshirjen në arsimin e lartë dhe shkencë
- Shërbim jo efikas dhe ende i pazhvilluar i orientimit dhe këshillimit në karrierë
- Programet e studimit ende nuk pasqyrojnë nevojat reale të tregut të punës dhe 

bashkëpunimi i arsimit të lartë me komunitetin afarist është shumë i ulët
- Ekziston nevoja e ngritjes se kualitetit të mësimdhënies në arsimin e lartë në 

përputhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies 
- Kualiteti dhe numri i kërkimeve shkencore, mësimdhënia cilësore për kërkime 

shkencore si dhe mentaliteti i kërkimit shkencor janë ende të pazhvilluara
- Mjedisi jo i përshtatshëm për kërkime shkencore duke pasur parasysh mung-

esën e infrastrukturës së përshtatshme fizike, laboratorëve, numrin e librave, 
kompjuterëve dhe pajisjeve të tjera për programet përkatëse studimore 

- Korniza  e sigurimit të cilësisë, duke përfshire edhe institucionet relevante për 
sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë kanë ende nevojë të forcohen

- Nivel i ulët i bashkëpunimit ndërkombëtarë dhe mobilitetit të personelit dhe 
studentëve. 

- Përfitimi nga programet e arsimit dhe kërkimit të Bashkimit Evropian është 
shumë i ulët

4.6. Kërkimi dhe shkenca

Shtyllë kryesore e Strategjisë së Lisbonës 2000 që BE-ja të jetë ekonomia më konkurruese 
dhe më dinamike në botë deri në vitin 2010 e bazuar në dije dhe e aftë që të krijoj rritje 
të qëndrueshme ekonomike me më shumë vende pune dhe kohezion më të lartë social, 
së bashku me Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë ishte edhe krijimi i Zonës Evropiane 
të Kërkimeve (ERA) me qëllim që tu mundësoj hulumtuesve, institucioneve hulumtuese 
dhe bizneseve të qarkullojnë, konkurrojnë dhe bashkëpunojnë lirshëm përtej kufijve 
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të tyre.96 Kërkimi, arsimi dhe inovacioni janë tri shtytësit kryesor drejt një shoqërie të 
bazuar në dije. Caku kryesor i ERA-së është që të krijoj “lirinë e pestë”; lirinë e lëvizjes 
së diturisë. Kjo është e bazuar në vlerësimin që në kohën bashkëkohore të globalizimit 
dhe transferit të teknologjisë, kompanitë gjithnjë e më pak mund të funksionojnë të 
mbyllura në vete. Kompanitë duhet të krijojnë lidhjet me njohuritë e universiteteve dhe 
institucioneve të tjera kërkimore. Ndërsa roli i universiteteve për të ofruar kapacitete të 
nevojshme njerëzore për kërkime dhe inovacion është i padiskutueshëm.97

Strategjia për Arsimin e Lartë në Kosovë 2005-2015 është njëri ndër hapat e parë më 
serioz i ndërmarr nga Qeveria e Kosovës e cila gjithashtu ka përcaktuar prioritetet 
strategjike edhe në fushën e kërkimeve dhe shkencës por të cilat nuk janë përkrahur me 
burime të nevojshme financiare.98 Pastaj në korrik 2007 Parlamenti i Kosovës ka themel-
uar Këshillin Kombëtar të Shkencës (KKSH) dhe ka emëruar 15 anëtarët e tij. KKSH ka 
hartuar Programin Kombëtarë të Shkencës i cili u miratua nga Kuvendi i Republikës 
së Kosovës në vitin 2010. Ky Program përcakton prioritetet kryesore për hulumtime 
shkencore në funksion të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të Republikës së Kosovës 
dhe është hartuar në bazë të një konsensusi të gjerë. Miratimi i Programit Kombëtar të 
Kërkimeve medoemos është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e shkencës dhe cak-
timin e prioriteteve në fushën e kërkimeve dhe koordinimin e aktiviteteve në këtë fushë, 
megjithatë është një plan ambicioz dhe që deri më tani nuk është mbuluar kostoja e tij 
financiare. 

Është duke u rishikuar Ligji aktual për Kërkimet Shkencore i miratuar në vitin 2004 në 
mënyrë që të harmonizohet me reformat aktuale në fushën e shkencës dhe i cili pritet të 
sjell dispozita të reja sa i përket fushës se inovacioneve. Ndërsa Ligji aktual jep hapësirë 
veprimi jo vetëm për skemat klasike të fondeve kërkimore, por edhe për skemat me 
orientim më shumë strukturor apo me përmasa ndërkombëtare.

Sektorit publik universitar i kushtohet një rëndësi dhe vëmendje e veçantë dhe i atribuo-
het përgjegjësia e veçantë për zhvillimin e aktiviteteve kërkimore shkencore, ku Univer-
siteti i Prishtinës shërben edhe si pikë referimi në këtë aspekt. Ndër objektiva të tjerë, 
Ligji për Arsimin e Lartë përcakton qëllimin që të krijojë, zhvillojë, mbrojë dhe trans-
metojë njohuri përmes mësimdhënies dhe punës shkencore dhe hulumtuese.99 Vizioni i 
Strategjisë për Arsimin e Lartë në Kosovë është që Kosova të jetë një “shoqëri demokra-
tike e integruar në hapësirën evropiane të arsimit të lartë, ku dija dhe kërkimi shkencor 
janë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm kulturor, shoqëror dhe  ekonomik”.100 
Statuti i Universitetit të Prishtinës e pasqyron këtë vizion duke deklaruar se që synon të 
zhvilloj një  arsimim  akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime pro-

96 http://ec.europa.eu/research/era/understanding/what/what_is_era_en.htm.
97 http://ec.europa.eu/research/era/understanding/what/era_in_the_knowledge_triangle_en.ht      m.
98 Dedaj. B & Carabregu. M. Sfidat në krijimin e instrumenteve të hulumtimi dhe zhvillimit dhe kapacitetet e 

Kosovës si shtet në tranzicion, Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës dhe WUS Austria, 2012.
99 Ligji për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore, 2004, Neni 2.
100 Strategjia e Arsimit të Lartë 2005-2015, f. 6.
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fesionale dhe fusha të tjera të  veprimtarive akademike.101 Ky qëllim është konfirmuar 
edhe me Strategjinë e UP për vitet 2009-2013.102

•	 Organizimi	dhe	institucionet	e	kërkimit	shkencor

Shkenca dhe kërkimi në Kosovë organizohet kryesisht në institucionet publike dhe pri-
vate (universitete, institute të pavarura hulumtuese, think tank, OJQ dhe organizata të 
ndërkombëtare).103 Kurse Ligji aktual për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore104, njeh 
vetëm tri kategori të institucioneve publike kërkimore shkencore: 1. Akademia e Shken-
cave dhe e Arteve e Kosovës, 2. Institutet kërkimore-shkencore, Instituti Albanologjik 
dhe Instituti i Historisë, 3. Universitetet. 

Akademia e Shkencave dhe e Artave konsiderohet si institucioni më i lartë i shkencës 
dhe i artit në Kosovë i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, puna e së cilës përfshinë kulti-
vimin, nxitjen dhe zhvillimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike.105 Burimi 
kryesor financiar i Akademisë është buxheti i Kosovës. Megjithatë Ligji për Akademinë 
e Shkencave lejon financimin aktiviteteve të saj nga burime të tjera. Kontributi i ASHAK-
ut në zhvillimin e shkencës dhe kërkimeve si dhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm të 
vendit nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar dhe të pritshëm duke pasur parasysh faktin 
që Akademia mbledh rreth vetes personalitetet më të shquara akademike të vendit, kjo 
ndoshta edhe për shkak të fondeve të limituara financiare nga buxheti i Kosovës. Bux-
heti i Akademisë për vitin 2009 për projekte shkencore ka qenë 25 000 euro, e cila shumë 
është vlerësuar të jetë dhjetëfish më e ulët se sa shuma e buxhetit vjetor të cilin arrijnë ta 
mbledhin institutet private kërkimore. 106 Megjithatë, ASHAK gjithashtu duket se nuk 
ka arritur të përfitoj nga mundësia e thithjes së fondeve nga burimet e tjera financiare. 
Pavarësisht përfshirjes dhe rolit të rëndësishëm të Akademisë në proceset reformuese 
në fushën e kërkimeve si dhe aktivitetit kërkimor, deri më sot nuk mund të thuhet që 
ASHAK ka qenë institucion udhëheqës në fushën e shkencës dhe kërkimeve. 

Pas ASHAK-ut Instituti Albanologjik në Prishtinë ka reputacionin më të lartë si një in-
stitut kërkimor–shkencore jo-universitar në Kosovë. Është një institucion kërkimor i pa-
varur publik që studion kulturën shpirtërore dhe materiale të kombit shqiptar. Instituti 
i Historisë është po ashtu institucion kërkimor i pavarur publik me rëndësi të madhe 
për zhvillimet e shkencës në fushat me të cilat merret.107 Po ashtu edhe Biblioteka Kom-
bëtare dhe Universitare e Kosovës gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në aspektin e 
sigurimit të burimeve të nevojshme kombëtare dhe ndërkombëtare akademike për le-

101 Statuti i Universitetit të Prishtinës, Kapitulli 1.2, Neni 5.
102 Sikurse është cituar në Programin Kombëtar të Shkencës.
103 Vlerësimi i Kapaciteteve Kërkimore në Shkencat Shoqërore në Kosovë, Instituti Riinvest, 2009.
104 Ligji për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore, Kapitulli II, Neni 11.
105 Ligji 2004 / 19 për Akademinë e Shkencave dhe Arteve, Nenet  1 dhe 2, Kuvendi i Kosovës, qershor 

2004.
106 Vlerësimi i Kapaciteteve Kërkimore në Shkencat Shoqërore në Kosovë, Instituti Riinvest, 2009, f. 23.
107 Programi Kombëtarë i Shkencës I Kosovës, 2010, f. 12.
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htësimin e kërkimeve shkencore. Megjithatë, që të gjitha këto institucione ballafaqohen 
me burime të kufizuara financiare të alokuara nga buxheti i Kosovës vetëm për projekte 
shkencore, përderisa shumica e buxhetit të alokuar për këto institucione shpenzohet në 
koston operative të këtyre institucioneve. Në përgjithësi, ASHAK, Instituti Albanolog-
jik, Instituti i Historisë janë të fokusuara kryesisht në kërkime shkencore akademike. 
Edhe këtyre institucioneve u mungon bashkëpunimi me sektorin e ekonomisë i cili do 
të forconte relevancën e kërkimeve shkencore me ekonominë e tregut dhe do të forconte 
bashkëpunimin në zhvillimin dhe implementimin e përbashkët të projekteve kërkimore 
zhvillimore me interes të përbashkët. Përveç institucioneve publike kërkimore shken-
core, Ligji lejon mundësinë e themelimit të institucioneve, respektivisht instituteve pri-
vate për kërkime shkencore në përputhje me kriteret e përcaktuara me Ligj, respektiv-
isht Neni 21. 

•	 Vlerësimi	i	kapaciteteve		hulumtuese	

Kërkimi shkencor në Kosovë ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të mbetet margjinal dhe 
i pa qëllimshëm. Vlerësohet që në dekadën e fundit në Kosovë, kërkimet kanë qenë 
pothuajse të udhëhequra dhe shtytura nga donatorët, kryesisht në kuadër të projekteve 
të ndryshme. 108 Baza teknologjike e ekonomisë sikurse edhe organizimi institucional 
ende mungon. Intensiteti i kërkimeve është i nivelit të ulët dhe po ashtu jo në përputhje 
me sektorët strategjik. MASHT-i është duke kaluar nëpër një proces të ristrukturimit 
dhe vlerësohet që nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të udhëhequr kërkimin dhe 
inovacionin. Përderisa në të njëjtën kohë kërkesa nga sektori i industrisë dhe ekonomisë 
për aktivitetet kërkimore zhvillimore pothuajse është zero. Për më tepër ende mungon 
vetëdija për përparësitë, kushtet dhe kompleksitetin e sistemit të inovacionit. 109

Objektivat strategjike nuk janë përcjell me alokim adekuat të fondeve buxhetore. Edhe 
pse Ligji aktual (Neni 7) thekson se nga Buxheti i Kosovës duhet të ndahen deri në 
0.7%,  më qëllim të përmbushjes së kushteve të nevojshme për kërkime shkencore dhe 
për të siguruar mjetet për të ndërmarrë aktivitete hulumtuese shkencore, deri më tani 
shpenzimet publike për kërkime shkencore në Kosovë kanë arritur shumën përafërsisht 
vetëm 0.1% ndoshta edhe më pak. Kjo shumë është shumë më e ulët se sa mesatarja në 
nivel Evropian dhe po ashtu më e ulët se sa mesatarja e vendeve të rajonit dhe shumë 
vendeve tjera në zhvillim.110 Me miratimin e Programit Kombëtar të Shkencës, Qeve-
ria e Kosovës kishte vendosur të ndante një fond prej 1 milion eurosh për kërkim dhe 
shkencë. Megjithatë totali i alokuar për kërkime dhe shkencë për këto tri vitet e fundit 
ka qenë afërsisht 500,000 euro për vit.111

108 Vlerësimi i Kapaciteteve Kërkimore në Shkencat Shoqërore në Kosovë, Instituti Riinvest, 2009.
109 Shkenca dhe Teknologjia në Kosovë. Platforma për Kërkimet për Vendet e Ballkanit Perëndimor, 2008, 

f. 3. 
110 Dedaj. B & Carabregu. M. Sfidat në krijimin e instrumenteve të hulumtimi dhe zhvillimit dhe kapac-

itetet e Kosovës si shtet në tranzicion, Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës dhe WUS Austria, 
2012, f.1. 

111 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nënshkrimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Qershor 2012.
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Duke pasur parasysh që shumica e aktiviteteve kërkimore dhe shumica e hulumtuesve 
janë të punësuar në universitete, kërkimi shkencor dhe teknologjik nuk mund të shihet si 
i pavarur nga reformat e sistemit të arsimit të lartë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme 
për Kosovën, ku kërkimi dhe zhvillimi jashtë universiteteve është shumë i kufizuar. 
112 Universiteti i Prishtinës, si institucioni më i rëndësishëm në fushën e shkencës dhe 
kërkimeve, konsiderohet të jetë universitet i orientuar kryesisht vetëm në mësimdhënie. 
Një mbështetje e konsiderueshme është dhënë nga një projekt rajonal i mbështetur nga 
fondet e BE-së. Përmes këtij projekti është përkrahur një analizë e Universitetit të Pr-
ishtinës e cila ka rezultuar pastaj në hartimin e Strategjisë për Kërkimet Shkencore dhe 
Artistike dhe Aktivitetet Zhvillimore 2011-2015 të UP-së, krijimin e Qendrës Kërkimore 
Zhvillimore dhe organizimin e aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të saj, krijimin e 
një baze të të dhënave solide të projekteve dhe veprimeve kërkimore shkencore si dhe 
krijimin e marrëdhënieve formale me përfaqësuesit e ekonomisë në Kosovë. 113

Në bazë të hulumtimit të bërë në Universitetin e Prishtinës 114, në UP bëhen shumë 
kërkime individuale nga hulumtues të rinj në baza jo të rregullta dhe jo sistematike. 
Megjithatë, këto aktivitete nuk janë raportuar dhe regjistruar në mënyrë institucionale 
as nga ana e Fakultetit por as nga ana e Universitetit në ndonjë bazë të të dhënave e cila 
do të shërbente për këtë qëllim. Zakonisht aktivitetet kërkimore iniciohen dhe imple-
mentohen në baza dhe iniciativë individuale, pa përkrahje dhe aprovim institucional. 
Kështu që, kërkimet të cilat bëhen jo domosdoshmërisht janë në përputhje dhe i kon-
tribuojnë misionit të Fakultetit, respektivisht Universitetit të Prishtinës dhe prioriteteve 
strategjike të Programit Kombëtar të Shkencës. Për më tepër është vlerësuar të jetë mjaftë 
vështirë të gjendën informata lidhur me aktivitetet aktuale kërkimore në UP. UP-ja nuk 
ka pikë kontakti përgjegjëse për procesin e vlerësimit. Kështu që, vlerësimet bëhen në 
mënyrë sporadike dhe asnjëherë në mënyrë sistematike për tërë universitetin. Më tej 
ky studim gjithashtu vërteton mungesën e bashkëpunimit mes UP-së dhe industrisë e 
ekonomisë. Si rezultat i kësaj mungon mbështetja e drejtpërdrejt e ekonomisë për akti-
vitetet kërkimore zhvillimore si interes i përbashkët i akterëve. Për shkak të kufizimeve 
buxhetore, mbështetja e pranuar nga qeveria për aktivitetet kërkimore zhvillimore është 
shumë e ulët.115

Ambienti i brendshëm i UP-së karakterizohet me një interesim të ulët të stafit për tu 
angazhuar në aktivitete kërkimore, mungesë të motivimit për të publikuar rezultatet e 
kërkimeve në revista të njohura ndërkombëtare, mungesë e bashkëpunimit me indus-
trinë dhe ekonominë dhe me institucionet kërkimore të BE-së si dhe mungesë të përvo-
jës për qasje në shpallje të ndryshme kërkimore shkencore. Në anën tjetër Statuti i UP-së 

112 Shkenca dhe Teknologjia në Kosovë. Platforma për Kërkimet për Vendet e Ballkanit Perëndimor, 2008, 
f. 9.

113 Dedaj. B & Carabregu. M. Sfidat në krijimin e instrumenteve të hulumtimi dhe zhvillimit dhe kapac-
itetet e Kosovës si shtet në tranzicion, Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës dhe WUS Austria, 
2012, f. 6.

114 Ibid, f.4. 
115 Ibid, f. 3. 
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nuk obligon aktivitetet kërkimore shkencore për stafin e tij mësimdhënës dhe kërki-
mor. Kontratat e punës së stafit mësimdhënës dhe kërkimor të UP-së janë të bazuara në 
mësimdhënie dhe nuk përfshijnë komponentin e kërkimit si pjesë e përshkrimit të de-
tyrave të punës.116 Më tej në bazë të shumë raporteve, sidomos nga shoqëria civile, UP-ja 
konsiderohet edhe si institucion mjaft i politizuar dhe jo një institucion i meritokracisë. 
Vërehet një rezistencë e stafit akademik më të vjetër ndaj reformave aktuale, përderisa 
vërehet një vullnet dhe një motiv më i lartë i stafit të ri akademik në raport me reformat 
aktuale në arsimin e lartë dhe në shkencë.117

Në vitin akademik 2009-2010 në Universitetin e Prishtinës kanë qenë të regjistruar 155 
kandidat në programe të Doktoratës. 17% prej tyre kanë qenë në fushat e filozofisë, 
matematikës dhe shkencave natyrore, 17% në fushën e filologjisë dhe 33% në fushat 
juridik, inxhinieri elektrike dhe kompjuterike dhe mjekësi. Ndërsa në Universitetin e 
Mitrovicës për të njëjtën periudhë kanë qenë 47 programe të doktoratës. Në mesin e 
kandidatëve 40% kanë qenë femra. Institutet kërkimore jashtë universiteteve nuk janë 
të përfshira në organizimin e programeve të doktoratës dhe vlerësohet se nuk ka fare 
bashkëpunim në mes të bartësve të arsimit të lartë dhe instituteve kërkimore. Burimet 
kryesore për financimin e programeve të doktoraturës janë kryesisht nga fondet e bux-
heteve të institucioneve të arsimit të lartë, pra kryesisht nga MASHT-i dhe nga fonde të 
ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Përveç financimit të siguruar përmes projekteve 
ndërkombëtare, shumat e paracaktuara nga Qeveria e Kosovës janë burimet kryesore 
tani më për programet e doktoraturës. Pra financimi dhe burimet për programet e dok-
toratës janë të kufizuara dhe kandidatët mund të fillojnë doktoraturën edhe pa i pasur 
fondet e siguruara për të. Nuk ka të dhëna për financimin e kërkimeve të doktoratës. 
Shumicës së kandidatëve i duhet të financojnë vet doktoratën e tyre dhe për shkak të 
mungesës së buxhetit edhe cilësia dhe rëndësia e kërkimeve gjatë programeve të doktor-
aturës mund të rezultojë e ulët. Në shumë raste është vërejtur që temat e doktoraturës 
mund të jenë më tepër analizë e literaturës se sa një punë kërkimore shkencore origjina-
le. Kjo ka të bëjë me statusin e kandidatëve të doktoraturës të cilët nuk konsiderohen si 
hulumtues por si student.118

Programet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës pas fillimit të implementimit të 
Sistemit të Bolonjës, zgjatin 3 vite, respektivisht 6 semestra dhe janë të strukturuara dhe 
të përbëra nga ligjërata në vitin e parë (2 semestra, 35 kredite), përgatitja dhe prezantimi 
i temës së hulumtimit (semestri i 3 30 kredite), publikimi i së paku një punimi shken-
cor (semestri i 4, 30 kredite), hulumtimi (semestri i 5, 30 kredite), shkrimi i temës dhe 
mbrojtja publike (semestri i 6, 60 kredite). Pra pjesa hulumtuese përfshinë rreth 60% 
të kohës së kandidatit ndërsa koha e ligjëratave dhe studimit përfshinë 40%. Pjesa e 
ligjëratave dhe studimit përfshinë dy pjese: ligjëratat e përgjithshme për metodologjinë 
hulumtuese, shkathtësitë e shkrimit akademik, teknologjinë e informacionit në aspektin 

116 Ibid, f. 6. 
117 Studim lidhur me zbatimin e Procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës. OSCE, f. 112.
118 Studimi i organizimit të programeve të doktoratës në vendet fqinje të Bashkimit Evropian, Kosova nën 

Rezolutën 1244/99, Technopolis Group & GHG, dhjetor 2010, f. 2-5.
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e hulumtimeve; dhe pjesa specifike e ligjëratave dhe studimeve profesionale. Përderisa 
kandidatët e doktoratës nuk kanë obligim të mësimdhënies, përveç nëse janë të punësu-
ar si asistent në fakultetet përkatëse.119 Pra në përgjithësi mund të thuhet që programi i 
doktoraturës në Universitetin e Prishtinës është i rregulluar mirë dhe në përputhje me 
standardet evropiane dhe implementimi i duhur i saj garanton cilësi në aspektin e pro-
jekteve shkencore dhe zhvillimin e shkencës dhe hulumtimit. Megjithatë sfidë mbetet 
implementimi i duhur i programeve të doktoratës, përcaktimi dhe miratimi i temave 
prioritare të përcaktuara me Strategjinë e UP-së dhe Strategjinë Kombëtare të Shkencës, 
sigurimi i cilësisë së kërkimit shkencor dhe financimin e programeve të doktoraturës. 

Ende nuk ka një sistem të regjistrimit të personave të cilët doktorojnë. Vlerësohet që 
rreth 90% e të doktoruarve punojnë në sektorin akademik apo hulumtues dhe rreth 
5-10% punojnë në sektorin privat. Programet e doktoraturës nuk janë të lidhura mjaft  
me tregun e punës ose nuk janë në veçanti të hartuara në përputhje me nevojat e tregut. 
Nuk ka sistem të ndarjes së pozitave të post-doktoratës, dhe si rezultat doktorët Kosovar 
aplikojnë jashtë Kosovës për këtë qëllim. Është raportuar që kërkesa për doktor shkence 
është e madhe në të gjithë sektorët dhe niveli i papunësisë për doktorët e shkencës është 
pothuajse 0%. 120 

•	 Bashkëpunimi	ndërkombëtar/pjesëmarrja	në	programet	e	BE-së

Në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar, MASHT-i në vitin 2008 ka themeluar Qen-
drën Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsimin e Lartë, Hulumtim dhe 
Teknologji me qëllim të promovimit dhe lehtësimit të bashkëpunimit, standardizimit, 
mobilitetit, tejkalimit të barrierave kulturore në komunikim dhe shkëmbim në fushën e 
arsimit të lartë në shkallë ndërkombëtare, ngritjen e kapaciteteve hulumtuese, promov-
imin e programeve evropiane, etj.121 

Në nëntor të vitit 2011 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e nxori vendimin 
mbi emërimin e Pikës Kombëtare të Kontaktit (PKK) për FP7, si Koordinator i PKK-së. 
Me mbështetje të MASHT Koordinatori i PKK-së është në përgatitje të themelimit të 
Sistemit të PKK-së për Kosovë gjatë vitit 2012, për të emëruar edhe pika tjera të kon-
taktit në fusha të veçanta tematike bazuar në fushat kyçe tematike të programit FP7 si 
dhe prioriteteve nacionale për kërkim dhe inovacion në Kosovë. Koordinatori i PKK-së 
deri më tani ka organizuar një seri të sesioneve informuese për komunitetin shkencor 
në Kosovë rreth informimit të tyre për mundësi të ndryshme të financimit të projekteve 
të tyre shkencore. Më shumë se 100 kërkues e hulumtues kanë marrë pjesë në 5 sesione 
të mbajtura deri më tani me tema rreth informimit të përgjithshëm për programin FP7, 
si dhe për skemat e veçanta të programit, si TIK-u, programi i mobilitetit ‘Marie Curie’, 
skema e e-infrastrukturës, transportit ajror, aeronautikës, etj. Gjithashtu është mbajtur 
një Trajnim i Trajnerëve në prill 2012 me pjesëmarrje të rreth 10 përfaqësuesve nga ak-

119 Ibid, f. 6-8.
120 Ibid, f. 8.
121 http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1228.
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ademia, institutet kërkimore, institucioneve qeveritare, biznesit, dhe shoqërisë civile, të 
cilët do të shërbejnë si multiplikatorë në transferin e njohurive dhe praktikave të fituara 
në këtë trajnim tek kolegët e tyre dhe më tutje.122

Kanë vazhduar përpjekjet për të përmirësuar dhe rritur pjesëmarrjen e komunitetit 
shkencor të Kosovës në Kornizën e Programit të BE-së për Kërkim Shkencor, FP7. Deri 
më tani janë depozituar 24 aplikacione nga institutet dhe organizatat kërkimore nga 
Kosova, me shkallë suksesi prej 21%. 20 prej këtyre aplikacioneve bëjnë pjesë në fus-
hën tematike të ‘Bashkëpunimit’, nga të cilat 4 prej tyre (3 në fushën e TIK-ut dhe një 
në shkencat socio-ekonomike dhe humane) janë aprovuar për financim. Përveç kësaj, 
4 aplikimet tjera i përkasin fushës tematike ‘Kapacitetet’ (me tri aplikime) dhe fushës 
tematike ‘Njerëzit‘ (me një aplikim), nga të cilat është financuar vetëm projekti i fus-
hës ‘Njerëzit’. Po ashtu në vitin 2008 MASHT-i e mbështetur nga Qeveria Austriake 
themeloi Qendrën për Inovacione dhe Transfer të Teknologjisë e cila është përgjegjëse 
për sigurimin e qeverisjes në bashkëpunim me të gjitha institucionet kërkimore (publike 
dhe private) dhe të gjitha bizneset, industritë, kompanitë dhe OJQ-të në Kosovë për ek-
sport në fushat e kërkimit të shkencave të aplikuara si the është përgjegjëse për nxitjen e 
inovacionit dhe transferin e teknologjisë për biznes dhe anasjelltas.123 

Megjithatë pjesëmarrja e Kosovës në programet kërkimore të BE-se ende mbetet shumë e 
ulët sidomos sa i përket pjesëmarrjes në Programin e BE-së për kërkime FP7.124 Përqindja 
e suksesit të aplikimeve të suksesshme prej 21% në Programin FP7 është një indikatorë 
i qartë i kapaciteteve përthithëse të institucioneve kërkimore shkencore të Kosovës. Për 
më tepër duhet të vazhdojnë me intensitet të shtuar aktivitetet ndërgjegjësuese dhe 
informuese për programet e BE-së dhe procedurat aplikuese për programet specifike.  
Rëndësi shumë të madhe kanë çështjet strukturore, siç është për shembull krijimi i 
një procesi transparent sa i përket shpalljeve për aplikim dhe krijimi i standardeve të 
vlerësimit sikurse edhe transferi i menaxhimit të kërkimit. Këto aspekte nuk janë të 
limituara vetëm për Programin Kornizë FP7 por edhe për programet e tjera si CEEPUS, 
CIP, COST, etj. 125

Dija absorbuese dhe kapacitetet teknologjike në Kosovë janë ndjeshëm të kufizuara, si 
në numër, ashtu edhe në shtrirje dhe në cilësi. Arsye për këtë deficit është mungesa e 
financimit të aktiviteteve kërkimore dhe të zhvillimit teknologjik për të paktën 20 vjetët 
e fundit. Pa një financim të mjaftueshëm të KZhT, nuk mund të thuhet se kapacitetet ab-
sorbuese të mundshme në ekonomi dhe në komunitetin akademik në Kosovë shfrytëzo-
hen në nivel të kënaqshëm dhe as që janë në gjendje për të përballuar me sukses pro-
gresin teknologjik. Pra, funksioni i tyre absorbues është i kufizuar, tashmë, në drejtim të 
adoptimit, dhe, edhe më shumë, në kuptim të përshtatjes dhe të zhvillimit të mëtejmë të 

122 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nënshkrimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, qershor 2012.

123 http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1319.
124 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian 2011.
125 Shkenca dhe Teknologjia në Kosovë, Platforma për Kërkimet për Vendet e Ballkanit Perëndimor, 2008,  f. 33. 
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njohurive dhe të teknologjisë me aktivitetet e veta krijuese dhe shkencore.126

•	 Programi	Kombëtar	i	Shkencës

Programi Kombëtar i Shkencës ka përcaktuar 5 objektiva kryesore: 1. Zhvillimi i kapac-
iteteve njerëzore për veprimtari kërkimore- shkencore, 2. Zhvillimi i infrastrukturës 
kërkimore shkencore, 3. Ndërkombëtarizimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore 4. 
Forcimi i lidhjeve midis shkencës, shoqërisë dhe ekonomisë për të nxitur zhvillim-
in ekonomik dhe shoqëror, 5: Përsosmëri në veprimtarinë kërkimore-shkencore. Këto 
objektiva cilësohen si të nevojshme për të mbështetur zhvillimin socio-ekonomik të 
Kosovës drejt një Shoqërie të Dijes në linjë me bashkëveprimin e bazuar në fakte ndërmjet 
shkencave bazike, qytetarëve dhe të biznesit. Kurse prioritetet kryesore të përcaktuara 
nga Programi Kombëtar i Shkencës janë:  1. Burimet natyrore, energjia dhe mjedisi 2. 
Prodhimi bujqësor dhe siguria e ushqimit. 3. Kërkimet shkencore në mjekësi 4. Studimet 
shoqërore dhe ekonomike 5. Studimet gjuhësore, kulturore dhe historike. Ndërsa fusha 
e Teknologjisë Informative dhe Komunikuese konsiderohet si prioritet ndër-horizontal 
që mund të shfaqet në cilëndo nga fushat e lartpërmendura.127 

Për implementimin e programit të shkencës buxheti i kërkuar për 5 vitet e para (2010-
2015) është vlerësuar të jetë  22,872,600 euro. Ndërsa nëse aktivitetet e planifikuara deri 
në vitin 2015 nuk do të vazhdonin të implementoheshin më tutje, por do të implemen-
toheshin vetëm programe bazike deri në vitin 2019, atëherë buxheti i nevojshëm do 
të arrinte shumë 36,537.231 euro, ndërsa po që se aktivitetet kërkimore zhvillimore të 
periudhës 2010-2015 do të implementoheshin edhe pas vitit 2015 buxheti i nevojshëm 
arrin shumën 49,409,835 euro, dhe do të nevojitej një buxhet vjetor prej 4.5 deri 5 milion 
euro.128 Mirëpo për shkak kufizimeve të theksuara buxhetore të Kosovës, Qeveria nuk 
ka mundur t’i përmbahet këtij programi financues dhe si rezultat ndarja buxhetore për 
kërkim dhe shkencë për këto tri vitet e fundit ka qenë afërsisht 500,000 euro. Janë kri-
juar disa programe për implementimin dhe ndarjen e fondeve të alokuara për qëllime 
kërkimore: 1. Grantet Speciale Shkencore, 2. Publikimi i punimeve shkencore, 3. Kthimi 
i trurit, 4. Mobilitetet afatshkurtra,. 129 

Granti Special Hulumtues ka për qëllim të ngris një program hulumtues që bazohet 
në standarde ndërkombëtare nëpërmjet përqendrimit të hulumtimit të pavarur në një 
institucion hulumtues/universitet të veçantë. Institucionet inkurajohen në ndërmarr-
jen e aktiviteteve shkencore që kanë për qëllim ekzekutimin e projekteve komplekse 
hulumtuese me fokus të përqendruar në hulumtimet inter-disciplinare shkencore. Pro-
grami për publikime shkencore ofron përkrahje  botimit të punimeve shkencore që kanë 
ardhur si rezultat i hulumtimeve jofitimprurëse dhe që lidhen me një nga pesë plus 

126 Programi Kombëtar i Shkencës, f. 15.
127 Ibid, f. 16. 
128 Ibid, f. 47-49.
129 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nënshkrimin e 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, qershor 2012.
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një nga prioritetet hulumtuese dhe botime më vete. Grandet afat shkurtra të mobilitetit 
Grantet afatshkurtra të mobilitetit synojnë që të mundësojnë vajtjen e shkencëtarëve 
kosovarë  për të punuar gjatë afateve të shkurtra në universitete apo institute hulumtuese  
prestigjioze jashtë vendit, me qellim të fitimit te përvojës kërkimore-shkencore dhe/ose  
të  mundësojë  pjesëmarrjen e shkencëtarëve kosovarë në konferenca shkencore etj. në 
mënyrë që ata të mund të prezantojnë rezultatet e hulumtimeve të tyre jashtë vendit. 
Granti për Kthimin e Trurit ka për qëllim  që  të  tërheqë  kërkuesit  më  të  mirë koso-
varë  që  jetoj në  jashtë shtetit duke bërë  t ë mundur për ta një  karrierë profesionale 
shkencore në Kosovë.130 

Në vitin 2010 gjithsej kanë aplikuar 54 aplikantë me projekte shkencore me kohëzgjatje 1 
deri 2 vite, prej të cilave janë përzgjedhur 10 projekte. Shuma totale për projekte shken-
core për vitin 2010 është 208.965,00 Euro. Në kuadër të grandeve për publikime shken-
core për vitin 2010 janë përzgjedhur 12 publikime shkencore. Shuma totale 40,000.00 
Euro. Në kuadër të grandeve të mobilitetit afat shkurtër janë dhënë 10 grande në total 
prej 10,500.00 Euro. Ndërsa për kategorinë Kthimi i Trurit (60,000.00 euro) nuk ka pasur 
të interesuar si dhe shpërblimi për shkencëtarin e vitit për vitin 2010 nuk është ndarë.131

Gjatë vitit 2011 është shpallur konkursi për programet në vijim: 1. Publikim i puni-
meve shkencore, 2. Mobilitete afatshkurtra. Nga programi i publikimeve shkencore për 
vitin 2011 janë përzgjedhur 15 kandidatë. Shuma totale e grantit të shpërndarë ka qenë 
32,315.00 Euro. Ndërsa nga programi i mobilititeve afat shkurta kanë përfituar 10 kan-
didatë, prej të cilëve 4 për konferenca të ndryshme dhe 6 projekte hulumtuese. Shuma 
totale grantit të ndarë është 9,485.00 euro. Janë ndarë edhe 8 mobilitete të tjera për kan-
didatët që kanë aplikuar gjatë vitit me shumë totale prej 7,500.00 Euro. 132

Në përgjithësi shkenca dhe kërkimi në Kosovë nuk mund të konsiderohen prioritet për 
institucionet e vendit duke pasur parasysh nivelin e ulët të ndarjes buxhetore prej 0.1% 
e cila konsiderohet më e ulëta në Evropë dhe rajon. Institucionet kryesore shkencore 
ballafaqohen me ndarje buxhetore vjetore shumë të ulët, pjesa më e madhe e të cilit 
buxhet shfrytëzohet për shpenzime operative. Kërkimi shkencor dhe teknologjik ende 
nuk shihet si shtytës i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik dhe social. Pothuajse mungon 
plotësisht bashkëpunimi i institucioneve kërkimore shkencore dhe universiteteve me 
sektorin e industrisë dhe ekonomisë. Përderisa plan programet e arsimit të lartë nuk janë 
në përputhje me nevoja e tregut. Institucionet kërkimore shkencore nuk kanë kapacitete 
të mjaftueshme për përfitim nga programet e BE-së. Mungojnë programet e përbashkëta 
të doktoraturës me universitete të huaja. Stafi akademik i cili punon në universitete, në 
veçanti në Universitetin e Prishtinës nuk është drejtpërdrejt i obliguar të bëj kërkime 
shkencore gjatë punës në universitet, kurse puna e tyre është e fokusuar dhe orientu-
ar kryesisht në mësimdhënie. Përderisa kërkimi shkencor në kuadër të programeve të 

130 Faqja zyrtare e MASHT-it, http://www.masht-gov.net/advCms/#id=36.
131 Përgjigjet e Kosovës në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nënshkrimin e 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, qershor 2012.
132 Ibid.
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doktoraturës konsiderohet të jetë kryesisht akademik dhe rishikim i literaturës. Kësaj i 
paraprijnë edhe fondet shumë të limituara për financimin e programeve të doktoraturës 
gjë që mund të pamundësoj kërkime kualitative, relevante dhe të rëndësishme. Në përg-
jithësi kapacitetet kërkimore në Kosovë konsiderohen të jenë të ulëta duke munguar 
edhe infrastruktura bazike për kërkime shkencore. 

Sfidat kryesore:

- Mungesa e infrastrukturës së nevojshme ligjore për kërkime shkencore
- Nivel i ulët i veprimtarisë kërkimore shkencore
- Mungesa e Agjencisë Kombëtare të Shkencës
- Mungesa e transparencës së menaxhimit të financave nga IAL-të dhe ASHAK
- Kosova nuk ka të drejtë të jetë bartëse e projekteve
- Mungesa e instituteve të pavarura
- Kërkimi shkencor është kryesisht rezultat i nismave individuale. 
- Universitet janë të fokusuara kryesisht në mësimdhënie përderisa stafi akade-

mik nuk është i obliguar të kryej veprimtari minimale kërkimore shkencore
- Programet e doktoraturës nuk janë në përputhje me nevojat e ekonomisë, përde-

risa pothuajse nuk ka fare bashkëpunim në mes institucioneve të arsimit të lartë 
dhe atyre kërkimore shkencore si dhe mungon bashkëpunimi i tyre me sektorin 
e ekonomisë dhe industrisë 

- Mungesa e kulturës së sektorit të industrisë për kërkime dhe inovacion
- Buxheti mjaft i kufizuar i dedikuar vetëm për kërkime shkencore dhe larg përm-

bushjes së synimit prej 0.7% të buxhetit vjetor 
- Kapacitetet e ulëta të institucioneve që udhëheqin politikat për zhvillimin e 

kërkimeve shkencore dhe teknologjike
- Kapacitetet operative në MASHT nuk janë plotësisht të profesionalizuara dhe të 

trajnuara sipas standardeve evropiane për implementimin e programeve kërki-
more shkencore në kuadër të saj.

- Kapacitetet e pamjaftueshme të burimeve njerëzore për zhvillimin e programeve 
të duhura të doktoratës dhe kapacitetet e pamjaftueshme të institucioneve të 
arsimit të lartë për tu ballafaquar me projektet e bashkëpunimit ndërkombëtar 

- Kapacitetet e ulëta kërkimore shkencore në institucionet publike dhe private 
kërkimore shkencore 

- Mungesa e infrastrukturës adekuate kërkimore shkencore dhe mungesa e qasjes 
në informata shkencore

- Mungesa e financimit të programeve të doktoraturës dhe pjesës hulumtuese të 
saj. Financimi i programeve të doktoratës bëhet kryesisht nga vet kandidatët
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5. Konkluzionet kryesore për Arsimin dhe Shkencën

Edukimi Parashkollor

Përparësitë Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparësive Dobësitë Rekomandimet për elimin-

imin e dobësive

Korniza e politikave për 
edukimin parashkollor 
dhe para-fillor është 
e harmonizuar sipas 
konventës për të drejtat 
e fëmijës 

Implementimi i politikave 
dhe kornizës ligjore për 
fëmijërinë e hershme 

Vakum në implementimin 
e kornizës ligjore (mbrojtja 
e fëmijëve, përfshirja e ulët, qa-
sja, buxheti, cilësia, mungesa e 
resurseve njerëzore)  

Krijimi i mekanizmave moni-
torues për zbatimin e kornizës 
ligjoreKorniza ligjore 

gjithëpërfshirëse e 
miratuar 

Ngritja e kapaciteteve të 
nivelit komunal për bartjen 
e kompetencave nga niveli 
qendror

Përfshirje e ulët e fëmijëve në 
edukimin parashkollor

Dokumenti i standar-
deve për fëmijërinë e 
hershme (SZHMFH) 
0-6 vjeç

Implementimi i standar-
deve për fëmijërinë e 
hershme 0-6 vjeç

Mungesa e infrastrukturës 
për t’ju përgjigjur nevojave të 
fëmijëve dhe menaxhim jo i 
mirë i buxhetit sipas kërkesave

Modifikimi dhe shfrytëzimi i 
infrastrukturës sipas nevojave 
të fëmijëve

Kriteret e licencimit të 
institucioneve parash-
kollore janë përmirësuar

Ngritja e cilësisë së 
edukimit në fëmijërinë e 
hershme

Marrëveshja ndër-ministrore 
për komitetin këshillues për 
fëmijërinë e hershme

Arritja e marrëveshjes 
ndërministrore për programin 
e fëmijërisë së hershme

Rritja e vetëdijes 
institucionale dhe të ko-
munitetit për fëmijërinë 
e hershme dhe fëmijëve 
të rrezikuar 

Ofrimi i shërbimeve 
cilësore që rritë përfshirjen 
e fëmijëve nga grupet e 
rrezikuara

Mungesë e bashkëveprimit 
ndër-sektorial për fëmijërinë 
e hershme (MSH, MPMS, 
MASHT, MF)

Katalogu  i programeve 
të trajnimeve të akredi-
tuara

Inkurajimi dhe informimi 
për programet e akredi-
tuara për fëmijërinë e 
hershme

Buxhet jo i mjaftueshëm për 
fëmijërinë e hershme (1%)/ 
Nuk ka vijë të veçantë bux-
hetore. 

Planifikim dhe alokim i drejtë 
i buxhetit sipas prioriteteve

Komiteti këshillues për 
fëmijëri të hershme

Fuqizimi i komitetit 
këshillues për fëmijëri të 
hershme

Format alternative të edukimit 
në fëmijërinë e hershme nuk 
janë të përkrahura

Rritje e interesimit për 
përkrahje të edukimit 
parashkollor nga OJQ-
të dhe institucionet 
relevante 

Kanalizimi i fondeve nga 
donatorët potencial për 
fëmijërinë e hershme që 
sigurojnë qëndrueshmëri

Mungesa e literaturës peda-
gogjike për fëmijëri të hershme

Interesimi për hapjen/
transformimin e insti-
tucioneve në partneritet 
publiko-privat 

Krijimi i procedurave të 
shpejta në procesin e part-
neritetit publiko-privat

Mungesa e programeve për 
prindër

Resurset familjare si al-
ternativë për edukimin 
parashkollor

Ngritja e njohurive për 
rëndësinë e edukimit në 
fëmijërinë e hershme në 
familje 

Mungesa e kurrikulës për 
moshën 0-3 vjeç

Hartimi (rishikimi) i kur-
rikulave gjithëpërfshirëse 
(standardet, KKK) për fëmijët 
e moshës 0-6 vjeç

Fakulteti i edukimit/
Moduli për edukimin e 
hershëm 

Nivel i ulët i vetëdijes në 
nivel komunal për investim në 
fëmijërinë e hershme Ngritja e vetëdijes për 

rëndësinë e edukimit në fëmi-
jërinë e hershmeBashkëpunimi rajonal

Shkëmbim përvojash 
përmes rrjeteve bash-
këpunuese rajonale

Përfshirje e ulët e fëmijëve në 
edukimin parashkollor
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Resurse njerëzore jo të 
mjaftueshme në nivel qendror 
dhe lokal Krijimi dhe funksionalizimi 

i ekipeve vlerësuese, moni-
toruese, grupeve këshilluese 
në nivel komunal për fëmi-
jërinë e hershme

Mungesë e programeve për 
identifikimin dhe intervenimin 
në fëmijërinë  hershme

Sistemi i përkrahjes së fëmijëve 
për grupet e rrezikuara (FNV)

Qëndrueshmëria e partneritetit 
publiko-privat/Qendrat me 
bazë në komunitet

Përkushtim në sigurimin e 
qëndrueshmërisë së PPP/
QBK

Mungesë e bazës së të dhënave 
për evidentimin e gjendjes së 
fëmijëve (shëndetësore, sociale 
dhe edukative)

Krijimi i bazës së të dhënave 
për përcjelljen e gjendjes së 
fëmijëve

Staf i pakualifikuar për punë 
me fëmijë të moshës 0-3 vjeç 
dhe për 0-6 vjeç

Krijimi i programeve për 
zhvillim profesional dhe 
kualifikim të edukatorëve për 
fëmijërinë e hershme (0-6 vjeç) 
dhe kualifikim gjatë shërbimit 
në punë  (0-3 vjeç)

Mungesa e drejtimit për fëmi-
jërinë e hershme në fakultetin 
e edukimit

Themelimi i drejtimit për 
fëmijërinë (0-3/0-6 vjeç) e 
hershme në Fakultetin e 
Edukimit 

Mungesa e fondeve nga 
donatorët për edukimin në 
fëmijërinë e hershme

Arsimi Para-Universitar

Përparësitë  Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparësive Dobësitë Rekomandimet për elimin-

imin e dobësive

Korniza  Kombëtare e 
Kurrikulit të Kosovës 
dhe përgatitjet për 
zbatimin e saj

Zbatimi i KKK-së sipas 
dinamikës së paraparë

Moszbatimi i strategjisë për 
mësim elektronik

Zbatimi gradual i mësimit 
elektronik në shkollë

Përmirësimi gradual i 
cilësisë së infrastruk-
turës shkollore

Infrastruktura duhet t’i 
përshtatet kërkesave të 
KKK-së

Përgatitja jo e mirë e burimeve 
njerëzore për zbatimin e qasjes 
së bazuar në kompetenca Përgatitja e punonjësve të 

arsimit për zbatimin e qasjes 
së bazuar në kompetenca dhe 
mësim të integruar (para dhe 
në shërbim)

Mësimdhënësit kanë 
shkathtësi bazike për 
përdorimin e TIK-ut

Pajisja e shkollave me TIK 
dhe qasje në internet

Programet e përgatitjes së 
mësimdhënësve para shërbi-
mit nuk janë në harmuar me 
qasjen e bazuar në kompetenca

Zbatohen politi-
ka përkrahëse për 
gjithëpërfshirje

Zbatimi i konsekuent i 
politikave për gjithëpërf-
shirje

Mungesa e 
me-
kanizmave 
për 
sigurimin e 
cilësisë

Ndërtimi i i mekanizmave për 
këshillim dhe mbikëqyrje në 
nivelin qendror dhe lokal

Avancimi në shkallën 
e vijueshmërisë dhe 
zvogëlimi i braktisjes

Marrja e masave efektive 
për rritjen e vijueshmërisë 
dhe parandalim të brak-
tisjes

Sigurimi i feedba-
kut të besueshëm 
për cilësinë e 
arsimit 
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Përfshirje e rreth 65,000 
nxënësve në trajnim 

Ofrimi i 
përkrahjes 
adekuate për 
zbatimin e 
metodave 
bazike të 
mësimdhënies 
në klasë

Shkalla dhe cilësia jo e kën-
aqshme e njohjes së gjuhëve 
të huaja

Në përfundim të shkollim-
it të mesëm të lartë, secili 
nxënës do të jetë në gjendje të 
komunikoj rrjedhshëm në gj. 
Angleze dhe të ketë njohuri të 
një gjuhe tjetër

Sistemi i akreditimit të 
programeve të zhvillim-
it profesional

Komunikim jo i duhur 
për kurrikulin e ri

Informimi i vazh-
dueshëm i palëve 
me interes për 
kurrikulin e ri

Sigurimi i qëndrueshmërisë së 
praktikave të mira

Zbatimi i vlerësimit të 
ndërhyrjeve (praktikave) me 
qëllim të përfshirjes së tyre 
në sistem

Lidhja jo e përshtatshme e 
teorisë me praktikën

-Furnizimi i shkollave me 
mjete konkretizimi në për-
puthje me qasjen e re

- Lidhja e teorisë me praktikën

Shkathtësi jo të kënaqshme të 
lexim-shkrimit 

Përmirësim domethënës i 
shkathtësive të lexim-shkrimit

Mos ofrimi i formave alterna-
tive të mësimit për fëmijët në 
nevojë

Ofrimi i formave alternative 
për fëmijët në nevojë

Shërbime jocilësore për fëmijët 
në nevojë

Ofrimi i shërbimeve cilësore 
për fëmijët në nevojë 

Përfshirja e ulët e fëmijëve me 
nevojat të veçanta në shkollim-
in e rregullt

Sigurimi i përfshirjes së fëmi-
jëve me nevoja të veçanta në 
shkollimin e rregullt

Mësimdhënësit nuk anë të për-
gatitur të punojnë me fëmijë 
me vështirësi në të nxënë

Zhvillimi profesional i 
mësimdhënësve për arsimin 
gjithëpërfshirës 

Mungesa e shërbimeve profe-
sionale në nivel të shkollës

Krijimi i shërbimeve profesio-
nale në nivel të shkollës

Infrastruktura jo e për-
shtatshme për fëmijë me aftësi 
të kufizuara

Përshtatja e infrastrukturës 
për gjithëpërfshirje 

Integrimi i pakënaqshëm i 
komuniteteve RAE në sistemin 
e arsimit

Përfshirja e shtuar e ko-
munitetit RA në sistemin e 
arsimit
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Arsimi dhe Aftësimi Profesional

Përparësitë 
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për eliminimin 
e dobësive

Legjislacioni i miratuar 

Harmonizimi i ligjeve

Mos implementimi i 
ligjeve Implementimi i ligjeve

Procesi i decentralizimit Mungon koordinimi me 
të gjithë akterët

Sigurimi i bashkëpunimit 
ndër-institucional (ministror) 
(MASHT, MPMS, MTI, MF)

Mbështetja nga partnerët 
zhvillimor

Sigurimi i qën-
drueshmërisë së pro-
jekteve 

Mungojnë shërbimet 
për udhëzim në karrierë 
(orientim)

Të definohen, përshkruhen dhe 
zbatohen mekanizmat dhe përg-
jegjësitë për udhëzim në karrierë

Sektori privat i interesuar 
për bashkëpunim në AAP Hartimi i infrastrukturës 

ligjore për bashkëpunim 
me sektorin e biznesit 
(puna praktike)

Mungesa e pajisjeve dhe 
kabineteve për mbajtjen e 
mësimit praktik

Rritja e buxhetit për AAP
Kërkesa/nevoja për 
punëtorë të kualifikuar Financimi i AAP-së

Qendrat e kompetencës 

Përmirësimi i atraktivi-
tetit të AAP-së përmes 
shfrytëzimit të modelit të 
Qendrave të Kompe-
tencës

Cilësia e dobët në AAP /
mungon monitorimi

Zhvillimi i politikave për trajnim 
të trajnerëve/mësimdhënësve

Raporti i vetëvlerësimit Centralizimi i AAP-së Zbatimi i decentralizimit/fi-
nancimi dhe vetëfinancimi

Koordinatorët për SC

Mungojnë informata të 
rregullta për nevojat e 
tregut të punës

Mbledhja e të dhënave për 
ofertën dhe kërkesë për AAP

Institucionet ekzistuese 
për AAP (AKK, KAAP, 
AAAPARr)

Funksionalizimi, harmo-
nizimi, koordinimi dhe 
fuqizimi i institucioneve 
ekzistuese (AKK, KAAP, 
AAAPARr)

Rishikimi dhe relevanca e kurri-
kulave për AAP  

Procesi i akreditimit
Zbatimi i kritereve të 
KKK-së

Menaxhimi jo i mirë i 
shkollave Ngritja e kapaciteteve menax-

huese në nivel komune dhe 
shkolle për AAPKorniza Kombëtare e Kual-

ifikimeve

Kapacitete jo të 
mjaftueshme në komuna 
për AAP 

Kreditë – marrëveshja sipas 
ECVET 1orë=10 kredi

Vetëdija e ulët për 
rëndësinë e AAP-së (sho-
qëria civile dhe sektori i 
ndërmarrjeve)

Implementimi i fushatave prom-
ovuese për AAP

Korniza kombëtare për 
sigurimin e cilësisë

Mungesa e nivelit post 
sekondar

Ofrimi i nivelit të 5 post-sekon-
dar

Kurrikula e bazuar në 
standarde profesionale

Mungesa e provimit të 
duhur të maturës për 
AAP

Përshtatja e provimit të maturës 
për AAP

Rrjetëzimi i shkollave të 
AAP, MI, 50-60%

Nxitja e mentalitetit të inova-
cionit dhe ndërmarrësish si dhe 
shfrytëzimi i TIK-ut

Fuqizimi i barazisë gjinore në 
përzgjedhjen e profileve të AAP



53INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

Arsimi i Lartë & Shkenca dhe Kërkimi

Përparësitë Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparësive Dobësitë Rekomandimet për eliminimin e 

dobësive

Autonomia financiare 
në institucionet e arsimit 
të lartë

Krijimi i mekanizmave 
për sigurim të transpar-
encës në menaxhimin 
financiar

Mobilitet i ulët i 
studentëve dhe stafit 
akademik

-Krijimi i fondeve për mobilitet

-Ofrimi i programeve në gjuhë 
angleze

Reformimi i vazhdueshëm 
i kurrikulave

Promovimi i mobilitetit 
të studentëve dhe stafit 
akademik

Krijimi i programeve të përbash-
këta  të studimeve 

Implementimi i Sistemit të 
Bolonjës nga viti 2001

Informimi i grupeve të interesit 
për shfrytëzimin e rrjeteve 
ekzistuese për mobilitet (CEE-
PUS, Erasmus Mundus)

Krahasueshmëria e 
diplomave në raport me 
aplikimin e Sistemit të 
Bolonjës

Trajtimi i barabartë i të 
gjithë të diplomuarve 

Valorizimi i të arriturave (ECTS) 
si rezultat i mobilitetit

Themelimi i njësive për 
sigurim të cilësisë në të 
gjitha Institucionet e Ar-
simit të Lartë në Kosovë

Krijimi i mekanizmave 
për sigurimin e cilësisë në 
të gjitha njësitë akademike

Nivel i ulët i bashkëpun-
imit të Institucioneve 
të Arsimit të Lartë 
me sektorin e biznesit 
(ekonominë)

Përpilimi i kurrikulave në 
bashkëpunim me ekonomin dhe 
industrinë 

Përdorimi i rezultateve të 
të nxënit në përshkrimin e 
programeve të studimit

Të pasurohet Shtojca e 
Diplomës me rezultatet 
e të nxënit me qëllim të 
lehtësimit të punësimit

Mungesa e statistikave 
të sakta për përfshirjen 
në arsimin e lartë dhe 
shkencë

Krijimi i bazës së të dhënave për 
arsimin e lartë dhe shkencën 

Ekzistimi i zyrës për 
zhvillimi në karrierë

Mungesa e përkrahjes 
financiare për studentët 
(bursat, subvencionet)

Krijimi i fondeve të veçanta 
për mbështetjen e studentëve 
(kreditë)

Agjencia e Akreditimit 
e Kosovës/Vlerësimi i 
jashtëm i programeve

Mbështetje e përhershme 
për AAK-në

Mungesa e infrastrukturës 
në institucionet e arsimit 
të lartë (hapësira, labora-
torët, bibliotekat, TI)

Investimi e theksuara në përmirë-
simin e kapaciteteve njerëzore 
dhe infrastrukturore

Mbështetja institucionale e 
bartësve të projekteve

Mos anëtarësimi i Kosovës 
në grupin e shteteve 
nënshkruese të Kartës së 
Bolonjës

Insistimi i Kosovës që të bëhet 
nënshkruese e Kartës së Bolonjës

Mbështetja e idesë për 
themelimin e zyrave për 
mbështetjen e projekteve

Relevanca e kualifikimeve 
të arsimit të lartë Këshillimi në karrierë për 

studentët 

Sigurimi i të dhënave të sakta për 
nevojat e tregut të punës Fondi i veçantë për 

kërkime shkencore

Krijimi i mekanizmave për 
rritjen e fondit në harmoni 
me standardet e vendeve 
të rajonit 2% e BPV

Mungesa e të dhënave 
statistikore për nevojat e 
tregut të punës në nivel 
vendi

Përfitimi i përvojave nga 
projektet e mbështetura 
nga BE dhe infrastruktura 
e përmirësuar

Krijimi i mekanizmave për 
promovimin e projekteve 
të suksesshme 

Mungesa e stafit të kualifi-
kuar akademik

Promovimi i mobilitetit të dyan-
shëm të stafit akademik

Tendenca e rritjes së num-
rit të kësaj grupmoshe

Fuqizimi përmes in-
formimit rreth shkollave 
profesionale të arsimit 
post sekondar

Trajtimi i stafit akademik 
si shërbyes civil sipas 
Ligjit të Shërbimit Civil

Ndryshimi i statusit të stafit 
akademik nga shërbyes civil në 
shërbyes civil të veçantë
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Fillimi i pjesëmarrjes në 
Programin Kornizë FP7

Informimi i faktorëve 
relevant për dobitë dhe 
procesin e pjesëmarrjes në 
Programin Kornizë FP7

Mungesa e infrastrukturës 
së nevojshme ligjore për 
kërkime shkencore

Krijimi i infrastrukturës ligjore në 
harmoni me legjislacionin e BE-së

Fillimi i bashkëpunimit 
përmes Programit Kornizë 
FP7 për ngritje të kapac-
iteteve 

Shfrytëzimi dhe zgjerimi 
i rrjeteve ekzistuese që 
në fokus kanë Programin 
Kornizë FP7

-Rishikimi i ligjit të patentimit 

- Kompletimi i ligjit për kërkime 
shkencore

Nivel i ulët i veprimtarisë 
kërkimore shkencore

Zbatimi i plotë i Programit Kom-
bëtar të Shkencës

Nivel i ulët i bashkëpun-
imit në fushën e kërki-
meve shkencore

Rritja e shkathtësive gjuhësore/
Promovimi i programeve të 
studimit

Valorizimi i punës kërkimore në 
universitet

Krijimi i programeve të përbash-
këta të doktoratës

Mungesa e infrastrukturës 
kërkimore shkencore

Krijimi i fondeve të veçanta për 
sigurimin e infrastrukturës kërki-
more shkencore

Mungesa e Agjencisë 
Kombëtare të Shkencës

Krijimi i Agjencisë Kombëtare të 
Shkencës

Mungesa e kulturës së 
sektorit të industrisë për 
kërkime dhe inovacion

Krijimi i mekanizmit për bash-
këpunim mes industrisë, IAL 
dhe institucioneve kërkimore 
shkencore

Mungesa e transpar-
encës së menaxhimit të 
financave nga IAL-të dhe 
ASHAK

Mungesa e fondeve të 
nevojshme për kërkime 
shkencore

Regjimi i vizave

Mungesa e resurseve 
njerëzore dhe infrastruk-
turore në shkallë të gjerë 

Kosova nuk ka të drejtë të 
jetë bartëse e projekteve 

Mungesa e instituteve të 
pavarura 
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Kapitulli II–Rinia, Kultura dhe Sporti 

1. Politikat e BE-së për Rininë, Kulturën dhe Sportin

Kapitulli 26 i acquis communautaire i Bashkimit Evropian, përveç arsimit dhe aftësimit, 
përfshinë edhe rininë, kulturën dhe sportin. Sikurse arsimi dhe aftësimi, edhe kultura, 
rinia dhe sporti janë kompetencë parësore e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. 
Prandaj BE-ja synon të harmonizoj politikat nacionale dhe të arrijë qëllimet e përbashkë-
ta përmes kornizës bashkëpunuese dhe ruajtjen e objektivave të përbashkëta përmes të 
ashtuquajturës metodë e hapur e koordinimit.133 

1.1. Rinia

Në mesin e elementeve kyçe të Strategjisë 2020 të BE-së është edhe iniciativa e ashtuqua-
jtur “Rinia në lëvizje (Youth on the Move)” e cila synon ngritjen e performancës së siste-
meve arsimore dhe lehtësimin e hyrjes në tregun e punës të të rinjve.134 Kjo iniciativë, 
përveç që ka për qëllim të zhvilloj sistemin arsimor të arsimit të lartë në BE, gjithashtu 
synon të promovoj ndërmarrësinë përmes programeve të mobilitetit të profesionistëve 
të rinj, të promovoj njohjen e mësimit informal dhe jo formal si dhe synon të lansoj një 
kornizë të punësimit të rinisë duke hartuar politika të cilat kanë për synim të ulin nivelin 
e papunësisë së të rinjve. Kjo e fundit do të duhet të promovonte, së bashku me partnerët 
social, hyrjen e rinisë në tregun e punës përmes punës praktike në forma të ndryshme 
me qëllim të rritjes së mundësive të punësimit të të rinjve duke inkurajuar lëvizjen e 
rinisë brenda BE-së.135

Bashkëpunimi në fushën e rinisë është një politikë mjaft e strukturuar dhe e zhvilluar në 
Bashkimin Evropian. Programet e BE-së për rininë janë implementuar që nga viti 1988. 
Procesi i politikave në këtë fushë është zhvilluar me Letrën e Bardhë të viti 2001 dhe 
aktualisht është e bazuar në tri shtylla kryesore: 

- Qytetaria aktive e të rinjve përmes Metodës së Hapur Koordinuese e bazuar në 
katër prioritete (pjesëmarrja, informimi, vullnetarizmi dhe dijeni më e madhe 
e të rinjve), objektiva të përbashkëta, raporte të Shteteve Anëtare dhe dialog i 
strukturuar me rininë;

- Integrimi social dhe profesional përmes implementimit të Paktit Evropian për 
Stabilitet në kuadër të Strategjisë së Lisbonës, e bazuar në tri prioritete (punësi-
mi/përfshirja sociale, arsimi/aftësimi, adaptimi për punë dhe jetë). Komunika-
ta e Komisionit Evropian “Promovimi i përfshirjes së plotë të rinisë në arsim, 
punësim dhe shoqëri” ka propozuar veprime shtesë; 

- Reflektimi i politikave të rinisë në politikat e tjera (sikurse është kundër diskri-

133 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/future_prosp ects/  negotia-
tions  /eu10_bulgaria_romania/chapters/chap_18_en.htm.

134 Komunikata e Komisionit Evropian, Evropa 2020,  Një strategji për rritje ekonomike të zgjuar, të qën-
drueshme dhe gjithëpërfshirëse. Bruksel, 03.03.2010, COM (2010) 2020 final. f. 5.

135 Ibid. f. 13.
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minimi, shëndetësia). 136

Bashkimi Evropian ka përcaktuar tri qëllime strategjike afatgjata për rininë: 

- Krijimi i  më shumë mundësive për rininë në arsim dhe punësim
- Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes së plotë të rinisë në shoqëri
- Fuqizimi i solidaritet të ndërsjellë në mes të shoqërisë dhe rinisë 137.

Ndërsa dy objektivat kryesore të BE-së për rininë deri në vitin 2018 janë : 

- Krijimi i më shumë mundësive të barabarta për të gjithë të rinjtë në arsim edhe 
në tregun e punës, dhe

- Promovimi i qytetarisë aktive, përfshirjes sociale dhe solidaritetit për të gjithë 
të rinjtë.

Ndërsa objektivat më specifike përmes të cilave planifikohen të arrihen dy objektivat 
e përgjithshme të cekura më lartë janë përcaktuar: 1. Arsimi dhe aftësimi, 2. Punësimi 
dhe ndërmarrësia, 3. Shëndeti dhe mirëqenia, 4. Pjesëmarrja, 5. Aktivitetet vullnetare, 6. 
Përfshirja sociale, 7. Rinia dhe bota (mobiliteti), 8. Kreativiteti dhe kultura.138

Në fushën e arsimit dhe aftësimit, përveç arsimit dhe aftësimit formal, rëndësi e veçantë 
i kushtohet krijimit të më shumë mundësive për arsim dhe aftësim jo formal, rritjen e 
cilësisë së tyre dhe posaçërisht njohjen e kualifikimeve, rezultateve dhe/apo shkathtë-
sive të fituara nga to dhe integrimi më i mirë i tyre me arsimin formal. Pastaj rëndësi e 
veçantë i kushtohet shërbimeve këshillimore dhe orientimit në karrierë për të rinjtë si 
dhe zhvillimit të strukturave participuese në kuadër të sistemit arsimor sikurse edhe 
bashkëpunimi në mes të shkollave, familjeve dhe komuniteteve lokale.139 

Në fushën e punësimit, rëndësi e veçantë i kushtohet lehtësimit të tranzicionit nga 
shkolla në punë apo nga të qenit i papunë në punësimin e tyre. Rritja e investimeve në 
ofrimin e shkathtësive të duhura për punët që janë më të kërkuara në tregun e punës me 
një përputhje më të mirë të tyre dhe parashikim afat gjatë të shkathtësive të cilat do të 
kërkohen në të ardhmen. Në këtë aspekt rëndësi e veçantë i kushtohet punës praktike 
si gjatë shkollimit po ashtu edhe pas përfundimit të shkollimit. Bashkimi Evropian 

136 Komunikatë e Komisionit Evropian për Këshillin, Parlamentin Evropian, Komitetin Ekonomiko Social 
dhe Komitetin e Regjioneve. Strategjia e BE-së për Rininë – Investimi dhe fuqizimi: Një metodë e hapur 
koordinuese e rishikuar për adresimin e sfidave dhe mundësive për rininë. Buksel, 27.04.2009. COM 
(2009) 200 final. f. 3.

137 Ibid. f. 4. 
138 Rezoluta e Këshillit Evropian e datës 27 nëntor 2009 për kornizën e rishikuar të Evropës për bashkëpun-

im në fushën e rinisë (2010 -2018), f. 3-4. 
139 Komunikatë e Komisionit Evropian për Këshillin, Parlamentin Evropian, Komitetin Ekonomiko Social 

dhe Komitetin e Regjioneve. Strategjia e BE-së për Rininë – Investimi dhe fuqizimi: Një metodë e hapur 
koordinuese e rishikuar për adresimin e sfidave dhe mundësive për rininë. Bruksel, 27.04.2009. COM 
(2009) 200 final. f. 5. 
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inkurajon të gjitha shtetet anëtare që punësimi i rinisë të mbetet prioriteti kryesor. 140

Sa i përket kreativitetit dhe ndërmarrësisë, rëndësi e veçantë i kushtohet zhvillimit të tal-
entit, shkathtësive kreative, krijimit të mentalitetit ndërmarrës dhe shprehjes kulturore 
të të rinjve. Në këtë aspekt Bashkimi Evropian inkurajon krijimin e fondeve startuese 
(start up funds) për financimin e iniciativave të ndryshme kreative dhe ndërmarrëse. 
Ndërsa në fushën e shëndetit dhe sportit, rëndësi e veçantë i kushtohet jetesës së shën-
doshë të të rinjve dhe edukatës fizike, aktiviteteve sportive dhe bashkëpunimit në mes të 
punëtorëve të rinj, profesionistëve shëndetësor dhe organizatave sportive Me fokus në 
parandalimin dhe trajtimin e obesitetit, lëndimeve, varësive dhe substancave abuzive, 
dhe shëndeti mendor e seksual.141

Sa i përket pjesëmarrjes së rinisë, rëndësi e veçantë i kushtohet sigurimit të pjesëmarrjes 
së plotë të rinisë në shoqëri duke rritur pjesëmarrjen e tyre në jetën shoqërore në 
komunitetet lokale dhe në dekomkracinë reprezentative, përmes përkrahjes së 
organizatave rinore sikurse edhe formave të ndryshme të “mësimit të pjesëmarrjes”, 
duke inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve jo të organizuar dhe duke ofruar shërbime 
kualitative të informimit. Rendësi e veçantë i kushtohet posaçërisht krijimit të 
mundësisë dhe kushteve për konsultimin dhe debatin e institucioneve publike me të 
rinjtë, respektivisht përfshirja dhe konsultimi i rinisë në bërjen e politikave. 142

Në kuadër të objektives së përfshirjes sociale, rëndësi e veçantë i kushtohet parandalimit 
të varfërisë dhe përjashtimit social të rinisë nga grupet e margjinalizuara dhe ndërprerja 
e transmetimit të margjinalizimit nëpër gjenerata përmes mobilizimit të të gjithë ak-
terëve të përfshirë në jetën e të rinjve (prindërve, mësimdhënësve, punëtorëve social, 
profesionistëve shëndetësor, punëtorëve rinor, vetë të rinjtë, policinë dhe institucionet e 
drejtësisë, punëdhënësit, etj.). Objektivë e BE-së në fushën e rinisë është edhe përkrahja e 
vullnetarizmit duke krijuar më shumë mundësi dhe bërjen më të lehtë të vullnetarizmit 
duke eliminuar pengesat, duke ngritur vetëdijen për vlerën e vullnetarizmit, duke njo-
hur vullnetarizmin si një formë mjaftë të rëndësishme të arsimit jo formal dhe forcimin 
e vullnetarizmit në shtetet e tjera. 143

Pra rinia në politikat e Bashkimin Evropian është ngushtë e ndërlidhur me elementet 
bërthamë të Kornizës Strategjike të BE-së 2020 për një ekonomi të zgjuar, të qëndrueshme 
dhe gjithëpërfshirëse. Promovimi i integrimit social dhe profesional i të rinjve është një 
komponentë esenciale për arritjen e këtyre objektivave, duke përfshirë këtu edhe pro-
movimin e përmbushjes personale, kohezionin social dhe qytetarinë aktive. Pra politikat 
për rininë, kulturën dhe sportin konsiderohen si politika ndër-sektoriale me politikat e 
arsimit dhe aftësimit, politikat e punësimit, gjithpërfshirjes, politikat shëndetësore dhe 
kohezionit social, të cilat sigurojnë një rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Prandaj BE-

140 Ibid. f. 6. 
141 Ibid. f. 7. 
142 Ibid. f. 8. 
143 Ibid. f. 8-9.
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ja nxitë dhe inkurajon bashkëpunimin e të gjithë sektorëve për marrjen parasysh dhe 
adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me rininë në të gjitha politikat sektoriale.144 

Një na format e arritjes së objektivave të lartpërmendura është edhe Programi Rinia në 
Veprim përmes ofrimit të mundësive të mobilitetit për rininë, të mësojnë dhe të marrin 
pjesë aktive në shoqëri në tërë Bashkimin Evropian dhe jashtë tij. Ky program ka për 
qëllim të inspiroj qytetarinë aktive, solidaritetin dhe tolerancën në mesin e të rinjve 
evropian dhe të përfshijë ata në krijimin e të ardhmes së Unionit. Po ashtu promovon 
mësimin jo formal dhe dialogun ndër-kulturor dhe inkurajon përfshirjen e të gjithë të 
rinjve, pavarësisht arsimimit, përkatësisë kulturore dhe sociale. Komisioni Evropian ka 
mundësuar që edhe shtetet e Ballkanit të përfitojnë nga ky program, ku bënë pjesë edhe 
Kosova. 

1.2. Kultura

Kultura nuk ka qenë asnjëherë në qendër të integrimit Evropian. Edhe pse integrimi 
ekonomik, ligjor dhe politik i shteteve të BE-së ka një histori të gjatë, momenti i parë i 
bashkëpunimit në fushën e kulturës ka qenë në vitin 1970 në kohën e recesionit të madh, 
krizës së naftës dhe valës së parë të zgjerimit ku u anëtarësuan Britania e Madhe, Irlanda 
dhe Danimarka. Në vitin 1973, shtetet anëtare nënshkruan “Deklaratën për Identitetin 
Evropian” duke nënvizuar që ato ndajnë qëndrimet e njëjta për jetën duke u bazuar në 
vendosmërinë për ndërtimin e një shoqërie; ndërsa në vitin 1975 Raporti Tindemanns 
nënvizoi nevojën për një politikë e cila do të transformonte një Evropë të teknokratëve 
në një Evropë të Njerëzve. Rrjedhimisht, Komisioni Evropian filloi të zhvilloj një politikë 
kulturore përmes përkrahjes së Parlamentit Evropian dhe përmes raporteve substan-
ciale, Programeve dhe iniciativave të punës (p.sh. Eurovizioni ose emërimi i qyteteve 
Evropian “Kryeqytetet Kulturore të Evropës”) për forcimin e identitetit Evropian. Meg-
jithatë, bashkëpunimi në mes shteteve anëtare të BE-së është bërë kompetencë e komu-
nitetit që nga futja e kulturës në Traktatin e Mastritit në vitin 1992. 145 

Traktati i Bashkimit Evropian, kërkon që Bashkimi Evropian të marr parasysh kulturën 
në të gjitha veprimet e tij në mënyrë që të inkurajoj aspektin ndër kulturor dhe të pro-
movoj diverzitetin kulturor.  Traktati i Lisbonës i cili ka hyrë në fuqi në dhjetor 2009 nuk 
ka ndryshuar dispozitat që kanë të bëjnë me kulturën. 146 Neni 167 i Traktatit të Mastritit 
për Bashkimin Evropian thekson që veprimet e ndërmarra nga Unioni duhet të kenë për 
qëllim të inkurajojnë bashkëpunimin në mes të Shteteve Anëtare, dhe nëse është e nevo-
jshme përkrahjen dhe plotësimin e veprimeve të tyre në fushat në vijim: 1. Përmirësimi 
i njohurive dhe shpërndarja e kulturës dhe historisë e njerëzve të Evropës. 2. Ruajtja e 
trashëgimisë kulturore të rëndësisë së veçantë për Evropën, 3. Shkëmbimi kulturor jo 
komercial, 4. Krijimi artistik dhe letrar, duke përfshirë sektorin audio vizual. 147

144 Rezoluta e Këshillit Evropian e datës 27 nëntor 2009 për kornizën e rishikuar të Evropës për bashkëpun-
im në fushën e rinisë (2010 -2018), f. 2.

145 Ibid. f. 4. 
146 Ibid. f. 32. 
147 Versionet e Konsoliduara të Traktatit për Unionin Evropian dhe Traktatit për Funksionimin e Unionit 

Evropian (2012/C  326/01). 
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BE-ja ka përcaktuar tri objektiva të përgjithshme strategjike148 për Kulturën: 

- Promovimi i diversitetit kulturor, respektivisht inkurajimi i mobilitetit të ar-
tistëve dhe profesionistëve të kulturës, promovimi i trashëgimisë kulturore 
përmes mundësimit të qasjes së publikut dhe promovimi i dialogut ndërkul-
turor. 

- Promovimi i kulturës si katalizator i kreativitetit në kornizën e Strategjisë së 
Lisbonës për rritje, punësim, inovacion dhe konkurrencë. Më konkretisht pro-
movimi i sinergjisë në mes të kulturës dhe arsimimit me qëllim të zhvillimit 
të kreativitetit dhe inovacionit; promovimi i trajnimeve menaxheriale, afariste 
dhe ndërmarrëse në fushën e kulturës dhe krijimi i një ambienti të favorshëm 
për zhvillimin e industrisë kulturore dhe kreative, duke përfshirë sektorin au-
diovizual duke maksimizuar potencialin e tyre, në veçanti të NMV-ve, përmes 
stimulimit të partneriteteve në mes të sektorit të kulturës dhe sektorëve të tjerë. 

- Promovimi i kulturës si element vital në marrëdhëniet ndërkombëtare të Union-
it. Më konkretisht forcimi i rolit të kulturës së BE-së në marrëdhëniet ndërkom-
bëtare, promovimi i Konventës së Uneskos, forcimi i dialogut ndër kulturor të 
shoqërisë civile të BE-së me vendet e treta, dhe promovimi i bashkëpunimit të 
institucioneve kulturore të BE-së me vendet e treta. 

1.3. Sporti

Neni 165 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian ofron një “kornizë ligjore të 
butë” (duke inkurajuar bashkëpunimin me Shtetet Anëtare dhe përkrahjen e plotësimin 
e veprimeve të tyre) në fushën e sportit, arsimit dhe rinisë. Sa i përket sporti, neni 165 
fton Unionin që të: 

- Promovoj çështjet që kanë të bëjnë me sportin, duke marr parasysh natyrën 
specifike të tij, strukturat e tij të bazuara në aktivitete vullnetare dhe funksionin 
e tij social dhe edukues

- Të zhvilloj dimensionin Evropian në sport duke promovuar korrektësinë në ga-
rat sportive dhe bashkëpunimin në mes të organeve të cilat janë përgjegjëse për 
sport dhe duke mbrojtur integritetin fizik dhe moral të sportistëve. 

- Forcimin e bashkëpunimit me vendet e treta dhe organizimet ndërkombëtare149

Më 18 Janar 2011, Komisioni Evropian miratoi Komunikatën e titulluar “Zhvillimi i Di-
mensionit Evropian të Sportit”. Ky është dokumenti i parë i politikave i lëshuar nga 
Komisioni Evropian në fushën e sportit pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, i cili 
i jep BE-së mandatin për përkrahjen, koordinimin dhe plotësimin e masave për imple-
mentimin e politikave të sportit të ndërmarra nga Shtetet Anëtare.150  

Komunikata paraqet idetë e Komisionit Evropian për veprimet në fushën e sportit në 
nivel të BE-së. Kjo komunikatë ka marrë parasysh Letrën e Bardhë 2007 për Sportin dhe 
përcjellë të njëjtën strukturë. Ajo propozon veprime konkrete për Komisionin dhe/ose 

148 Rezoluta e Këshillit për Agjendën Evropiane për Kulturë, 16 nëntor 2007, (2007/C  287/01). 
149 Traktai për Funksionimin e Unionit Evropian. Neni 165.
150 http://ec.europa.eu/sport/news/communication-on-sport-adopted_en.htm.
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Shtetet Anëtare në kuadër të tre kapitujve të gjerë: 

- Roli shoqëror i sportit, 
- Dimensioni ekonomik i sportit, dhe 
- Organizimi i sportit. 151

Komunikata është shoqëruar edhe me një Dokument Pune të Stafit për lëvizjen e lirë të 
profesionistëve dhe individëve të sportit amator në BE. 

Konsultimet me Shtetet Anëtare kanë rezultuar me një konsensus të lartë që tematikat 
në vazhdim duhet të jenë prioritetet e agjendës së BE-së për sportin: aktiviteti fizik për 
përmirësimin e shëndetit, luftimi i dopingut, arsimi dhe aftësimi, aktivitetet vullnetare 
dhe organizatat jo qeveritare, përfshirja sociale përmes sportit, duke përfshirë personat 
me aftësi të kufizuara dhe barazia gjinore në sport, financimi i qëndrueshëm i sportit në 
nivelet më të ulëta dhe qeverisja e mirë. Ndërsa sektori jo qeveritar i sportit ka ngritur 
çështjet në vazhdim: niveli i pjesëmarrjes në sport, ofrimi i aktiviteteve sportive dhe 
fizike në të gjitha nivelet e shkollimit, njohja e aktivitetit vullnetar, luftimi i dhunës dhe 
diskriminimit, financimi i qëndrueshëm dhe nevoja për mbështetjen e rrjetëzimit dhe 
shkëmbimi i praktikave të mira në nivel të BE-së. 152

2. Korniza e politikave dhe korniza ligjore e Kosovës për Rininë, Kulturën dhe 
Sportin

2.1. Rinia

Në Dhjetor 2002, për herë të parë u hartua një kornizë e politikave për rininë nga De-
partamenti i Rinisë në Ministrinë e Kulturës e cila kornizë e politikave përfshinte shtatë 
shtylla kryesore të cilat mbulonin fushat themelore të aktiviteteve të Departamentit të 
Rinisë.153  Ndërsa vetëm në vitin 2009 është miratuar Strategjia Kosovare dhe Plani i 
Veprimit për Rini 2010-2012, të cilat janë rishikuar dhe miratuar këtë vit për periudhën 
2013-2017. Kjo strategji përmban në vete 6 objektiva kryesore strategjike: 1. Pjesëmarrja, 
2. Edukimi joformal, 3. Punësimi dhe ndërmarrësia, 4. Shëndeti, edukimi dhe promovi-
mi shëndetësor, 5. Siguria njerëzore, 6. Sporti, kultura dhe rekreacioni. 

Shikuar në përgjithësi, mund të thuhet që objektivat e kësaj strategjie janë në harmoni 
me objektivat strategjike të Bashkimit Evropian të përcaktuara në Rezolutën e Këshillit 
të datës 27 nëntor 2009 për kornizën e rishikuar të Evropës për bashkëpunim në fushën 
e rinisë (2010 -2018). 

Ndërsa sa i përket legjislacionit për rininë, në vitin 2003-2004, Departamenti i Rinisë në 

151 Ibid. 
152 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian, Komitetin Ekonomiko Social dhe 

Komitetin e Regjioneve. COM (2011) 12 final. Bruksel, 18.01.2011. f. 3. 
153 Fuqizimi i Rinisë Kosovare – Realiteti dhe Mundësitë: edukimi për qytetarinë demokratike dhe edukimi 

për të drejtat e njeriut. KAHCR (Shoqata Kosovare për te Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës). Maj 2011. 
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Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hartoi draftin e parë të Ligjit për Fuqizimin dhe 
Pjesëmarrjen e Rinisë (Nr. 03/-L-145) i cili u miratua nga Kuvendi i Kosovës vetëm më 
30.09.2009, dhe u dekretua nga Presidenti më 19.10. 2009.154 Ligji ka për qëllim avancimin 
dhe afirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e  vendimmarrjes, 
pa kurrfarë dallimi dhe përjashtimi, në zhvillimin e një shoqërie demokratike, me qëllim 
të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjve dhe të statusit të tyre shoqëror.155 

Për të zbatuar këtë ligj, në gusht të vitit 2010 janë nxjerrë katër udhëzime administrative:

- UA 9/2010 për përgjegjësitë dhe procedurat e themelimit dhe funksionimit të 
këshillave të veprimit rinor në Kosovë. Me këtë Udhëzim Administrativ përcak-
tohen përgjegjësitë dhe procedurat për themelimin, funksionimin dhe formën e 
regjistrimit të këshillave të veprimit rinor në Kosovë;

- UA 10/2010 për punën vullnetare të të rinjve. Ky udhëzim administrativ ka për 
qëllim rregullimin e të drejtave, detyrimeve dhe procedurave lidhur me punën 
vullnetare të të rinjve, si dhe punën e Komisionit për zbatimin e punës vullne-
tare të të rinjve;

- UA 11/2010 për licencimin e qendrave rinore. Ky Udhëzim Administrativ për-
cakton procedurat e licencimit të Qendrave Rinore nëpër Komuna

-  UA 12/2010 për edukimin jo-formal të të rinjve. Ky udhëzim administrativ ka 
për qëllim të rregullojë fushat, planin e kurseve për edukimin jo-formal të të 
rinjve, certifikimin, kriteret për ofruesit e edukimit jo-formal për të rinjtë, si dhe 
punën e Komisionit për zbatimin e edukimit jo formal të të rinjve.156

2.2. Kultura

Aktualisht Kosova ende nuk ka strategji të miratuar për kulturën. Hartimi dhe miratimi 
i Strategjisë së Kulturës planifikohet të përfundohet gjatë vitit 2013. 157 

Legjislacioni në fushën e kulturës përfshinë: 

- Ligji për Institucionet Kulturore
- Ligji për Trashëgiminë Kulturore
- Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura
- Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit
- Ligji për Hoqën e Madhe
- Rregulloret për fushën e Trashëgimisë Kulturore
- Udhëzuesit e hartuar nga Këshilli i Evropës dhe ekspertet vendor
- Ligji për Teatrin
- Ligji për Filarmoninë, Operën dhe Baletin e Kosovës (planifikohet të plotësimi 

ndryshimi i këtij ligjit gjatë vitit 2013)
- Ligji për Ansamblin Kombëtar Shtetëror të Këngëve dhe Valleve “Shota” dhe 

154 Ueb Faqja Zyrtare e Kuvendit të Kosovës. http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,191,372
155 Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë. Neni 1. 
156 Ueb faqja Zyrtare e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. http://www.mkrs-ks.org/?page=1,112.
157 Departamenti i Kulturës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Janar 2013. 
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për Ansamblet e Tjera Ligji për Kinematografinë
- Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
- Ligji për Bibliotekat
- Ligji për Veprimtarinë Botuese dhe Librit
- Ligji për Lëndën Arkivore dhe Arkivat
- Ligji për Bibliotekat e Kosovës; (ka  dalë në Gazetën Zyertae të Republikës së 

Kosovës);
- Rregullorja për çmimet e tetarit;
- Rregullorja për çmimet e kinematografisë;
- Rregullore për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil;
- Statuti i Galerisë Kombëtare të Kosovës;
- Gjatë vitit 2013 planifikohet të miratohen: 
- Rregullorja për regjistrimin e institucioneve kulturore;
- Rregullorja për kriteret e regjistrimit të institucioneve kulturore të Kosovës 
- Çmimet për dramën më të mirë “Katarina Josipi”
- Ligji për Trashëgimi Kulturore
- Strategjia për Trashëgimi Kulturore dhe Promovim

2.3. Sporti 

Kosova nuk ka strategji të veçantë për sportin. Megjithatë fusha e sportit është pjesë e 
politikave të rinisë, respektivisht Strategjisë Kosovare dhe Planit të Veprimit për Rininë 
2013-2017. 

Ndërsa sa i përket legjislacionit, ekziston Ligji për Sportin Nr. 2003/24, i miratuar në 
Kuvendin e Kosovës me plotësim ndryshime më 21.12.2011 dhe dekretuar nga Presi-
denti i Kosovës më 06.01.2012. Për implementimin e Ligjit për Sportin janë miratuar këto 
Udhëzime Administrative: 

- Udhëzimi Administrativ për Themelimin dhe Licencimin e Institucioneve të 
Mjekësisë Sportive

- Udhëzimi Administrativ për Themelimin dhe Regjistrimin e Klubeve Publike 
dhe Private të Sportit

- Udhëzimi Administrative për Regjistrimin dhe Licencimin e Federatave dhe 
Shoqërive Sportive në Kosovë

- Udhëzimi Administrativ për Organizimin dhe Funksionimin e Asociacionit 
Olimpik të Kosovës (AOK)

- Udhëzimi Administrativ për Mbikëqyrjen e Punës Administrative dhe Profesio-
nale në Klubet dhe Federatat e Sportit. 158

3. Korniza institucionale 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) është institucioni kryesor i nivelit qen-
dror i cili është përgjegjës për bërjen e politikave dhe propozimin e infrastrukturës lig-
jore në fushën e rinisë, kulturës dhe sportit.  Ndërsa, Komunat janë institucionet krye-
sore përgjegjëse për implementimin e politikave të kulturës, rinisë dhe sportit në nivel 

158 Ueb faqja Zyrtare e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. http://www.mkrs-ks.org/?page=1,57.
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lokal. Përveç komunës së Mamushës, 36159 komunat e tjera i kanë të themeluara Depar-
tamentet për Kulturë, Rini dhe Sport apo një organ të ngjashëm, ndërsa numri i stafit në 
këto departamente dallon nga komuna në komunë. 

Në vitin 2010, në nivel të komunave kanë qenë 29 zyrtarë për rini ose zyrtarë përgjegjës 
për rini. Kjo do të thotë se, 78% e komunave kanë së paku një strukturë të disponueshme 
bazike dhe institucionale për rini. Shumica e zyrtarëve për rini janë me diplomë univer-
siteti; në së paku 5 komuna ka pasur edhe studentë të punësuar. Të gjitha komunat kanë 
pasur probleme buxhetore lidhur me rininë; për aktivitete rinore nuk ka pasur alokime 
nga buxheti linjë kurse vetëm 17 (46%) e komunave ka mundur të raportojnë qartazi për 
shpenzimet e lidhura për rini për vitin 2010 (për vitin 2009, ka pasur edhe më pak, vetëm 
13).160 Mungesa e buxhetit të nevojshëm në nivel komunal përbën një sfidë kryesore për 
implementimin e politikave të rinisë, kulturës dhe sportit. 

3.1. Rinia

Fusha e rinisë është një nën sektor i cili ka karakter ndër sektorial dhe ndër-ministror. 
Prandaj në këtë fushë rol të rëndësishëm luajnë edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Tregtisë dhe Indus-
trisë, Ministria e Shëndetësisë, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve etj. Secila nga këto 
institucione, ka apo së paku do të duhej të barte përgjegjësitë e veta në kontekst të zh-
villimit të rinisë sa i përket edukimit formal dhe jo formal dhe njohjes së kualifikimeve, 
përgatitjes së të rinjve për punë, respektivisht lehtësimin e fazës transitore nga shkollimi 
në punësim, ku një prej elementeve kyçe është edhe puna praktike gjatë dhe pas shkol-
limit formal, punësimin e tyre, edukimin e rinisë për një jetë sa më të shëndetshme e 
shumë çështje të tjera të cilat në shekullin 21 është e vështirë të shihen si të ndara nga 
njëra tjetra. 

Institucionet e nivelit lokal kanë përgjegjësi të sigurojnë resurset e nevojshme njerëzore 
dhe financiare për realizimin e programeve të rinisë, të sigurojnë hapësirat e nevojshme 
publike për zhvillimin e aktiviteteve të rinjve dhe edukimin jo formal, mbështetjen e 
organizatave rinore për edukim joformal dhe për veprimtari të tjera zhvillimore, zhvil-
limin e politikave dhe planeve rinore lokale, të gjitha këto në bashkëpunim dhe kon-
sultim të ngushtë me Këshillat Rinore Lokale. 161 Në nivel  lokal, barrën kryesore të 
implementimit të politikave të rinisë,  bartin Komunat përkatëse, përkatësisht Drejtoria 
për Kulturë, Rini dhe Sport dhe Drejtoria për Arsim. 

Këshillat e Veprimit Rinor - Në fushën e rinisë, përveç institucioneve publike, një 
rëndësi të veçantë kanë e dhe Këshillat e Veprimit Rinor; Këshilli Qendror i Veprim-

159 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport i Studimit Themelor GIZ – EDYK, 
Shkurt 2011. f 26.

160 Ibid. f. 27.
161 Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, Neni 7. 
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it Rinor (i themeluar dhe pranuar nga MKRS në gusht 2011)162dhe Këshillat Lokale të 
Veprimit Rinor të themeluara me Udhëzim Administrativ të veçantë në bazë të Ligjit 
për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë.  Deri në fund të vitit 2012 janë krijuar 30163 
Këshilla Rinor të Niveli Lokal (5 prej tyre në vitin 2012), ndërsa vlerësohet që vetëm 22 
janë plotësisht funksionale.164 Numri i komunave të cilat nuk kanë krijuar këto këshille 
janë komuna të vogla dhe të reja apo komuna me shumicë serbe. Në bazë të Ligjit për 
Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, institucionet qendrore dhe lokale janë të obliguara 
të konsultohen me Këshillat e Veprimit Rinor me rastin e nxjerrjes së politikave dhe lig-
jeve në fushën e rinisë. Ligji gjithashtu përfshinë dispozita të cilat obligojnë përfshirjen e 
rinisë në vendimmarrje në sektorët relevant, siç janë: 1. Arsimi, 2. Punësimi, 3. Shëndeti 
publik, 4. Çështjet sociale, 5. Kultura, sporti dhe rekreacioni, 6. Edukimi qytetar dhe 
demokracia, 7. Ambienti, planifikimi hapësinor dhe zhvillimi rural. 165

Qendrat rinore – Gjithashtu edhe themelimi dhe funksionimi i qendrave rinore është i 
rregulluar me Udhëzim të Veçantë Administrativ në bazë të Ligjit për Fuqizimin dhe 
Pjesëmarrjen e Rinisë. 166 Në bazë të Udhëzimit Administrativ 11/2010 për licencimin e 
qendrave rinore167 secila komunë është e obliguar të licencoj së paku një Qendër Rinore, 
përderisa çdo organizatë rinore e regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike ka 
të drejtë të aplikoj për licencim si Qendër Rinore nga Komunat përkatëse e cila vendi-
min e saj për licencim duhet ta marr në konsultim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal. 
Ekzistojnë 17168 qendra të rinisë në 15 komuna (40% e komunave). Këto qendra të rinisë 
tani operojnë si OJQ.

Këshilli i nxënësve – Në bazë të ligjit për Arsimin Para–Universitar, të gjitha shkollat e 
nivelit 2 dhe 3 (ISCED), respektivisht shkollat e arsimit të mesëm të ulët dhe të mesëm të 
lartë, duhet të themelojnë Këshillin e Nxënësve të shkollës i cili përbëhet nga së paku një 
nxënës të zgjedhur nga secila klasë dhe që zgjidhet çdo vit përmes votës së fshehtë. Roli 
i këtij këshilli është të punojë në përmirësimin e mjedisit mësimor, kushteve të  punës 
dhe interesave që kanë të bëjnë me shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e nxënësve si dhe  
të  përfaqësohen në këshillin drejtues. 169 Ky këshill mund të shërbej si një hallkë e mirë 
e identifikimit të nevojave dhe problemeve të rinisë dhe përfaqësimin e tyre në nivelet e 
vendim marrjes  nga Këshillat e Veprimit Rinor. 

162 MKRS. Departamenti i Rinisë. Janar 2013.
163 Ibid.
164 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Afat Mesëm i Vlerësimit– EDYK, 

Dhjetor 2011. f. 1.
165 Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, Neni 13. 
166 Ibid. Neni 12. 
167 UA 11/2010 për Licencimin e Qendrave Rinore, Neni 3. 
168 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport i Studimit Themelor GIZ – EDYK, 

Shkurt 2011. f. 29.
169 Ligji Nr. 04/L-032 për Arsimin Para Universitar, Neni 18. 
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3.2. Kultura dhe Sporti

Departamenti i Kulturës në kuadër të MKRS harton dhe zbaton politika zhvillimore në 
fushën e arteve skenike-muzikor, arteve vizuale / pamore, botimeve dhe bibliotekarin 
sipas standardeve evropiane, duke konsideruar kulturën si një mekanizëm me ndik-
im të fuqishëm për zhvillimin demokratik të vendit, si dhe për ri-afirmimin e identite-
tit kulturor të Kosovës në rajon si pjesë përbërëse e identitetit kulturor evropian. 170Në 
kuadër të Departamentit të Kulturës janë tri divizione: 

•	 Divizioni i Arteve Skenike-Muzikore dhe Pamore;
•	 Divizionin e Promovimit të Kulturës dhe 
•	 Divizioni e Librit, (ende nuk është i kompletuar me staf, përveç, zyrtares për 

Veprimtari botuese, libër dhe licencim dhe zyrtarit për biblioteka). 171

Në kuadër të Divizionit të Arteve Skenike-Muzikore dhe Pamore janë katër sektorë dhe 
një hapësirë në kompleksin “Qafa” për organizmin e ekspozitave të artit si:

•	 Sektori i Arteve Skenike- Teatri;
•	 Sektori i Arteve Skenike-Muzikore;
•	 Sektori i Kinematografisë;
•	 Sektori i Arteve Vizuale/Pamore;
•	 Galeria “Qafa”

Të gjithë sektorët, aktivitetet e tyre  i realizojnë bazuar në politikat programore të 
DASMP-së, të cilat për objektiv kryesor kanë mbështetjen e institucionale të kulturës, 
sidomos institucionet e kulturës të cilat janë nën ombrellën e DK-së

Përveç institucioneve publike qendrore dhe lokale, në fushën e kulturës rëndësi të 
veçantë kanë edhe institucionet kulturore të themeluara me ligj. Në bazë të Ligjit për 
Institucionet Kulturore, ekzistojnë institucionet kulturore publike dhe institucionet kul-
turore private, themelimi i të cilave bëhet në përputhje me kriteret e përcaktuara me këtë 
ligj. Institucionet kulturore publike financohen nga buxheti i shtetit, ndërsa institucionet 
kulturore private mund të përkrahen nga buxheti i shtetit. 

Institucionet kulturore – Si institucione të rëndësishme kulturore të cilat kontribuojnë 
në zhvillimin dhe promovimin e kulturës dhe artit në Kosovë janë Teatri Kombëtar dhe 
teatrot e tjera, kinematë, bibliotekat, muzetë, Filarmonia dhe Opera e Kosovës, Trupa 
e Baletit e Kosovës, Ansambli Kombëtar Shtetëror i Këngëve dhe Valleve “Shota” dhe 
ansamblet e tjera, Galeria e Arteve e Kosovës, Galeria e Arteve “Qafa”, Qendra Kine-
matografike e Kosovës. 172

170 http://www.mkrs-ks.org/?page=1,7.
171 Departamenti i Kulturës. MKRS. Janar 2013.
172 Ueb faqja zyrtare e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporti http://www.mkrs- ks.org/?page=1,60.



66 INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

•	 Institucionet	e	sportit

Departamenti i Sportit në kuadër të MKRS është institucioni kryesor në nivel qendror 
i cili është përgjegjës për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave të sportit. 

Departamentet për kulturë, rini dhe sport në kuadër të Komunave të cilat janë përgjeg-
jëse për implementimin e politikave të sportit si dhe përkrahjen financiare të aktiviteteve 
sportive. 

Komiteti Olimpik i Kosovës, në bazë të Ligjit të ri për Sportin, është institucioni me i lartë 
sportiv joqeveritar, ku bashkohen federatat  sportive, shoqatat sportive dhe shoqatat 
tjera, veprimtaria e të cilave është me rëndësi për zhvillimin e  sportit dhe në harmoni 
me statutin dhe rregulloret e tij.173

Federatat e sportit – Në fushën e sportit rol dhe përgjegjësi të veçantë në zhvillimin dhe 
promovimin e sportit në Kosovë kanë federatat e sportit të cilat janë: Federata e Futbol-
lit, Federate e Basketbollit, Federata e Hendbollit, Ping Pongut, Atletikes, Notit, Boksit, 
Xhudos, Mundjes, Çilklizimit, Tenisit, Kick Boksit dhe e Karatesë.174 Një rol të veçantë 
në zhvillimin e sportit e luajnë gjithashtu edhe klubet e ndryshme të sporteve përkatëse. 

4. Analiza	e	gjendjes:	të	arritura	dhe	sfidat

4.1. Rinia

Rinia është një fazë fondamentale e jetës kur të rinjtë fillojnë të kuptojnë aspiratat e tyre, 
të kërkojnë pavarësinë e tyre ekonomike dhe zënien e vendit të tyre në shoqëri. Tran-
zicioni drejtë pjekurisë dhe botës së punës shpesh ndodhin njëherësh dhe kjo periudhë 
mund  të jetë shume e vështirë për disa të rinj. Megjithatë, nëse ky tranzicion mund të 
lehtësohet përmes një përkrahje efektive me qëllim të sigurimit të një fillimi të mbarë 
drejt botës së punës, kjo do të ndikoj pozitivisht në suksesin profesional dhe personal 
për shumë të rinj në fazat e tjera jetësore.175

Rinia duhet të kuptohet si një periudhë transitore nga të qenurit i varur në fëmijërinë e 
hershme në të qenurit i pavarur në moshën e pjekurisë si dhe vetëdija për ndërvarësinë 
si pjesëtarë i komunitetit. Rinia është më tepër një kategori fluide se sa një grup moshë 
e caktuar fikse. Prandaj, rini shpesh konsiderohen personat në mes të moshës kur  ata 
përfundojnë shkollimin e obliguar dhe moshës kur ata gjejnë vendin e parë të punës. Kjo 
moshë e mëvonshme ka vazhduar të rritet vazhdimisht pasi që niveli i papunësisë dhe 
kostoja e krijimit të ekonomisë familjare të pavarur bën që për shumë persona periudha 

173 Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 për Sport. Neni 7. Kuvendi i 
Republikës së Kosovës. 

174 Ueb faqja zyrtaret e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit http://www.mkrs-ks.org/?page=1,50.
175 Vali Corbaneze dhe Giani Rosas. Tranzicioni i të rinjve drejt një pune të mirë: Evidencë nga Kosova. 

2007. 
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e arritjes së pavarësisë të zgjatet.176

Zyrtarisht dhe për qëllime statistikore grup mosha e rinisë dallon nga shteti në shtet. 
Kombet e Bashkuara për qëllime statistikore përdorin grup moshën 15-24 vjeç, përde-
risa vet shtetet e anëtare përdorin kategori të ndryshme. Një numër i madh i shteteve 
përkufizojnë rininë si personat që i përkasin grup moshës 15-35 vjeç.177 Programi i BE-së 
“Rinia në Veprim” synon dhe pranon të rinjtë e moshës 15-30 vjeçare, përderisa grup 
mosha e rinisë gjithashtu ndryshon edhe në mesin e shteteve anëtare të BE-së.178 Në 
Kosovë mosha zyrtare apo ligjore e cila përcakton grupmoshën e rinisë është 15-24 vjeç 
e përcaktuar me Ligjin për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë.179 Megjithatë duke pa-
sur parasysh që përcaktues të rëndësishëm për definimin e kësaj moshe janë shkollimi, 
punësimi dhe pavarësimi i të rinjve, është më e përshtatshme që analiza e sfidave të 
cilat lidhen me rininë në Kosovë të mos lidhet në mënyrë strikte me grup moshën 15-24 
vjeçare, duke pasur parasysh që problemet me të cilat ballafaqohet rinia në Kosovë janë 
prezente edhe pas kësaj moshe.  

Në bazë të statistikave të dala nga regjistrimi i fundit i popullsisë 2011, rreth 47% (823976) 
e popullsisë janë nën moshën 25 vjeçare, ndërsa 19% (336,399) e të rinjve i përkasin  grup 
moshës 15-24 vjeçare.180 

Për të rinjtë, kërcënimet më të mëdha me të cilat ballafaqohen ata lidhen me papunësinë 
(47.3% të moshës 10-14 vjeç dhe 54.3% të moshës 15-24 vjeç) dhe varfërinë (28.2%).181 
Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport (MKRS) ka ndarë një shumë prej 404,000 euro për 
implementimin e Planit të Veprimit për Rini për 2010, që është një pjesë nga buxheti i 
përgjithshëm i paraparë, i cili për vitin 2011 ka arritur në 1,047,000.182 Në vitin 2011 ka 
pasur rritje të buxhetit për 14% për fushën e rinisë. Në katër vitet e fundit (2010-2013) 
vetëm rreth 0.05% e buxhetit total të Kosovës apo rreth 5% e buxhetit të MKRS-së janë 
ndarë për Departamentin e Rinisë.183 Afërisht 2/3 e Zyrtarëve për Rini dhe OJQ-të lokale 
është vlerësuar se kanë pranuar përkrahje nga Departamenti i Rinisë gjatë vitit 2011. Në 
rastin e Këshillave të Veprimit Rinor Lokal, vetëm 1/3 e tyre kanë pranuar përkrahje 
nga DIR.184 

176 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition.
177 Ibid.
178 http://ec.europa.eu/youth/news/doc/sec401_en.pdf.
179 Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, Neni 3. 
180 Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2011: Rezultatet Përfundimtare: 

Të Dhënat Kryesore. http://esk.rksgov.net/rekos2011/repository/docs/Te%20dhenat%20kryesore_
ALB.pdf

181 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport i Studimit Themelor GIZ – EDYK, 
shkurt 2011 .f. 14.

182 Ibid. f. 19.
183 Ligjet për buxhetin 2010, 2011, 2012 dhe 2013. Kuvendi i Kosovës.
184 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Vlerësues Afat Mesëm, GIZ–EDYK, 

dhjetor 2011, f. 1.
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Në kuadër të mbështetjes së ofruar Departamenti i Rinisë gjatë vitit 2012 në fushat e 
edukimit jo-formal, punësimit, përfshirjes sociale, kreativitetit, shëndetit, sportit, vulln-
etarizmit, kanë përfituar rreth 6000 – 7000 të rinj, ku 40% kanë qenë femra, 60% meshkuj, 
10% minoritete, 10% persona me nevoja të veçanta.  Shuma e përkrahjes për OJQ-të 
fituese ka qenë rreth 400,000 – 500,000 euro.  Gjithashtu, DiR, duke u bazuar në Strateg-
jinë dhe Planin Kosovar të Veprimit për Rini 2010/2012 ka përkrahur rreth 40 të rinj, për 
të marrë pjesë në shumë vizita studimore, aktivitete kulturore dhe rinore jashtë Kosovës, 
me qëllim të zhvillimit të potencialit të tyre kreativ. Shuma totale që kanë përfituar të 
rinjtë është rreth 30,000 euro.185

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Rini merr parasysh përfshirjen e fuqishme të minis-
trive të linjës, por kjo deri më tani nuk është reflektuar në politikat dhe programet e tyre. 
Partnerët nuk janë të bashkërenduar në mënyrë të mjaftueshme, ndërsa DiR për shkak të 
buxhetit të vet të vogël nuk ka mundësi që të menaxhojë implementimin e SPVR; DiR–it 
i mungon hapësira për zyra, burimet njerëzore të përshtatshme dhe kapacitetet menax-
huese. SPVR kërkon një qasje të gjerë dhe pjesëmarrëse, e cila përfshinë jo vetëm sek-
torin publik, por edhe OJQ-të dhe donatorët. Kërkesat e bashkërendimit janë të mëdha, 
por nuk janë adresuar në mënyrë të mjaftueshme. 186 Sa i përket mekanizmave koordi-
nues në fushën e rinisë ende ka zbrazëtira në aspektin e koordinimit në të gjitha nivelet: 
brenda MKRS-së, në mes të ministrive dhe aktorëve relevant, në mes donatorëve dhe 
MKRS-së, në mes të DIR-it dhe DKRS në komuna. 187

Një instrument për implementimin e strategjisë për rininë janë thirrjet për propozime 
të menaxhuara nga secila prej tre divizioneve të DiR sipas kritereve të përcaktuara të 
saj. Prej organizatave të shoqërisë civile kërkohet që të marrin pjesë dhe të paraqesin 
projektet e tyre. Vlerësohet që për çdo raund ka pasur rreth 40-60 propozime për secilin 
divizion, prej të cilave ishin përzgjedhur 15 sish dhe secili për një kosto prej 1,000 – 
2,000 euro. Propozimet vlerësohen nga komisioni vlerësues dhe me pjesëmarrje të do-
natorëve.188

Në përgjithësi buxheti për rini mbetet i ulët, posaçërisht në nivel lokal ku vetëm vitet e 
fundit disa komuna kanë filluar të ndajnë linjë të veçantë buxhetore për rininë. Në nivel 
qendror, marrë në përgjithësi buxheti i cili ndahet për të gjithë sektorët që janë relevant 
për rininë, buxheti për rini është më i lartë se sa vetëm buxheti i cili ndahet enkas për 
rini përmes linjave të ndara buxhetore. Për shembull, shpenzimet e lidhura për rini në 
kuadër të Ministrisë për Arsim janë 10 herë më të mëdha se ato të DiR (rreth 5 milion). 
Ministria e Punës mund të ndajë 1 milion. Ministria e Shëndetësisë ka shpenzime për 

185 MRKS. Departamenti i Rinisë. Janar 2013.
186 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport i Studimit Themelor GIZ– EDYK, 

shkurt 2011. f. 20.
187 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Vlerësues Afat Mesëm, GIZ–EDYK, 

dhjetor 2011. f. 1.
188 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport i Studimit Themelor GIZ– EDYK, 

shkurt 2011. f. 20.
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parandalimin e HIV/AIDS-it dhe për çështjet tjera të lidhura për rini. Shpenzimet e 
lidhura për rini kanë edhe ministritë e linjës, të cilat nuk deklarohen si shpenzime për 
sektorin e rinisë. SPVR dëshiron të unifikojë këto institucione dhe buxhetin e tyre të 
lidhur për rininë. Mirëpo, ministritë ende nuk kanë i kanë caktuar kodet buxhetore për 
aktivitete të rinisë. Kodet buxhetore duhet të kalojnë përmes Ministrisë për Ekonomi 
dhe Financa dhe ky është një proces i ngadalshëm administrativ. 189

Sfidat kryesore: 

- Trajtimi real i rinisë si pasuri kombëtare nga institucionet kosovare dhe reflek-
timi i saj në të gjitha politikat sektoriale

- Rritja e buxhetit për rininë në nivel qendror dhe posaçërisht në nivel lokal dhe 
ndarja e linjave të veçanta buxhetore për rininë

- Krijimi i mekanizmave të nevojshëm koordinues ndër qeveritar dhe me akter të 
tjerë relevant në fushën e rinisë 

- Rritja e bashkëpunimit të nivelit qendror dhe nivelit lokal
- Fuqizimi dhe përkrahja më e madhe e Këshillit të Veprimit Rinor Qendror dhe 

atyre lokale
- Fokusimi në projekte të qëndrueshme të zhvillimit të rinisë 
- Rënia e kontributit të donatorëve për zhvillimin e rinisë

4.1.1. Pjesëmarrja

Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë Nr. 03/L-145 siguron bazën ligjore për 
përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në shoqëri. Ky ligj obligon institucionet e 
Kosovës që të sigurojnë pjesëmarrjen e të rinjve dhe të sigurojnë gjithashtu ndikimin e 
duhur në procese të rëndësishme vendimmarrëse për të rinjtë. Më tej është nxjerr UA 
9/2010 për përgjegjësitë dhe procedurat e themelimit dhe funksionimit të Këshillave të 
Veprimit Rinor në Kosovë i cili përcaktohen përgjegjësitë dhe procedurat për themelim-
in, funksionimin dhe formën e regjistrimit të këshillave të veprimit rinor në Kosovë. Ky 
udhëzim vendos bazën ligjore dhe institucionale të rritjes së përfshirjes së rinisë. 

Niveli i pjesëmarrjes së të rinjve është shumë i ulët dhe pjesëmarrja bie krahas me 
moshën: vetëm 2% e të rinjve madhor janë përgjigjur se janë personalisht të kyçur në 
organizatat e rinisë, krahasuar me 12% nga ana e studentëve. Në kuadër të organizatave 
të identifikuara rinore, pjesëmarrja e të rinjve është mjaft dominuese. Në mesin e rreth 
450 anëtarëve të identifikuar të OJQ-ve, 35% ishin të moshës prej 20 deri 25 vjeç, dhe 12% 
prej 15 deri 19 vjeç. Janë identifikuar 88 OJQ të sektorit të rinisë në 34 komuna. Vetëm tri 
komuna kanë raportuar se nuk kanë OJQ rinore aktive. Vlerësohet që stafi në përgjithësi 
janë të moshës së rinisë.190

Vetëm 7.1% e nxënësve të moshës shkollore kanë dëgjuar për ekzistimin e Strategjisë 
për Rini, ndërsa prej të rinjve madhor vetëm 6.6% (rezultate të peshuara). Vetëm 9 prej 

189 Ibid. f. 21
190 Ibid. Shkurt 2011. f. 30. 
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të rinjve të intervistuar (0.6%) kanë qenë personalisht të përfshirë në procesin e imple-
mentimit.  Prej 87 të rinjve të intervistuar të cilët dinin diçka për SPVR, 11% prej tyre 
mendonin se mundësitë për pjesëmarrje në implementimin e SPVR janë mjaft të ku-
fizuara (1 deri 2 në shkallë të krahasimit prej 1 deri 5) dhe rreth gjysma mendonin se 
mundësitë për pjesëmarrje janë të zakonshme ose mesatare. Ndërsa, 27% mendonin se 
mundësitë për pjesëmarrje janë premtuese ose edhe të larta, pavarësisht nga (rezultatet 
jo të peshuara). 191

Ekziston një vlerësim i kahershëm që ndikimi i rinisë në institucionet vendimmarrëse 
është i ulët për dy arsye; së pari institucionet nuk ndjehen të obliguara që të respektojnë 
të drejtat e rinisë për pjesëmarrje dhe së dyti, vet të rinjtë nuk e konsiderojnë pjesëmarr-
jen e tyre si përgjegjësi qytetare. Në bazë të studimit të UNICEF192 vetëm 16% e respon-
dentëve të moshës 10-14 vjeç dhe vetëm 14% e grup moshës 15-24% vjeç janë pjesë e një 
organizate apo klubi rinor. Si alternativë, shumica e të rinjve shpenzojnë kohën e lirë 
jashtë aktiviteteve shkollore në kafene me shoqërinë e tyre (48%)193, konsumojnë media 
- duke parë televizor, duke dëgjuar muzikë dhe duke vizituar rrjetet sociale (3.5 orë në 
ditë kalojnë duke parë televizion dhe po aq kohë kalojnë edhe duke shfrytëzuar inter-
netin)194 ku shumica prej tyre edhe vlerësojnë që nuk ka alternativë tjetër. Veçanërisht, 
pjesëmarrja është më e ulët në mesin e femrave nga zonat rurale. Vlerësohet që mos 
pjesëmarrja e rinisë nuk ka të bëjë me mosinteresimin e tyre por më shumë me mos in-
formimin dhe mos edukimin e rinisë kosovare për pjesëmarrjen dhe qytetarinë aktive.195

Vlerësohet që pjesëmarrja aktive dhe vetiniciativa e rinisë është e lidhur ngushtë me 
pjesëmarrjen dhe influencën e tyre në familje. Pra nëse të rinjtë janë mësuar që mendimi 
i tyre të dëgjohet dhe të kenë ushtrojnë influencën e tyre në familje, kjo sjellje përforco-
het dhe internalizohet nga të rinjtë dhe rriten gjasat që e njëjta sjellje të dominoj nga të 
rinjtë edhe në shoqëri. Në bazë të studimit të realizuar nga UNICEF-i në vitin 2010196, 
ka rezultuar që 36.3 e të rinjve pjesë e studimit janë ndierë që mendimi i tyre gjithmonë 
është marr parasysh. Shumica e respondentëve, 46.4%, janë shprehur që mendimi i tyre 
është marr parasysh ndonjëherë dhe 15.8% janë ndier që mendimi i tyre nuk është marr 
parasysh asnjëherë. Në përgjithësi, rezulton që rinia mendon dhe ndjehet që deri diku 
kanë rol në marrjen e vendimeve në familjen e tyre. 

Në bazë të studimit të bërë nga IDRA (2012) rezulton që “angazhimi qytetar” dhe “përf-

191 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Vlerësues Afat Mesëm, GIZ–EDYK, 
dhjetor 2011. f. 23. 

192 Nxitja e Ndryshimit: Zërat e Rinisë Kosovare/Unleashing Change: Voices of Kosovo’s Youth,              
UNICEF, 2010. f. 52. 

193 Ibid. f. 47.
194 Rinia e Kosovës, Me sytë nga e ardhmja me këmbë në tradita. Hulumtim 2012. Friedrich Ebert Stiftung 

& IDRA. f. 9. 
195 Nxitja e Ndryshimit: Zërat e Rinisë Kosovare/Unleashing Change: Voices of Kosovo’s Youth, UNICEF, 

2010. f. 52.
196 Ibid. f. 47.
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shirja në politikë” nuk janë prirje shumë në modë tek të rinjtë e Kosovës. Ato janë për-
mendur respektivisht nga 42% dhe 29% e të rinjve. Është pak sa e çuditshme dhe ndoshta 
edhe preokupuese që perceptimi i pjesës më të madhe të të rinjve, pjesë e këtij studimi, 
kanë deklaruar dhe besojnë që “Të dukesh bukur” është njëri nga trendet apo njëra nga 
prirjet të cilës të rinjtë i kushtojnë më së tepërmi rëndësi. “Të dukesh bukur” për të rinjtë, 
përveç që konsiderohet si element i rëndësishëm për tu pranuar në një rreth shoqëror 
dhe për të krijuar një lidhje, konsiderohet gjithashtu shumë e rëndësishme edhe për të 
gjetur një punë. Tri prirjet më shpesh të përmendura nga të rinjtë e pyetur përfshijnë: 
“Të dukesh bukur” (87%), “Të mbarosh arsimin universitar” (86%) dhe “Të jesh i pavar-
ur” (84%).197 Të dukesh bukur është një element shumë i rëndësishëm për secilin individ 
e po ashtu edhe për rininë. Mirëpo ta mbivlerësosh atë duke e konsideruar si elementin 
kyç të suksesit të një individi në shoqëri mund të jetë një indikator i rëndësishëm për 
trendin e perceptimit dhe zhvillimit të të rinjve. Në bazë të këtij studimi rezulton që 
interesimi i të rinjve dhe besimi i tyre për ndikimin e tyre në ndryshimet shoqërore dhe 
politike është i vogël.  

Historikisht pjesëmarrja dhe ndikimi i rinisë kosovare ka qenë shumë më e theksuar 
nëse kujtojmë periudhën e para luftës dhe organizimet studentore. Vullneti dhe inter-
esimi i rinisë për pjesëmarrje në organizata rinore dhe forma të tjera të pjesëmarrjes ka 
qenë shumë më e theksuar edhe menjëherë pas luftës, ku pjesëmarrja dhe angazhimi 
vullnetar kanë qenë shumë më të shprehura. Po ashtu edhe komuniteti i donatorëve në 
atë periudhë ka qenë më aktiv në sektorin e rinisë dhe kanë përkrahur shumë iniciativa. 
Konsiderohet që pjesëmarrja dhe interesimi i rinisë por edhe donatorëve ka filluar të bie 
gradualisht. Përveç reduktimit të përkrahjes nga donatorët, konsiderohet që edhe asis-
tenca e tyre shpesh nuk ka qenë shumë adekuate dhe nuk ka adresuar nevojat e vërteta 
të të rinjve. Fokusimi i tyre ka qenë më tepër në projekte të paqes, tolerancës dhe sho-
qërisë shumë etnike, që patjetër janë të rëndësishme, mirëpo kanë lënë anash projektet e 
vërteta të zhvillimit të rinisë dhe kjo konsiderohet që ka ndikuar në dekurajimin e rinisë 
për të qenë më aktive.198

Këshillat e veprimit rinor duhet të shërbejnë si gjeneratorët kryesor të pjesëmarrjes së 
rinisë dhe influencës së tyre në vendimmarrje. Funksionalizimi i plotë i këtyre këshil-
lave dhe konsultimi i vazhdueshëm dhe substancial i institucioneve si në nivel lokal dhe 
qendror është element kyç në përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve.  Më tej, krijimi i 
këshillave të nxënësve në shkollat e mesme të ulëta dhe të larta, është një hap i rëndë-
sishëm në promovimin dhe edukimin e hershëm të rinisë për rëndësinë e pjesëmarrjes 
së tyre dhe aktivizimi e konsultimi i këtyre këshillave është i një rëndësie të veçantë. 

197 Rinia e Kosovës, Me sytë nga e ardhmja me këmbë në tradita. Hulumtim 2012. Friedrich Ebert Stiftung 
& IDRA. f. 60.

198 Nxitja e Ndryshimit: Zërat e Rinisë Kosovare/Unleashing Change: Voices of Kosovo’s Youth, UNICEF, 
2010f. 54. 



72 INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

Sfidat kryesore: 

- Promovimi dhe edukimi i hershëm i të rinjve për pjesëmarrje dhe rëndësinë e 
saj si dhe krijimin e mentalitetit tek rinia për pjesëmarrje aktive në proceset e 
ndryshme vendimmarrëse

- Funksionimi i plotë i Këshillave të Veprimit Rinor si struktura kryesore përfaqë-
suese të rinisë

- Konsultimi real dhe substancial i Këshillave të Veprimit Rinor nga institucionet 
publike qendrore dhe lokale

- Rritja e buxhetit për promovimin dhe rritjen e pjesëmarrjes së rinisë
- Profilizimi i OJQ-ve rinore
- Ngritja e kapaciteteve të qendrave rinore (teknike, implementuese, financiare)
- Përmirësimi i vendim marrjes së të rinjve në nivel lokal dhe qendror
- Rrjetëzimit dhe informimi i organizatave rinore për aplikim në fondet ndër-

kombëtare
- Njohja e përvojës së të rinjve të fituar gjatë aktiviteteve të ndryshme të pjesëmar-

rjes
- Inkurajimi dhe përkrahja aktive e OJQ-ve rinore, duke përfshirë përkrahjen fi-

nanciare, teknike, ofrimin e këshillave për funksionimin e tyre, ngritjen e fond-
eve, etj. 

4.1.2. Edukimi jo formal

Në bazë të Ligjit për Arsimin e të Rriturve të miratuar në vitin 2012,  arsimi dhe aftësimi 
për të rritur nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin publik dhe  privat të ofruar për të 
rriturit dhe / ose për të rinjtë mbi moshën 15 vjeçare, të cilët kanë të  drejtë të ndjekin 
programet e mësimit, të hartuara për të rriturit.199 Arsimi formal zhvillohet në një am-
bient të caktuar dhe strukturuar (p.sh. në një institucion arsimor apo aftësues/trajnues 
apo në punë) dhe është i  dizajnuar në mënyrë të qartë si mësim (në aspektin e qëllimeve, 
kohës apo resurseve). Nga pikëpamja e nxënësit, mësimi formal është i qëllimshëm. Ai 
në mënyrë tipike  shpie në validim dhe certifikim. Të mësuarit joformal bazohet tek pro-
gramet e mësimit, që dallojnë nga ato të  përfshira në përkufizimin e mësimit formal në 
Ligjin për Arsimin e të Rriturve.200 Ky mësim mund të realizohet  brenda institucioneve 
të njëjta të arsimit dhe aftësimit, që ofrojnë programe të mësimit  formal ose plotësisht 
në mënyrë të pavarur. Megjithatë, kjo formë e mësimit është  sistematike sa i përket 
objektivave, kohëzgjatjes dhe mjeteve të mësimit.201 Të nxënit brenda sistemit formal 
tradicionalisht është më transparent dhe më i pranuar në tregun e punës dhe në shoqëri 
në përgjithësi. Megjithatë viteve të fundit ka filluar të rritet vlerësimi dhe rëndësia e 
mësimit jo-formal dhe informal dhe në këtë aspekt ekziston nevoja e qasjeve të reja për 
identifikimin dhe validimin e këtyre përvojave jo të dukshme të edukimit.

Në bazë të udhëzimit administrativ për edukimin  jo formal, i miratuar në bazë të Ligjit 
për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, Departamenti i Rinisë (MKRS) është i obliguar 

199 Ligji për Arsimin Para Universitar, Neni 2. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
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të mbështes zhvillimin e edukimit jo formal për të rinjtë në fushat në vijim; 1. Demokra-
cia, toleranca dhe humaniteti, 2. Mbrojtja e Ambientit, 3. Identiteti historik, 4. Zhvillimi 
kulturore, 5. Ndryshimet ndërkulturore dhe dialogu shoqëror dhe politik, 6. Mbrojtja 
e shëndetit dhe edukimi fizik, 7. Punësimi, 8. Promovimi i të rinjve.202 Këto janë fushat 
të cilat i përkrah Departamenti i Rinisë, mirëpo që edukimi jo formal i të rinjve nuk 
është i kufizuar vetëm në këto fusha. Ky udhëzim administrativ rregullon realizimin e 
edukimit jo formal për të rinj, duke filluar nga ofruesit e edukimit jo formal, standardet e 
plan programeve, certifikimin e edukimit jo formal, etj. MKRS ofron dy lloje te certifikat-
ave; Certifikimi ndërdisipliniar dhe certifikimi ndërdisipliniar të avancuar.203 Më tej 
Udhëzimi Administrativ parasheh krijimin e Komisionit të Përhershëm për edukimin jo 
formal të të rinjve në përbërje të 3 anëtarëve të MKRS, 2 anëtarëve nga Këshillat Qendror 
të Veprimit Rinor dhe 2 anëtarë të tjerë pa të drejt vote në cilësinë e ekspertit.204

Edhe pse ka dallime më tepër terminologjike në mes të ligjeve të arsimit siç janë Ligji 
për Arsimin Para-Universitar dhe Ligji për Arsimin e të Rriturve dhe legjislacionit për 
rininë, respektivisht Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë dhe Udhëzimi Ad-
ministrativ për Edukimin Jo Formal për Rininë të miratuar nga MKRS, në parim grupi 
i synuar është i njëjtë. Pra në kuadër të arsimit për të rritur sipas ligjeve të arsimit bë-
jnë pjesë të gjithë personat mbi moshën 15 vjeçare të cilët për arsye të ndryshme kanë 
humbur hapin e shkollimit, ndërsa në bazë të legjislacionit për rininë grupi i synuar 
janë të rinjtë e moshës 15-24 vjeç.205 Aktualisht, arsimi joformal është në kuadër të Sek-
torit të Arsimit Profesional të MASHT-it dhe bën menaxhimin e programeve të arsimit 
themelor për të rriturit, ndërsa ofrimi i programeve për zhvillimin e shkathtësive të 
reja të nevojshme për tregun e punës në kuadër të arsimit jo formal është kryesisht nën 
përgjegjësinë e MKRS-së (për të rinjtë) dhe MPMS-së për të gjitha moshat e popullsisë 
ekonomikisht aktive.206 

Një hap i rëndësishëm drejtë zhvillimit të arsimit jo formal është edhe miratimi i Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve në bazë të Ligjit për Kualifikimet Kombëtare të miratuar 
në vitin 2008 i cili krijon bazën ligjore për njohjen e arsimit jo formal. 207 Në shkurt të 
vitit 2011, MASHT-i aprovoi Udhëzimin Administrativ për kriteret dhe procedurat e 
validimit dhe aprovimit të kualifikimeve kombëtare dhe akreditimin e institucioneve 
të cilat ofrojnë kualifikime në Kosovë. Gjatë vitit 2012 AKK ka organizuar tri runde 
të procesit të validimit të kualifikimeve dhe akreditimit të institucioneve ofruese dhe 
vlerësuese për kualifikime të zhvilluara sipas standardeve të verifikuara kombëtare apo 
ndërkombëtare.  Gjithsej janë 6 kualifikime dhe 12 institucione që ofrojnë kualifikime 

202 Udhëzimi Administrativ për Edukimin Jo Formal të të Rinjve, Neni 3. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve. 

203 Ibid, Neni 6. 
204 Ibid, Neni 7
205 Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë (Neni 2) & Ligji për Arsimin Parauniversitar (Neni 2) dhe 

Ligji për Arsimin për të Rritur (Neni 2). 
206 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë, 2011-2016. f. 35. 
207 Ligji për Kualifikimet Kombëtare, Neni 10. 
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profesionale. Po ashtu në dhjetor të 2012 është zhvilluar procesi i verifikimit të 14 stan-
dardeve të profesionit nga AKK. Në shkurt të 2013 AKK ka filluar edhe akreditimin e 
kurseve të gjuhës angleze në Kosovë mbështetur edhe nga Këshilli Britanik, proces i cili 
tani më është ne përfundim e sipër.208

Nga rezultatet e hulumtimit, me grupmoshat 15-24 vjet, të cilin e ka realizuar sektori për 
edukim jo formal në kuadër të Departamentit të Rinisë në gjashtë mujorin e parë të vitit 
2012, mbi njohurit për edukimin jo formal, rezulton se nga 100 të rinjë të anketuar 68 %  
e tyre nuk janë të informuar mbi edukimin jo-formal dhe rëndësinë e tij në ndërtimin e 
karrierës. Gjithashtu nga 100 të rinj të anketuar të cilët kane përfituar nga edukimi jo for-
mal, rezulton se 72% e te rinjve kanë pasur probleme me njohjen e vlerave te marruara 
nga edukimi jo formal.209 

Vlerësohet që rreth 80% e OJQ-ve në sektorin e rinisë ofrojnë shërbime edukative, 70% 
ofrojnë shërbime që kanë të bëjnë me art dhe 73% të organizatave organizojnë aktivitete 
rekreative. Ka nevojë të konsiderueshme për edukim jo formal, por mungesa e pro-
grameve të akredituara dhe mungesa e certifikimit rrezikojnë vlerën reale të iniciativave 
të ndryshme.210 Vlerësohet që një numër i madh i OJQ-ve të financuara nga donatorët 
ofrojnë programe mësimore jo-formale dhe programe arsimore për të rritur  të cilat im-
plementohen drejtpërdrejt prej tyre. Mirëpo të dhënat për këto OJQ mungojnë.211

Përkundër zhvillimeve dhe progresit të konsiderueshëm në aspekt të miratimit të leg-
jislacionit të nevojshëm, zhvillimit institucional dhe zhvillimit të instrumenteve të nev-
ojshme për zhvillimin e edukimit jo formal dhe njohjen e tij, edukimi jo formal ende 
mbetet një koncept i ri për shoqërinë dhe institucionet Kosovare. Ende mungon një qa-
sje sistematike dhe e koordinuar për zhvillimin e edukimit jo formal ndërmjet minis-
trive përkatëse dhe partnerëve të tjerë.212 Nuk ka mekanizma të qëndrueshëm për koor-
dinim dhe bashkëpunim ndër-ministror. Vlerësohet që shumica e të rinjve si rrugë të 
vetme të avancimit në karrierë e shohin edukimin formal pasi që kjo është krijuar në 
bazë të mungesës së ofrimit adekuat të edukimit jo-formal.213 Më tej sfidë tjetër mbetet 
krijimi i sistemit funksional dhe të qëndrueshëm të ofrimit dhe njohjes së edukimit jo 
formal. Për të pasur një sistem të tillë, nevojitet të zhvillohet një proces i akreditimit 
të institucioneve të cilat ofrojnë edukim jo formal jashtë shkollor, siç janë organizatat 
e ndryshme të shoqërisë civile, ofruesit privat të edukimit për të rritur, respektivisht 
edukimit jo formal për të rinj. Dhe ajo çfarë është me rëndësi është e domosdoshme që 
të promovohet njohja e kualifikimeve të marra nga ofruesit e arsimit jo formal nga vet 
institucionet Kosovare, posaçërisht nga punëdhënësit dhe të rangohen me kualifikimet 
e marra në edukimin formal. Kjo është mëse e domosdoshme dhe e rëndësishme për 

208 Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Prill 2013
209 Draft Strategjia Kombëtare për Rininë 2012-2017.
210 Ardit Bejko. Një përmbledhje e punës së rinisë në Kosovë. Forum Syd. 2010. f. 4. 
211 Procesi i Torinos 2012, Vetëvlerësim (Draft), Kosovë, shtator 2012.
212 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë, 2011-2016. f. 35.
213 Draft Strategjia Kombëtare për Rininë 2012-2017.
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pajisjen e të rinjve me shkathtësi të nevojshme për tregun e punës dhe të mësuarit gjatë 
gjithë jetës si koncept fundamental i politikave të BE-së. 

Sfidat kryesore: 

- Krijimi i një qasje sistematike dhe të koordinuar në mes të gjitha ministrive rel-
evante dhe partnerëve të tjerë relevant me theks të veçantë në punëdhënësit për 
edukimin jo formal

- Ofrimi i edukimit jo formal cilësor për të rinj dhe njohja e kualifikimeve të 
edukimit jo formal

- Krijimi i besueshmërisë së kualifikimeve të edukimit jo formal në raport me 
kualifikimet e edukimit formal 

- Ngritja e vetëdijes së rinisë për rëndësinë e edukimit jo formal
- Ofrimi i edukimit jo formal të bazuar në të dhëna për nevojat reale të rinisë 

Kosovare

4.1.3. Punësimi, Kreativiteti & Ndërmarrësia dhe Vullnetarizmi 

Rinia në Kosovë ballafaqohet me një kalim shumë të vështirë të fazës së tranzicionit nga 
shkollimi në punësim.214 Kërkesa e ulët e tregut për fuqi punëtore dhe në anën tjetër të 
qenit i ri dhe pa përvojë të punës mund të jenë faktorët kryesor që ndikojnë për nivelin 
e lartë të papunësisë së të rinjve. Mungon një sistem i mbledhjes së vazhdueshme të 
informatave dhe të dhënave për tregun e punës e cila gjithashtu përfshinë kërkesat aktuale 
të tregut të punës për shkathtësitë e nevojshme si edhe parashikimet e ndryshimeve të 
këtyre kërkesave në të ardhmen.215  

Meqenëse në Kosovë ekonomia jo formale është mjaft e theksuar dhe përbën një sfidë në 
vetvete, është e vështirë të dihet niveli i saktë i papunësisë së të rinjve. Në bazë të regjis-
trimit të popullsisë, numri total i popullsisë ekonomikisht aktive është 508,100 (29%). Të 
dhënat e këtij regjistrimi tregojnë që papunësia e popullsisë ekonomikisht aktive është 
rreth 45%216, ku sipas disa vlerësimeve pjesa më e madhe e të papunëve janë të rinj. Shu-
mica e raporteve dhe studimeve të ndryshme vlerësojnë që papunësia e rinisë arrin mbi 
70%.217 Në bazë të informatave të disponueshme, rreth 44% e të gjithë të papunëve të rinj 
mund të kategorizohen si të papunë afatgjatë. 218

214 Strategjia Sektoriale 2009-2013, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë, Qershor 2009, f. 9.
215 Konkluzionet e takimit nga Tryeza Tematike “Punësimi, Politikat Sociale dhe Shëndetësore” në kuadër 

të Task Forcës për Integrim Evropian, Nëntor 2012.  
216 Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2011: Rezultatet Përfundimtare: 

Të Dhënat Kryesore. f. 30. http://esk.rks-gov.net/ rekos2011/ repository/ docs/Te% 20dhenat%20
kryesore_ALB.pdf

217 Studimi i Fizibilitetit për Fillimin e Negociatave për Marrveshjen e Stabilizim Asocimit në mes të BE-së 
dhe Kosovës. 2012. f. 16.

218 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Vlerësues Afat Mesëm, GIZ – EDYK, 
Shkurt 2011. f. 19.
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Vlerësohet që në pesë vitet e ardhme përafërsisht 200,000 të rinj do të arrijnë moshën e 
punësimit dhe përafërsisht 110,000 prej tyre do të hyjnë në tregun e punës, ndërsa numri 
i personave që arrijnë moshën e pensionimit do të jetë përafërsisht 60,000 gjatë të njëjtës 
periudhë. Rritja e vazhdueshme neto në ofertën e fuqisë punëtore do të rrisë më tutje 
nevojën për të krijuar më shumë vende të punës.219 Bazuar në trendet e deri tanishme të 
punësimit të rinisë, kjo mbetet një çështje mjaft preokupuese për rininë e Kosovës edhe 
në të ardhmen. 

Ekziston një vlerësim i përgjithshëm në mesin e punëdhënësve që studentëve të diplo-
muar në Kosovë u mungon aftësimi profesional pasi që sistemi arsimor, posaçërisht 
në universitetet publike konsiderohet të ketë qenë ende teorik gjatë dekadës së fundit. 
Studentët në Universitetin e Prishtinës tradicionalisht kanë shpenzuar shumë kohë në 
mbajtjen në mend të të dhënave dhe teorive të ndryshme, mirëpo shumë pak kanë arrit-
ur t’i implementojnë ato në praktikë. Mungesa e aftësimit dhe përfitimit të shkathtësive 
ende përbën një vështirësi për mundësinë e punësimit të të diplomuarve në Universite-
tin e Prishtinës. Përderisa vlerësohet që të diplomuarit në universitetet e huaja kanë një 
përparësi të vogël në këtë aspekt.220 

Vetëm 15% e rinisë së moshës 15-24 vjeçare kanë kaluar nga shkollimi në punësim të 
cilët janë punësuar në punë të rregullt dhe të cilët nuk kanë plan ta ndërrojnë punën apo 
t’i kthehen shkollimit. Më shumë se 37% nuk e kanë kaluar këtë fazë të tranzicionit nga 
shkollimi në punësim, që do të thotë se ende janë duke vazhduar shkollimin apo janë 
jo aktiv dhe të cilët nuk kanë synim të punojnë. Rreth 46% janë ende në fazën transitore 
të cilët ose janë të papunë ose të punësuar në ndonjë punë që nuk lidhet me karrierën 
e tyre apo në ndonjë punë të përkohshme ose janë jo aktiv por të cilët planifikojnë të 
punësohen më vonë.221

Duke pasur parasysh nivelin e përgjithshëm të papunësisë në Kosovë e cila është shumë 
e lartë si dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës, me një kërkesë shumë të 
ulët të tregut të punës për fuqi punëtore, është e vështirë të priten ndryshime të kon-
siderueshme në aspektin e punësimit të rinisë vetëm nga politikat publike. Prandaj poli-
tikat e zhvillimit të rinisë dhe punësimit të tyre duhet të orientohen drejtë zhvillimit të 
vetiniciativës së të rinjve dhe zhvillimin e ndjenjës së ndërmarrësisë e cila ndikon në 
vetëpunësimin e të rinjve  e që njëkohësisht rinia do të bëhej edhe gjenerator i zhvillimit 
ekonomik në përgjithësi. Faktor i rëndësishëm në këtë aspekt është puna praktike e të 
rinjve, vullnetarizmi dhe ngritja e fondeve të veçanta publike dhe jo publike për fillimin 
e bizneseve, të ashtuquajtura “start up funds”.

219 Strategjia Sektoriale 2009-2013, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë, Qershor 2009, f. 9.
220 Jeton Mehmeti. Kriza për vende pune në Kosovë–Një vlerësim i Politikave të Punësimit të Vendit. 

Studimi: Politikat e Punësimit në Evropën Juglindore: Sfidat e përbashkëta dhe rrethanat e ndryshme. 
Friedrich Ebert Stiftung. Maj 2012. f. 28. 

221 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lindore: Kosova. 
Janar 2011. f. 10.
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Vullnetarizmi është një mjet i fuqishëm për angazhimin e njerëzve në adresimin e sfidave 
zhvillimore i cili gjithashtu mund edhe të transformoj diskursin dhe natyrën e procesit 
zhvillimor. Nga vullnetarizmi përfiton pikë së pari individi vullnetar por edhe shoqëria 
në përgjithësi duke forcuar besimin, solidaritetin dhe reciprocitetin mes qytetarëve dhe 
duke krijuar mundësi të qëllimshme për pjesëmarrje.222

Është miratuar baza ligjore për punën vullnetare të të rinjve. Neni 14 i Ligjit për Fuqizimin 
dhe Pjesëmarrjen e Rinisë përcakton parimet e përgjithshme të punës vullnetare të të 
rinjve. Në bazë të këtij ligji është miratuar edhe UA 10/2010 për punën vullnetare të të 
rinjve i cili rregullon të drejtat, detyrimet dhe procedurat lidhur me punën vullnetare 
të të rinjve, si dhe punën e Komisionit për zbatimin e punës vullnetare të të rinjve. Ky 
Udhëzim Administrativ parasheh dispozita të veçanta edhe për evidencimin e punës 
vullnetare, një element kyç në promovimin dhe njohjen e përvojës së të rinjve gjatë punës 
vullnetare. Dispozitat rregullojnë dhe obligojnë institucionet të cilat lidhin marrëveshje 
me vullnetarët që të regjistrojnë të dhënat e tyre dhe të informojnë Drejtorinë përkatëse 
për Rini në komunën e tyre e cila pastaj është e obliguar të informoj DiR të MKRS223, 
ndërsa MKRS sipas këtij udhëzimi mund të lëshoj librezë për punën vullnetare, në bazë 
të kërkesës së Drejtorisë së Komunës, e cila librezë shërben për evidentimin e llojit të 
punës vullnetare, kohëzgjatjes dhe informatave të tjera relevante.224 

Gjatë viteve të 90-ta, vullnetarizmi ka qenë shtyllë e zhvillimeve politike dhe shoqërore 
në Kosovë. E njëjta frymë ka vazhduar edhe gjatë periudhës së luftës dhe në menjëherë 
pas luftës.  Vlerësohet që puna vullnetare dhe kontributi vullnetar në shoqëri ka rënë 
drastikisht pas luftës, e sidomos në mesin e të rinjve. Shumica e të rinjve në Kosovë janë 
përgjigjur që burimi kryesor i informacionit për vullnetarizmin dhe mundësitë e punës 
vullnetare kanë qenë shoqëria dhe OJQ-të.225 Kjo lënë të kuptohet që informacioni për 
vullnetarizmin dhe rëndësinë e punës vullnetare është kryesisht ri rastësishëm.  “Vull-
netarizmi në Kosovë konceptohet si bamirësi, ndihmë financiare, ushqim ose veshm-
bathje dhe nuk konceptohet si ndonjë aktivitet shoqëror”.226 Në përgjithësi vlerësohet 
që rreth 80% e të rinjve kosovar nuk janë të përfshirë në ndonjë organizatë rinore apo 
projekt/iniciativë rinore.227 Nga 1300 respondentë vetëm 11% e respodentëve aktualisht 
janë përgjigjur se bëjnë punë vullnetare pa pagesë për ndonjë organizatë, më pak se 10% 
janë përgjigjur që kryejnë punë vullnetare për organizata humanitare dhe të bamirësisë. 
Nga 100 organizata, 48.5% e organizatave janë përgjigjur se puna vullnetare ka rënë 
gjatë pesë viteve të fundit në përgjithësi.228 

222 UNDP. Vullnetarizmi i Rinisë në Kosovë: Një Mundësi për të Mësuar. 2010. f. 29. 
223 UA 10/2010 për Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 5. 
224 UA 10/2010 për Punën Vullnetare të të Rinjve. Neni 7. 
225 Vullnetarizmi i rinisë në Kosovë: Një mundësi për të Mësuar. Kosovo Public Policy Cener. Mars 2010. f. 9.
226 Gani Lluga, Sociolog. Siç është cituar në Buletinin “Vullnetarizmi në Kosovë”, Viti Evropian i Vullnetar-

izmit. KCSF & CCSD. Projekti i financuar dhe menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian 
në Kosovë. 2011. 

227 Vullnetarizmi i rinisë në Kosovë: Një mundësi për të Mësuar. Kosovo Public Policy Cener. Mars 2010.
228 Buletini Vullnetarizmi në Kosovë, Viti Evropian i Vullnetarizmit. KCSF & CCSD. Projekti i financuar 

dhe menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë. 2011.
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Në përgjithësi, kalimi i të rinjve nga puna vullnetare në punësim të rregullt është shumë 
i rrallë. Vetëm 1% e respondentëve janë përgjigjur që kanë lënë punën vullnetare sepse 
kanë gjetur punë të rregullt me pagesë. Arsyeja kryesore për lënien e punës vullnetare, 
për të dy gjinitë ka qenë që ata e kanë përfunduar punën e caktuar vullnetare (8%). Në 
përgjithësi rreth 38% e të rinjve kanë deklaruar që kanë qenë të kënaqur me punën vull-
netare, përderisa vetëm 2.5% kanë deklaruar që nuk kanë qenë të kënaqur. Përgjithë-
sisht vlerësohet se ekziston dëshira dhe vullneti i të rinjve për vullnetarizëm. Ndërsa 
ndër arsyet kryesore të deklaruara nga ata për mos vullnetarizëm kanë qenë mungesa 
e ofertave për punë vullnetare dhe se shumica e të rinjve ndjekin shkollimin dhe kjo u 
pengon atyre për të realizuar punën vullnetare. Ndërsa arsyeja e tretë e deklaruar nga 
të rinjtë ka qenë edhe fakti që puna vullnetare nuk paguhet. Ndërsa përfitimin kryesor 
që të rinjtë e perceptojnë ta fitojnë nga puna vullnetare është përvoja dhe shkathtësitë e 
fituara.229 

Puna praktike e të rinjve është një element kyç i tejkalimit të fazës transitore të rinisë nga 
shkollimi në punësim, sikur puna praktike gjatë shkollimit po ashtu edhe puna prak-
tike pas shkollimit. Çdo herë e më shumë të rinjtë janë duke u vetëdijësuar për faktin 
që arsimimi pa përvojë të punës nuk është i mjaftueshëm për të konkurruar me sukses 
në tregun e punës. Rreth 55% e të papunëve të regjistruar kanë nivel të shkollimit më të 
ulët se shkollla e mesme, ndërsa 82% e tyre nuk kanë përvojë të punës dhe kjo tregon 
rëndësinë e kontaktit të parë me tregun e punës apo krijimin e përvojës së punës për të 
arritur deri te punësimi i rregull.230  

Ekziston një përshtypje e përgithshme që nuk bëhen aftësime të nevojshem gjatë peri-
udhës së studimeve dhe pas diplomimit për studentët si nga qeveria po ashtu edhe 
institucionet private.231 Edhe pse me plan programe në universitetet publike është e 
paraparë, varësisht nga programet studimore që të kryhen një numër i caktuar i orëve 
praktike, në praktikë kjo nuk është implementuar si duhet dhe monitorimi i punës 
praktike nuk bëhet në mënyrë sistematike. Vlerësohet që në universitetet publike 
puna praktike në fakt nuk është e obliguar dhe shumica e studentëve nuk kanë bërë 
asnjëherë punë praktike gjatë studimeve të tyre.232 Në përgjithësi  vlerësohet që puna 
praktike gjatë shkollimit para-universitar nuk është ende e organizuar mirë dhe është 
mjaft e fragmentuar. Bizneset nuk janë shumë bashkëpunuese dhe nuk shprehin shumë 
interesim në pranimin e nxënësve për kryerjen e punës praktike si pjesë e shkollimit të 
rregullt. Në 71% të rasteve, udhëheqsit e shkollave profesionale kanë deklaruar që bi-
zneset lokale tregojnë shumë pak vullnet për mundësinë e kryerjes së punës praktike.233  

229 Vullnetarizmi i rinisë në Kosovë: Një mundësi për të Mësuar. Kosovo Public Policy Cener. Mars 2010. f. 15.
230 Programi për Tregun Aktiv të Punës për Rininë – Raport vjetor i progresit. UNDP. Mars 2012. f. 9. 
231 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lingdore: Koso-

va. Janar 2011. f. 10. 
232 Jeton Mehmeti. Kriza për vende pune në Kosovë – Një vlerësim i Politikave të Punësimit të Vendit. 

Studimi: Politikat e Punësimit në Evropën Juglindore: Sfidat e përbashkëta dhe rrethanat e ndryshme. 
Friedrich Ebert Stiftung. Maj 2012. f. 28. 

233 Raport hulumtues: Gjendja e arsimit dhe aftësimit të të rriturve në shkollat profesionale të Kosovës”, 
Instituti Pedagogjik i Kosovës, 2009.
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Megjithatë puna praktike gjatë shkollimit të rregullt para-universitar dhe universitar 
realizohet, sidomos puna praktike në institucione publike, përmes memorandumeve 
të ndryshme të bashkëpunimit në mes të institucioneve. Por edhe institucionet publike 
shprehin më shumë gatishmëri për pranimin e praktikantëve gjatë periudhës së shkol-
limit apo studimeve. Pra puna prakitike e formalizuar është më lehtë e relizuar, ndërsa 
realizimi i punës praktike në institucione të ndryshme publike dhe private në bazë të 
iniciativave individuale është më vështirë e realizuar. Në anën tjetër vlerësohet që në 
përgjithësi mungon edhe iniciativa dhe vullneti i të rinjve për të realizuar punë praktike 
dhe për të bërë përvojë në fushën e caktuar si faktorë shumë i rëndësishëm për kalimin 
e fazës tranzitore dhe punësimin e rregullt. 

Ekzistojnë iniciativa të ndryshme të komunitetit të donatorëve për realizimin e punës 
praktike në sektor të ndryshëm, të cilat iniciativa janë më tepër iniciativa të rastësishme.  
Mirëpo mungon një mentalitet i përgjithshëm për rëndësinë e punës praktike në Kosovë, 
si në radhët e institucioneve po ashtu edhe në radhët e vet rinisë. Nevojitet një përkush-
tim më i madh i institucioneve të Kosovës në stimulimin më të madh të punës praktike 
dhe punës vullnetare për të rinjtë, në veçanti  stimulimi i sektorit privat, përmes masave 
të ndryshme stimuluese për organizatat të cilët pranojnë vullnetare të moshës rinore. 

Ndërmarrësia është një koncept i ri i cili është promovuar shumë viteve të fundit, në 
veçanti nga agjencitë e donatorëve të huaj siç është USAID. Ndërmarrësia, si formë 
vetëpunësimi është inkurajuar shumë nga programet e USAID-it, të cilat kanë ndihmuar 
të rinjtë me trajnime se si të fillojnë biznesin e tyre apo se si të zgjerojnë biznesin ekzistues.  

Në kushtet e sotme ekonomike, të rinjtë hasin disa vështirësi të shumta për të zhvilluar 
aktivitete ndërmarrëse siç janë: mosnjohja e tregut të punës; mungesa e informacioneve 
për zhvillimin e rrethanave të tregut si ofertës dhe kërkesës në tregun e punës; edukimi 
jo i mirë në ndërmarrësi; mosnjohja e bazës ligjore për t’u marrë me ndërmarrësi; mung-
esa e zhvillimit ideor për të ndërmarrë iniciativa për themelimin e biznesit; mungesa e 
besimit në vete dhe ambientit të ndërmarrësisë nëse mund të kenë sukses; mungesa e 
njohurive mbi kreditë dhe lehtësimet që ofrojnë bankat për biznese.  Nga kjo pikëpamje 
është veçanërisht e rëndësishme  të ofrohet  mbështetje për bizneset  e reja në ndërmar-
rësi, mentorimit dhe udhëzime për ndërmarrësit e rinj si dhe promovimi dhe zhvillimi 
e kulturës së ndërmarrësisë.234

Të rinjtë pranojnë që nuk ofrohet mbështetje e mjaftueshme për ndërmarrësit e rinj. 
Gjithashtu edhe ata të cilët tashmë kanë filluar biznesin e tyre listojnë një varg penge-
sash për themelimin e biznesit sikurse janë procedurat e komplikuara, korrupsioni në 
administratën publike, mungesa e informatave të nevojshme dhe kapitali i lartë i nevo-
jshëm për fillimin e biznesit për shkak të infrastrukturës së kufizuar. Për më tepër të rin-
jtë konsiderojnë që sistemi i taksave për fillimin e biznesit është jo i favorshëm sa i përket 
nivelit të taksave si dhe procedurave të komplikuara për përgatitjen e dokumentacionit. 

234 Draft Strategjia Kombëtare për Rini 2013-2017. MKRS. f. 14. 
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235 Bankat ofrojnë kredi për biznese mirëpo me norma të larta të interesit prej 15%-24%. 
Këto norma të interesit janë të papërballueshme për shumë biznese dhe gjithashtu janë 
shumë dekurajuese. Normat më të favorshme të interesit do të mund të gjeneronin më 
shumë biznese të reja si dhe duke u mundësuar bizneseve ekzistuese të zgjerojnë aktivi-
tetet e tyre dhe të rrisin numrin e të punësuarve. 236 Posaçërisht për të rinjtë do të duhej 
të krijohen politika më preferenciale për fillimin e bizneseve të reja por gjithashtu edhe 
në mundësitë e ndryshme të përkrahjes financiare.

Sfidat kryesore:

- Ndarja e buxhetit për punësimin e të rinjve, punën vullnetare, punën praktike 
dhe ndërmarrësinë

- Ngritja e vetëdijes së të rinjve dhe institucioneve e bizneseve për rëndësinë e  
punës vullnetare dhe punës praktike për të rinjtë si dhe promovimi i vazhdue-
shëm i tyre

- Krijimi i mentalitetit të vet iniciativës dhe ndërmarrësisë te të rinjtë dhe aftësi-
mi i tyre qysh në nivel të shkollimit me shkathtësitë e nevojshme për fillimin e 
biznesit. 

- Nxitja e kreativitetit të të rinjve gjatë tërë fazave të shkollimit dhe tutje.
- Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm për informimin e të rinjve për mundësitë 

e reja për punësim, punë praktike, punë vullnetare dhe fonde për fillimin e bi-
zneseve. 

- Stimulimi i të rinjve për hapjen e bizneseve
- Inkurajimi i sektorit privat për pranimin e të rinjve për të zhvilluar punë vulln-

etare dhe sidomos punë praktike përmes zhvillimit të lehtësimeve apo stimuli-
meve të sektorit privat në rast se pranojnë të rinj për punë vullnetare dhe punë 
praktike (lehtësimi në tatime, përkrah financiare, etj). 

- Mbledhja e vazhdueshme e informatave për nevojat e tregut dhe informimi i të 
rinjve

- Përshtatja e programeve të arsimimit me nevojat e tregut të punës
- Ulja e papunësisë së lartë të të rinjve
- Koordinimi ndër institucional, posaçërisht në mes të MKRS, MASHT, MPMS 

për zhvillimin dhe implantimin e përbashkët të politikave të punësimit për të 
rinj.

4.1.4. Përfshirja sociale

Koncepti i përfshirjes sociale është element kyç në Bashkimin Evropian. Evropa është 
zotuar që do të bëhet ekonomia më konkurruese në botë dhe ka pranuar që kjo mund 
të arrihet vetëm nëse aspiron të bëhet vendi më i drejtë  dhe më i hapur për të jetuar. 
Përfshirja sociale shkon përtej Bashkimit Evropian. Ajo përbën bërthamën e të drejtave 

235 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lingdore: Koso-
va. Janar 2011. f. 10. 

236 Jeton Mehmeti. Kriza për vende pune në Kosovë – Një vlerësim i Politikave të Punësimit të Vendit. 
Studimi: Politikat e Punësimit në Evropën Juglindore: Sfidat e përbashkëta dhe rrethanat e ndryshme. 
Friedrich Ebert Stiftung. Maj 2012. f. 133. 
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të njeriut dhe dinjitetit njerëzor dhe në këtë rast është e rëndësisë fundamentale për 
Kosovën të përcaktohet se çfarë shoqërie dëshiron të krijoj. 237

Përjashtimi social është një proces ku individ dhe grupe, duke qenë të cenuar nga  
varfëria, mos përgatitja e duhur arsimore, mungesa e shkathtësive profesionale, fizike 
apo intelektuale, janë të shtyrë të jetojnë në margjinat e shoqërisë. Kjo i largon ata nga 
mundësitë për punë, të ardhura dhe edukim, sikurse që i largon edhe nga përfitimet nga 
komunikimi dhe rrjetëzimi social. Për më keq, gjendja e disfavorshme sociale në të cilën 
gjendjen, i kufizon ata që të ndikojnë apo të kenë më shumë zë kundrejt zhvillimit të 
proceseve të vendimmarrjes apo politikave nga të cilat preken duke pasur më pak gjasa 
të ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e jetës së tyre.238 

Shoqëria duhet të jetë solidare sa i përket rinisë, posaçërisht atyre që u përkasin grupeve 
të rrezikuara. Ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në përjashtimin social si papunësia 
dhe varfëria, aftësia e kufizuar, vendi i banimit, diskriminimi, shëndeti mendor dhe 
fizik, abuzimi, dhuna familjare, etj. Përjashtimi social gjithashtu mund të qoj drejt ra-
dikalizmit dhe dhunës. Bashkimi Evropian konsideron që ndërprerja apo ndryshimi i 
diskursit të transmetimit të varfërisë dhe përjashtimit nga gjenerata në gjeneratë është 
fokus kryesor i koordinimit social në politikat e BE-së.239

Njëri ndër shkaqet e përjashtimit social lidhet me barrierat gjeografike, posaçërisht zo-
nat rurale ku në përgjithësi mundësitë në zonat rurale janë më të kufizuara në Kosovë. 
Papunësia e atyre që jetojnë në zona rurale është më e lartë krahasuar me zonat urbane. 
Njerëzit që jetojnë në zonat urbane konsiderohet të kenë më shumë mundësi punësimi 
duke u bazuar në nivelin e punësimit në zona urbane prej 31% krahasuar me nivelin e 
punësimit në zonat rurale prej 20%. Është konstatuar që kualifikimi arsimor dhe punë-
simi gjithashtu kanë një ndërlidhje të madhe mes tyre. Niveli i punësimit të atyre të cilët 
kanë përfunduar shkollën e mesme apo më pak është vetëm 9%, që përbën një dallim 
të madh me ata të cilat kanë të përfunduar shkollimin terciar, niveli i punësimit të të 
cilëve është 76 %. 240 Më tej edhe shtrirja e aktiviteteve rinore në zonat rurale është mjaft e 
kufizuar dhe kjo përveç ndikimit në përjashtimin social mund të kufizoj edhe mundësitë 
e tyre për paraqitjen e nevojave, kërkesave dhe vështirësive me të cilat ballafaqohen ata. 

Duke pasur parasysh korrelacionin e lartë të kualifikimeve arsimore dhe punësimit, një 
sfidë tjetër me të cilën ballafaqohet sistemi formal i arsimit në Kosovë është braktisja e 

237 Raporti i Zhvillimit Njerëzor. UNDP. 2010. 
238 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Letra e Bardhë – Sfidat e Përfshirjes Sociale në Kosovë. 2009. f. 11. 
239 COM (2009). 27.04.2009. Komunikata nga Komisioni Evropian Këshillit dhe Parlamentit Evropian, 

Komitetit Ekonomik dhe Social dhe Komitetit të Regjioneve. Një Strategji e BE-së për Rininë – Investimi 
dhe Fuqizimi: një metodë e re koordinuese për adresimin e sfidave dhe mundësive për rininë. Bruksel. 
f. 9. 

240 Jeton Mehmeti. Kriza për vende pune në Kosovë – Një vlerësim i Politikave të Punësimit të Vendit. 
Studimi: Politikat e Punësimit në Evropën Juglindore: Sfidat e përbashkëta dhe rrethanat e ndryshme. 
Friedrich Ebert Stiftung. Maj 2012. f. 125. 
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shkollimit e cila pavarësisht përmirësimit në vitet e fundit, konsiderohet të jetë ende 
mjaft e lartë. Vlerësohet që vetëm një e treta e atyre që janë regjistruar në klasën e parë 
përfundojnë shkollimin e mesëm profesional apo marrin kualifikime të arsimit të lartë.241 

Varfëria shumë e lartë në Kosovë është njëri ndër shkaktarët më dominues që ndikon 
në përjashtimin social. Në këto rrethana, në mesin e atyre që janë më shumë të prekur 
janë edhe rinia.242 45% e popullsisë kosovare jetojnë në varfëri, ku rreth 17% e tyre jeto-
jnë në varfëri ekstreme. Individët e moshës nën 25 vjeç përbëjnë rreth 57% të atyre që 
ballafaqohen me varfërinë ekstreme, ku personat e grup moshës 15-24 vjeçare përbëjnë 
22.4%. Është mjaftë shqetësuese që 20%243 e të rinjve të pa punë jetojnë në varfëri eks-
treme. Varfëria e theksuar gjithashtu ndikon në rezultatin dhe suksesin në arsim. Në 
teori, arsimi është falas për të gjithë, por ngarkesa financiare për blerjen e librave shkol-
lore, ushqimit dhe transportit mbetet plotësisht barrë e familjes kur është fjala te shkol-
limi i mesëm i lartë i cili nuk është ende pjesë e shkollimit të obliguar. Vlerësohet që në 
mesin e fëmijëve të cilët braktisin shkollën, rreth 34% e tyre braktisin shkollën për arsye 
ekonomike244 dhe 15% e tyre për shkak që është dashur të punojnë dhe të gjenerojnë të 
ardhura për jetesë. Kjo është më tepër e theksuar në zonat rurale.245

Përkundër ligjeve për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, afërsisht 
150,000 individ me aftësi të kufizuara vuajnë nga përjashtimi dhe diskriminimi në të 
gjitha aspektet e jetës së përditshme, duke përfshirë shëndetin, arsimimin, punësimin, 
qasjen, pjesëmarrjen qytetare dhe çështjet ligjore. Ky përjashtim gjithashtu prekë edhe 
familjet apo kujdestarët e tyre.246 Kujdesi dhe krijimi i kushteve për personat me aftësi të 
kufizuara është fundamentale në çdo fazë të jetës. Megjithatë sa më herët që personi me 
aftësi të kufizuara të ketë qasje në të gjitha shërbimet e lartë përmendura, aq më shumë 
do të jetë i përfshirë dhe do të ketë mundësi të shfrytëzoj potencialet e tij/saj individuale 
duke qenë pjesëtar aktiv dhe efektiv në shoqëri. 

Edhe pse janë bërë reforma të konsiderueshme në aspektin e përfshirjes sociale në Kosovë 
në dekadën e fundit, përjashtimi social në përgjithësi ende mbetet sfidë në Kosovë. 
Sistemi social ende nuk është i orientuar drejt një qasje më proaktive dhe të karakterit 
integrues dhe zhvillimor, por më tepër është i orientuar drejtë ofrimit të asistencës so-
ciale për kategoritë të cilat janë të garantuara me legjislacionin në fuqi. Mungojnë fondet 
dhe programet e veçanta për fuqizimin e kategorive të rrezikuara. Fatkeqësisht edhe 

241 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lingdore: Koso-
va. Janar 2011. f. 8. 

242 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Letra e Bardhë – Sfidat e Përfshirjes Sociale në Kosovë. 2009. f. 11. 
243 Fuqizimi dhe Zhvillimi i Strukturave Rinore në Kosovë – Raport Vlerësues Afat Mesëm, GIZ–EDYK, 

shkurt 2011. f. 17. 
244 Analiza e Kapaciteteve të Burimeve Njerëzore në Kosovë, European Training Foundation, 2008, f.            

10.
245 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Letra e Bardhë – Sfidat e Përfshirjes Sociale në Kosovë. 2009. f. 28. 
246 http://www.unv.org/en/what-we-do/countries-and-territories/kosovo/doc/all-together-to- pro-

mote.html.
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rinia, si kategoria shoqërore e cila konsiderohet më me vlerë në Kosovë është e rrezikuar 
nga përjashtimi social për shkak të faktorëve të ndryshëm dhe kjo kërkon vëmendje më 
të madhe nga institucionet Kosovare në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre. Në 
mënyrë që të bëhet kjo, duhet të sigurohet që rinia të ketë qasje në edukim, në shërbime 
shëndetësore, të jetë pjesë e aktiviteteve rinore, të ketë informata sa i përket ofertave për 
punë, punë vullnetare apo punë praktike, të jetë pjesë e institucioneve rinore, etj. 

Sfidat kryesore: 

- Futja e arsimit të mesëm të lartë në kuadër të arsimit të obligueshëm dhe krijimi 
i kushteve për realizimin e të drejtës së secilit të ri për arsimim

- Ulja e braktisjes së shkollimit, posaçërisht atyre që vinë nga viset rurale dhe 
atyre që jetojnë në varfëri

- Shtrirja e aktiviteteve rinore, posaçërisht aktivitetet e Këshillave të Veprimit Lo-
kal dhe OJQ-ve edhe në viset rurale

- Zhvillimi i programeve të veçanta për gjithëpërfshirjen e rinisë, posaçërisht për 
mbështetjen e rinisë që u përkasin grupeve të rrezikuara

- Koordinimi ndër institucional në fushën e përfshirjes sociale të rinisë

4.1.5. Shëndeti, Sporti dhe Rekreacioni

Qysh nga paslufta, ka filluar të pranohet koncepti i edukimit shëndetësor për të rinjtë, ku 
mes tjerash është konkretizuar dhe në aspektin institucional me themelimin e Divizionit 
për Edukim Shëndetësor në kuadër të Departamentit për Rini të MKRS-së. 247 MKRS, 
në bashkëpunim me ministritë e tjera relevante dhe me përkrahje të konsiderueshme 
të komunitetit të donatorëve ka realizuar aktivitete të vazhdueshme për promovimin 
shëndetësor të të rinjve. 

Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me UNICEF-in, IOM-in, Minis-
trinë  e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Shëndetësisë,(Institutin Kom-
bëtar për  Shëndet Publik) dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka inic-
uar Programin “ Shkollat  Promovuese të Shëndetit”.  Me qëllim të zbatimit të këtij 
Programi është nënshkruar Marrëveshja e Mirëkuptimit  ndërmjet MASHT-it, MSH-ës 
dhe MMPH dhe të gjitha palët u pajtuan për formimin e  një Komiteti  Ndërministror 
për Shkollat Promovuese të Shëndetit (SHPSH) e që  përbëhet nga përfaqësues të tri 
Ministrive , si dhe është emëruar Koordinatorja për  Programin “Shkollat Promovuese 
të Shëndetit .248

Bazuar në programin Shkollat Promovuese të Shëndetit dhe në rekomandimet e 
MASHT, MSH, MMPH dhe MKRS ka filluar projekti “Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë 
të lumtur për vitin shkollor 2012-2013” i cili po realizohet nga Organizata për Arsim, 
Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS”, Qendra Kombëtare për Edukim Shëndetësor Oral 
“DENT-IN” dhe Shoqata Kosovare e Studentëve të Stomatologjisë “KADS”, të cilat deri 

247 MKRS. http://www.mkrs-ks.org/?page=1,74.
248 http://www.masht-gov.net/advCms/documents/SHPSH_masht_2008.pdf.
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më tani kanë vizituar rreth 2/3 e Institucioneve parashkollore. Në këtë projekt pritet të 
përfshihen në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi 1150 Institucione parashkollore, fillore dhe 
të mesme të Republikës së Kosovës, përkatësisht do të përfshihen një numër prej 450 
mijë fëmijë-nxënës.249

Aktualisht në Kosovë nuk ka shërbime shëndetësore të mjaftueshme të cilat janë të de-
dikuara për rininë të ashtu quajtura “grupe miqësore”, si grupe jo formale të cilat do të 
kishin qasje te rinia. Shërbimet e tilla do të duhej të trajnonin personelin mjekësor të cilët 
do të ishin të aftësuar që të merren me rininë dhe adoleshentët, respektivisht me çështjet 
e tyre unike. Problemet për ofrimin e shërbimeve të përshtatshme shëndetësore për të 
rinjtë janë të natyrës financiare, pjesëmarrëse dhe edukative. Buxheti i ulët për kujdesin 
shëndetësor e vështirëson edhe më tepër gjendjen pasi që edhe ato shërbime shënde-
tësore të cilat ekzistojnë në Kosovë nuk janë në gjendje të adresojnë nevojat e të rinjve.250

Në përgjithësi vlerësohet që mungon edukimi shëndetësor dhe vetëdijesimi shëndetë-
sor. Këta faktorë janë të shoqëruar me dominimin e supozimit se “rinia janë të shën-
doshë”, hezitimit për të diskutuar temat tabu sikurse janë seksi251 dhe stigmatizimi so-
cial. Ka mungesë të lëndëve shëndetësore në shkolla; mungojnë shërbimet shëndetësore 
në shkolla; nuk ofrohet informacion i nevojshëm për shëndetin riprodhues dhe ekzis-
tojnë një numër i vogël i shërbimeve këshillimore për të rinjtë. Në anën tjetër ekzistojnë 
një numër i OJQ-ve rinore të cilat implementojnë programe shëndetësore por jo domos-
doshmërisht në bashkëpunim të qëndrueshëm me Ministrinë e Shëndetësisë.252 

Në përgjithësi, të rinjtë e konsiderojnë gjendjen e tyre shëndetësore si shumë të mirë 
dhe 25% e tyre deklarojnë se rregullisht shkojnë te mjeku. Një përqindje shtesë, prej 
25% kanë theksuar pamundësinë të kishin qasje të rregullt te mjeku. Anëtarët e familjes 
janë burimi kryesor i këshillave shëndetësore, e më pastaj vijnë këshillat nga shokët dhe 
mjekët.253 

Vlerësohet që vetëdija dhe edukimi seksual i të rinjve nuk është në nivelin e duhur. 
Nga 312 të rinj të cilët deklaruan të kenë kryer marrëdhënie seksuale vetëm 35% kanë 
përdorur masa mbrojtëse rregullisht, 34% i kanë përdorur me raste dhe 25% nuk kanë 
përdorur fare masa mbrojtëse.254 Rinia dhe adoleshentët konsiderohen të jenë njëri prej 

249 http://m.telegrafi.com/shendetesi/dhembe-te-shendoshe-femije-te-lumtur-viti-shkollor-2012-  
2013-drejt-perfundimit-te-fazes-se-i-re-7-4488.html.

250 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lingdore:  Koso-
va. Janar 2011. f. 11. 

251 Rinia e Kosovës, Me sytë nga e ardhmja me këmbë në tradita. Hulumtim 2012. Friedrich Ebert Stiftung 
& IDRA. f. 9.

252 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lindore: Kosova. 
Janar 2011. f. 11. 

253 Përdorimi i Substancave Psikoaktive në Kosovë: Vlerësimi shpejt dhe përgjigja me të rinj, përdorues të 
drogave injektuese dhe të burgosur. OBSH/UNFPA?UNICEF. 2009.  f. 16. 

254 Rinia e Kosovës, Me sytë nga e ardhmja me këmbë në tradita. Hulumtim 2012. Friedrich Ebert Stiftung 
& IDRA. f. 50. 
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grupeve më të rrezikuara nga sëmundjet seksualisht të transmetuara. Derisa informimi 
për HIV dhe AIDS është i lartë (në bazë të studimeve 90% të të rinjve dëgjuar për ato), 
dituria aktuale lidhur me mënyrat e përhapjes dhe parandalimit të HIV është e ulët, me 
më pak se 20% të anketuarve që kanë dhënë përgjigje të sakta në të pesë pyetjet stan-
darde lidhur me HIV-in (16% të moshës 15-19 vjeçare; dhe 20% të rinjve 20-24 vjeçar). 
Kurse dituria lidhur me Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme ishte edhe më e 
ulët: derisa për HIV/AIDS-in kishin dëgjuar 90% të anketuarve, vetëm 30%255 kishin 
dëgjuar për IST të tjera, ndërsa dituria aktuale për simptomat/shenjat  e këtyre infek-
sioneve ishte edhe më e ulët. Informatat jo komplete ose jo të sakta edhe më tepër kon-
tribuojnë në rrezikun e të rinjve nga HIV-i.

Është konstatuar që drogat dhe substancat e tjera psikoaktive janë dispozicion në Kosovë 
dhe se të gjitha llojet e drogave përdoren nga rinia kosovare. Përdorimi po ndodh në një 
mjedis me mundësi shumë të kufizuara të parandalimit dhe të trajtimit. Edhe pse ekzis-
tojnë një numër i konsiderueshëm i entiteteve të cilat kanë informata për drogat, nuk 
ka ndonjë studim gjithëpërfshirës relevant i cili do të paraqiste dimensionet e vërteta 
problematike sa u përket drogave.256  Në bazë të hulumtimit të bërë nga OBSH, UNFPA 
dhe UNICEF në vitin 2008 (një nga hulumtimet e vetme më relevante) rezulton që rreth 
43 % e të rinjve konsumojnë duhanin dhe mosha mesatare në të cilën kanë filluar pirjen 
e duhanit është 16 vjeç. Gjithsej 37.8% e rinisë kanë raportuar që e konsumojnë alkool-
in (47.8% e grupmoshës 20-24 kanë pasur përdorim të vazhdueshëm në krahasim me 
30.6% të atyre 15-9). Mosha mesatare e fillimit të alkoolit gjithashtu ka qenë 16 vjeç. 3.8% 
e të anketuarve kanë raportuar që kanë provuar kanabisin (marihuanë, hashash, bari). 
Shumica e të rinjve që kishin përdorur kanabisin kanë thënë që në kohën e përdorimit 
të parë ata ishin 17 vjeç pa ndonjë dallim të dukshëm midis të anketuarëve meshkuj dhe 
femra apo ndërmjet të anketuarve me përkatësi të ndryshme etnike.  Më pak se gjysma 
(47%) e përdoruesve të drogave injektuese kanë qenë ndonjëherë në trajtim të drogës 
apo në program të detoksifikimit. Nga trajtimi i pranuar, trajtimet më të shpeshta të 
pranuara kanë përfshirë detoksifikimin nga metadoni (18%), nga drogat tjera (21%), dhe 
rehabilitim me mbajtje (34%).257

Sa i përket sportit dhe rekreacionit, shumica e të rinjve do të dëshironin të jenë pjesëmar-
rës aktiv në aktivitete sportive, në përgjithësi si fillestar, mirëpo gjithashtu ekziston edhe 
një përqindje e tyre të cilët janë sportistë profesionistë. Infrastruktura sportive është 
mjaft e kufizuar. Të rinjtë konsiderojnë që duhet të ofrohet një edukatë fizike më e mirë 
në shkolla.258 Edukata fizike në shkolla nuk duhet të orientohet ekskluzivisht vetëm në 
aplikimin e aktiviteteve sportive, por duhet të edukoj të rinjtë për rëndësinë e aktivitetit 

255 Plani Strategjik i Kosovës për HIV/AIDS 2009-2013. Ministria e Shëndetësisë. f. 12. 
256 Qendra Evropiane për Monitorimin e Drogave dhe Varësisë nga Drogat. http://www.emcdda.europa.

eu/publications/country-overviews/xk.
257 Përdorimi i Substancave Psikoaktive në Kosovë: Vlerësimi shpejt dhe përgjigja me të rinj, përdorues të 

drogave injektuese dhe të burgosur. OBSH/UNFPA?UNICEF. 2009.  f. 8-9. 
258 Ilir Hoxha. Rishikimi i Politikave të Rinisë dhe Punës Rinore në Shtetet e Evropës Jug-Lingdore: Koso-

va. Janar 2011. f. 13. 
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fizik në shëndetin e njeriut. Prej 36 komunave, rreth 8 prej tyre kanë salla të sportit të 
cilat i plotësojnë disa kritere nacionale për organizimin e aktiviteteve sportive – përderi-
sa nuk i plotësojnë shumicën e kritereve teknike për organizimin e aktiviteteve sportive 
ndërkombëtare.259 

Edhe pse ka pasur aktivitete dhe projekte të vazhdueshme në fushën e promovimit 
shëndetësor në përgjithësi dhe aktivitete vetëdijesuese të dedikuara për rininë, sidomos 
nga projektet e financuara nga komuniteti i donatorëve, në përgjithësi mund të vlerëso-
het që mungojnë shërbime shëndetësore të dedikuara për rini, sikurse mungojnë edhe 
informatat dhe vetëdijesimi për shëndetin dhe institucionet e iniciativat e qëndrueshme 
për promovimin shëndetësor. 

Është shumë e rëndësishme që ekziston një traditë e organizimeve të ndryshme në nivel 
të shkollës sa i përket aktiviteteve  sportive dhe rekreacionale. Kjo zakonisht bëhet me 
rastin e shënimit të ditëve të ndryshme festive dhe kjo është një mundësi e mirë për të 
rinjtë që të jenë pjesëmarrës në këto aktivitete por gjithashtu edhe të demonstrojnë dhe 
zhvillojnë talentet e ndryshme në sport, kulturë dhe arte të ndryshme. 

Sfidat kryesore: 

- Thellimi i bashkëpunimit ndër-ministror në promovimin shëndetësor për të rin-
jtë 

- Krimi i shërbimeve të qëndrueshme miqësore mjekësore për të rinj
- Futja e lëndëve apo përmbajtjes së caktuar në kuadër të lëndëve ekzistuese në 

shkolla fillore për shëndetin dhe jetesën e shëndoshë, duke përfshirë edukimin 
seksual, sëmundjet ngjitëse, edukimin për drogat dhe substancat tjera psikoak-
tive, të ushqyerit e shëndetshëm, etj.

- Ndërtimi i më shumë hapësirave sportive të cilat përmbushin nevojat e të rinjve 
- Krijimi i më shumë mundësive për aktivitete kulturore dhe rekreative për të rinj

4.2. Kultura 

Departamenti i Kulturës në kuadër të aktiviteteve të tij të vazhdueshme përfshinë 
përkrahjen e aktiviteteve të ndryshme kulturore përmes financimit të projekteve të 
ndryshme, organizimit të ngjarjeve të rëndësishme kulturore, ndarja e çmimeve në fus-
ha specifike të kulturës si dhe pjesëmarrja e artistëve, regjisorëve, producentëve, skenar-
istëve, dramaturgëve kosovar në evenimentet  ndërkombëtare. 

Tri objektivat kryesore të BE-së në fushën e kulturës gjithashtu mund të shërbejnë edhe 
si objektiva dhe orientim i Kosovës drejt zhvillimit të kulturës dhe njëkohësisht edhe 
përmbushjes së standardeve të BE-së në fushën e kulturës. Edhe analiza e zhvillimit 
të kulturës në këtë raport do të bazohet në tri objektivat kryesore të BE-së në fushën 
e kulturës: 1. Promovimi i diversitetit kulturor, 2. Promovimi i kulturës si katalizator 

259 Fatmir Kabashi. Prioritetet Strategjike për Infrastrukturën e Sporteve Profesionale në Kosovë. Universi-
teti Amerikan në Kosovë & Instituti i Teknologjisë së Rochesterit. 2011. f. 13.
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i kreativitetit në kornizën e Strategjisë së Lisbonës për rritje, punësim, inovacion dhe 
konkurrencë, 3. Promovimi i kulturës si element vital në marrëdhëniet ndërkombëtare 
të Unionit.

4.2.1. Promovimi i diversitetit kulturor

Divizioni për Promovim Kulturor në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
është përgjegjës edhe për promovimin e diversitetit dhe promovimit kulturor. Objekti-
vat kryesore të diversitetit dhe dialogut kulturor janë: 

- Promovimin, vetëdijesimin, ruajtjen dhe nxitjen e diversitetit kulturor në 
Kosovë;

- Promovimin dhe nxitjen e dialogut dhe bashkëveprimit multi dhe ndër kul-
turor;

- Promovimin e diversitetit kulturor, posaçërisht në mbajtjen e stabilitetit dhe 
paqes dhe në kontribuimin e procesit të zhvillimit;

- Promovimin e diversitetit kulturor si kornizë e përbashkët e kuptimit, besimit 
dhe tolerancës së krijuar në mes të komuniteteve të ndryshme në Kosovë;

- Promovimin dhe integrimin e diversitetit kulturor në Kosovë mbrenda kontek-
stit më të gjërë Evropian dhe Ndërkombëtar.260

Trashëgimia kulturore në Kosovë në aspekt të integrimit evropian trajtohet më tepër 
në kuadër të përmbushjes së kritereve politike, respektivisht në kuadër të të drejtave 
të minoriteteve dhe të drejtave kulturore të tyre. Megjithatë, në kuadër të këtij raporti 
do të jepet një pasqyrë e shkurtër për trashëgiminë kulturore në kuadër të diversitetit 
kulturor dhe rëndësisë së saj në zhvillimin e përgjithshëm shoqëror. 

Në përgjithësi mund të konstatohet që Kosova ka ndërmarrë hapa konkret në fushën e 
trashëgimisë kulturore, posaçërisht sa i përket kornizës ligjore, institucionale dhe ekze-
kutive. Ruajtja e trashëgimisë kulturore garantohet me nenin 9 të Kushtetutës së Repub-
likës së Kosovës. Pastaj është miratuar Ligji  02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore me 
qëllim të krijimit të infrastrukturës dhe rregullativës ligjore përkitazi me mbrojtjen, rua-
jtjen dhe promovimin e trashёgimisё kulturore tё Kosovёs. Pastaj Ligji Nr. 03/L-035 për 
Policinë, përkatësisht neni 11.5 përcakton që Policia të ofrojë sigurim dhe mbrojtje për 
pjesët e trashëgimisë fetare dhe kulturore në Republikën e Kosovës.  Megjithatë ende 
mbesin sfida në aspekt të ruajtjes por sidomos në aspekt të promovimit të trashëgimisë 
kulturore. Sfida më e madhe mbetet promovimi real i trashëgimisë kulturore në jetën 
e përditshme shoqërore, respektivisht respektimi dhe mësimi për kulturën e tjetrit dhe 
bashkëpunimi ndërkulturor. 

Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar konventën e vitit 2005 të UNESCO-së për mbro-
jtjen dhe promovimin e diversitetit kulturor, edhe pse Kosova ka shpalosur vullnetin 
dhe gatishmërinë e saj që të ratifikojë konventën. Dispozitat për ratifikim dhe njohje të 
konventën parashohin se ratifikimi mund të bëhet nga shtetet anëtare të UNESCO-së 

260 Uebfaqja zyrtare e MKRS, Shkurt 2013. http://www.mkrs-ks.org/?page=1,62. 
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dhe nga shtetet anëtare të OKB-së, dhe deri me tani, Republika e Kosovës është anëtare 
vetëm e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore, mirëpo nuk ka pranuar 
ftesë nga konferenca e përgjithshme e UNESCO-së. 261 MKRS, në përputhje me dispozi-
tat e Ligjit për Trashëgiminë Kulturore ka rishikuar dhe plotësuar Listën e Trashëgimisë 
Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme. Lista ka 1181 asete duke përfshirë kategorinë 
arkeologjike dhe arkitekturore me nën kategoritë e tyre si dhe ka integruar të gjitha zo-
nat e veçanta të mbrojtura si dhe dy fushat e konservimit arkitekturor në përputhje me 
Ligjin për Zonat e Veçanta të Mbrojtura. Të gjitha asetet e përfshira në listë, në përputhje 
me Ligjin për Trashëgimi Kulturore dhe Ligjin për Planifikim Hapësinor duhet të inte-
grohen në dokumentet tjera strategjike të MMPH262.

Një zotim më i fortë për planifikim hapësinor të trashëgimisë kulturore duhet të jepet 
nga institucionet qeveritare. Raporti i Progresit i Komisionit Evropian vlerëson që vetëm 
një progres i kufizuar është arritur përkitazi me të drejtat kulturore. Edhe pse Kosova 
ka përmirësuar koordinimin dhe ka vënë në veprim struktura të reja, prapëseprapë, 
zbatimi i legjislacionit përkatës nuk ndodh.263 Deri me sot, strategjia për mbrojtje efek-
tive të trashëgimisë kulturore dhe fetare të të gjitha komuniteteve nuk është hartuar. 
Mirëpo, në vitin 2008, kuvendi ka aprovuar ligjet për zonat e veçanta të mbrojtura dhe 
trashëgiminë kultore, e cila përkon me disa mbrojtje të parapara me ligjin e komu-
niteteve.264 Sa i përket Ligjit për Zonat e Veçanta te Mbrojtura, bartëse është Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ndërsa MKRS është mbështetëse. 

MKRS vazhdimisht ka përkrahur projekte të ndryshme në fushën e diversitet kulturor. 
Që nga paslufta, bashkëpunimi ndërkulturor dhe promovimi i diversitetit kulturor ka 
qenë gjithmonë aktuale si në politikat e institucioneve qeveritare, por sidomos në pro-
jektet e implementuara nga donatorët. Një numër i madh i projekteve të implementuara 
nga donatorët, njërin ndër kriteret kryesore e kanë pasur edhe bashkëpunimin ndërkul-
turor dhe ndër etnik, posaçërisht sa i përket përfshirjes së minoriteteve në implemen-
timin e aktiviteteve të projekteve të tyre. Dhe kjo në një mënyrë apo tjetër ka ndikuar 
pikë së pari në vetdijësimin e shoqërisë për të drejtat e barabarta dhe në mënyrë indirek-
të edhe në promovimin e diversitetit kulturor. 

Një projekt shumë i rëndësishëm në aspekt të promovimit të diversitetit kulturor është 
edhe projekti i Komisionit Evropian në bashkëpunim me Këshillin e Evropës “Përkrah-
je për promovimin e diversitetit kulturor në Kosovë – PPDK” qëllimi i të cilit projekt 
është lehtësimi dhe zhvillimi i planifikimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të trashëgi-
misë në Kosovë, në përputhje me normat dhe standardet evropiane. Trashëgimia  kul-
turore përdoret si mjet për inkurajimin e dialogut ndërkomunitar dhe për zhvillimin e 

261 Të drejtat e njeriut – përgjigje në pyetësorin për përgatitjen e studimit të fizibilitetit për MSA. pdf
262 Departamenti i Trashëgimisë Kulturore. Ministria e Kulturës, Rinisë, Rinis dhe Sporteve. Mars 2013. 
263 Raport Progresi për Kosovën 2011: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_ documents/2011/ 

package/ks_rapport_2011_en.pdf 
264 http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/A-HRC-13-40-Add3.pdf (f. 17)
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qëndrueshëm ekonomik për të mirën e  të gjitha komuniteteve.265 Ky projekt ka ofruar 
përkrahjen e tij në ngritjen e kapaciteteve, arsimimin dhe vetëdijesimin e qytetarëve, 
përkrahja e nivelit lokal në trashëgiminë kulturore të cilat njëkohësisht kanë qenë edhe 3 
nga 4 komponentet e projektit. Me përkrahjen e këtij projekti në kuadër të komponentës 
për arsimimin dhe ngritjen e vetëdijes ndër të tjera është hartuar një Doracak për Mësim-
dhënësit për Trashëgiminë Kulturore dhe Diverzitetin Kulturor, Moduli Universitar për 
Trashëgiminë dhe Diversitetin.266 Ky projekt do të filloj fazën e dytë të implementimit të 
tij këtë vit.267

Doracaku për mësimdhënës është përgatitur  si një kurs shtesë për trashëgiminë dhe 
diversitetin kulturor për  shkollat fillore e të mesme të ulëta (klasat 3 - 9),  me qëllim që të 
ofrojë resurse për mësimdhënësit  në këtë fushë. Ky projekt do të filloj fazën e dytë të im-
plementimit të tij këtë vit. Ky doracak u hartua bazuar në një vlerësim që është bërë në 
vitin 2010, burimet mësimore për trashëgiminë dhe  diversitetin ishin identifikuar si një 
nevojë për  lëndën e edukatës qytetare. Doracaku është i përbërë nga 8 njësi mësimore 
dhe është zhvilluar me një pjesëmarrje të gjerë të institucioneve qeveritare, shoqërisë 
civile dhe mësimdhënësve, nxënësve e prindërve të 14 shkollave pilot.268 Zhvillimi i këtij 
doracaku dhe zotimi për implementimin e njësive mësimore të tij mund të vlerësohen si 
hap shumë i rëndësishëm drejt mbjelljes së mentalitetit të mbrojtjes, kultivimit dhe rua-
jtjes e zhvillimit të trashëgimisë kulturore dhe diversitetit kulturor. Dhe kjo më së miri 
mund të bëhet duke investuar në edukimin e hershëm, pra në mbjelljen e këtij koncepti 
qysh në moshën e hershme të shkollimit.  

Gjatë fazës së parë të projektit në fjalë janë hartuar një numër i udhëzuesve në fushën e 
trashëgimisë kulturore, si: Udhëzuesi për inventarizimin e pasurive të trashëgimisë kul-
turore, udhëzuesi për kërkime arkeologjike, udhëzuesi për licencimin e hulumtimeve 
arkeologjike, udhëzues për kriteret  dhe kushtet për vlerësimin e aseteve të trashëgimisë 
kulturore, udhëzues për hartimin e bazave të konservimit të trashëgimisë kulturore 
brenda planifikimit, udhëzues për aktivitetet e konservimit dhe restaurimit të trashëgi-
misë kulturore, udhëzues për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të luajtshme.269 

Duke pasur parasysh që Kosova është një vend i posa dalur nga lufta, është e nevojshme 
që të ruhen dhe të përmirësohen vlerat ekzistuese të bazuara në tradita dhe historinë e 
lashtë të vendit tonë në kontekst të Evropës. Zhvillimi shoqëror dhe kulturor i Kosovës 
mund të jetë faktor kyç për promovimin e diversitetit kulturor për të gjitha kulturat 
ekzistuese në Kosovë. Duke filluar nga fakti që Kosova është një shoqëri shumë etni-
ke dhe shumë kulturore, zhvillimi i kulturës për grupet minoritare në bazë të bara-
zisë dhe bashkëpunimit kreativ duhet të bëhet pjesë integrale e politikave kulturore. 

265 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/kosovo/Publications/PCDKbrochure-ALB.pdf.
266 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/kosovo/Publications/publications_en.asp. 
267 http://www.gazetaexpress.com/?cid=1,15,104098. 
268 Doracaku për Mësimdhënës: Njësi mësimore për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor.  Projekti 

“Përkrahje për Promovimin e Diversitetit Kulturor”. Këshilli i Evropës & Komisioni  Evropian. 2012. f. 14. 
269 Departamenti i Trashëgimisë Kulturore. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Mars 2013.
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Në përgjithësi mund të thuhet që promovimi i diversitetit kulturor në Kosovë bazohet 
në supozimin se ekziston njohja, respekti i barabartë dhe granatimi i të drejtave të mi-
noriteteve në Kosovë.270 Mirëpo vetëm garantimi i të drejtave të barabarta me ligj nuk 
garanton zhvillimin e një shoqërie ku diversiteti kulturor i saj njëkohësisht përbën edhe 
një nga pasuri të e saj më të çmuara. 

Në përgjithësi mungon një qasje më e koordinuar e institucioneve qeveritare për imple-
mentimin e aktiviteteve të qëndrueshme të promovimit të trashëgimisë kulturore dhe 
diversitetit kulturor. Mungojnë aktivitetet reale të bashkëpunimit ndërkulturor në mes 
të komuniteteve të ndryshme. Aktivitetet e implementuara si nga institucionet koso-
vare po ashtu edhe nga donatorët kryesisht implementojnë ndaras në komunitete të 
ndryshme, posaçërisht sa i përket komunitetit serb. Në mënyrë që të implementohet me 
sukses koncepti i diversitetit kulturor, bashkëpunimi ndërkulturor dhe ndërkomunitar 
është i domosdoshëm. Mobiliteti i artistëve të të gjitha fushave dhe përfaqësuesve të 
institucioneve kulturore brenda dhe jashtë vendit është më se i domosdoshëm. 

Sfidat kryesore: 

Bashkëpunimi ndërministror në definimin e politikave dhe implementimin e  qëndrue-
shëm të aktiviteteve për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe diversitetit kulturor

- Implememtimi i njësive mësimore për trashëgiminë dhe diversitetin kulturor në 
klasët e shkollës fillore dhe të mesme të ulët. 

- Mobiliteti i artistëve dhe profesionistëve të kulturës brenda dhe jashtë vendit
- Krijimi i mentalitetit të ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe 

diversitetit kulturor si pasuri kombëtare
- Implementimi i legjislacionit në fuqi
- Krijimi i bashkëpunimit real ndërkulturor
- Ndërmarrja e iniciativat e qëndrueshme për projekte ndërkulturore
- Ngritja e kapaciteteve për promovimin e diversitetit kulturor në shkolla
- Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e diversitetit kulturor

4.2.2. Promovimi i kulturës si katalizator i kreativitetit, rritjes ekonomike, 
punësimit, inovacionit dhe konkurrencës

Është fakt i vërtetuar se aktivitetet kulturore dhe kreativiteti mund të jenë forca të fuq-
ishme për ringjallje ekonomike. Një ndër tre objektivat e BE-së në fushën e kulturës 
është edhe promovimi i kulturës si katalizator i kreativitetit në kornizën e Strategjisë së 
Lisbonës për rritje, punësim, inovacion dhe konkurrencë. Më konkretisht promovimi i 
sinergjisë në mes të kulturës dhe arsimimit me qëllim të zhvillimit të kreativitetit dhe 
inovacionit; promovimi i trajnimeve menaxheriale, afariste dhe ndërmarrëse në fushën 
e kulturës dhe krijimi i një ambienti të favorshëm për zhvillimin e industrisë kulturore 
dhe kreative, duke përfshirë sektorin audiovizual duke maksimizuar potencialin e tyre, 

270 Prioritetet për Asociacionet Kulturore Artistike të Kosovës, duke përfshirë Grupet Minoritare. Esin 
Sisko. Studenti i Studimeve Master. Universiteti Amerikan i Kosovës. 29 Shkurt 2012. f. 17.
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në veçanti të NMV-ve, përmes stimulimit të partneriteteve në mes të sektorit të kulturës 
dhe sektorëve të tjerë. 

Sikurse edhe në aspektin e trashëgimisë dhe diversitetit kulturor edhe në aspektin e 
promovimit kulturor dhe krijimtarisë kulturore, MKRS ka ofruar përkrahjen e saj në 
kuadër të mundësive të saj buxhetore. Sa për ilustrim në vazhdim janë të paraqitura 
disa nga projektet e përkrahura nga ministria e kulturës gjatë vitit 2012 për përkrahjen 
institucionale të kulturës, procedimin e projekteve të institucioneve tona kulturore dhe 
subvencionimin - procedimin e projekteve që kanë përfituar në konkursin e vitit 2012. 

- Konkursi për përkrahjen e shtëpive botuese për botimin e librit;
- Konkursi për projektet kulturore të OJQ-ve kulturore, artistë individ, iniciativa 

të reja etj. si brenda dhe jashtë Kosovës;
- Çmimet për letërsi dhe Çmimi Kombëtar për Vepër Jetësore “Azem Shkreli”;
- Çmimi për vepër Jetësore për Teatër;
- Çmimet vjetore për muzikë dhe Çmimi Kombëtar për Vepër Jetësore “Niketë 

Dardani”;
- Çmimi për dramën më të mirë “Katarina Josipi”;
- Pjesëmarrja e artistëve, regjisorëve, producentëve, skenaristëve, dramaturgëve 

kosovar në evenimentet  ndërkombëtare; si dhe shumë evenimente tjera kul-
turore dhe artistike që janë me rëndësi të veçantë për zhvillimin e gjithëmbar-
shëm të kulturës dhe artit kosovar, dhe për rritjen dhe afirmimin e imazhit kul-
turor dhe artistik të Kosovës si brenda ashtu edhe jashtë saj;

- Duhet theksuar se në Departamentin e Kulturës gjatë tërë kësaj periudhe janë 
përkrahur me prioritet edhe projektet kulturore të të gjitha komuniteteve pa 
dallim që jetojnë në Kosovë; duke e përmbushur kështu edhe një objektiv të 
rëndësishëm të MKRS-së.271

Pra Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit vazhdon të përkrah në baza vjetore akti-
vitete të ndryshme kulturore siç janë filmi, teatri, libri dhe letërsia, muzika, baleti  e të 
tjera. Megjithatë, buxheti i ndarë për kulturën në përgjithësi është mjaft i kufizuar për 
përmbushjen e kërkesave të zhvillimit të aktiviteteve kulturore, posaçërisht sa i përket 
zhvillimit të filmit. Vetëm rreth 1% e buxhetit të Kosovës ndahet për sektorin e kul-
turës.272 

271 Departamenti i Kulturës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Janar 2013. 
272 Prioritetet për Asociacionet Kulturore Artistike të Kosovës, duke përfshirë Grupet Minoritare. Esin 

Sisko. Studenti i Studimeve Master. Universiteti Amerikan i Kosovës. 29 Shkurt 2012. f. 23. 
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Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

Viti Buxheti total i MKRS 
(milion €)

Buxheti total i DK 
(milion €) Subvencionet për Kulturë & Art (milion €)

2008 9.44 4.11 1.74

2009 12.10 4.45 2.10

2010 12.38 3.63 2.67

2011 13.12 4.43 1.74

Burimi: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 2011. 273

Edhe në vendet e BE-së ndarja e buxhetit për kulturë është pak a shumë rreth 1%. Meg-
jithatë vendet e BE-së kanë siguruar forma alternative për sigurimin e buxhetit dhe fi-
nancimin e kulturës. Një nga këto forma është e ashtuquajtura rregulla 1% e cila është 
vendosur në Gjermani dhe Hungari. Në bazë të kësaj rregulle për çdo projekt ndërtimi 
në nivelin komunal, kompanitë janë të obliguara të ndajnë 1% të buxhetit për aktivi-
tetet kulturore dhe artistike. Apo ne vendet e tjera të BE-së në bazë të legjislacionit të 
miratuar, qytetarët kanë të drejtë të japin 1% të tatimit në paga për kulturën.274 Pastaj 
hyrja në partneritet me kompani të ndryshme private të cilat sponsorizojnë aktivitetet e 
ndryshme kulturore me marrëveshje të cilat u sigurojnë edhe atyre përfitime të caktu-
ara financiare. Zakonisht përveç përfitimeve financiare, interesi i shumë kompanive për 
sponzorizimin e aktiviteteve kulturore është marketingu. Edhe në Kosovë kompanitë 
e ndryshme janë të angazhuara në përkrahjen e aktiviteteve të ndryshme kulturore në 
mënyra të ndryshme (ndihmë direkte financiare kryesisht në shumë të vogla, ndihmë 
teknike etj.). Megjithatë, ende nuk ka një partneritet të fortë të sektorit afarist privat dhe 
institucioneve apo projekteve të ndryshme kulturore që do të mund të konsideroj si një 
industri e zhvilluar artistike. 

Shembulli më i mirë në Kosovë i cili mund të ilustroj efektin e kulturës në zhvillimin 
ekonomik të një vendi është Festivali Ndërkombëtar i Filmave Dokumentar dhe Filmit 
të Shkurt DokuFest. Festivali i DokuFest është ngjarja  filmike më e madhe në Kosovë, 
e cila mbahet çdo vit në qytetin e Prizrenit. I  krijuar në vitin 2002 si një festival i vogël i 
organizuar nga një grup miqsh  dhe dashamirë  të  filmit,  DokuFest ka arritur të  shndër-
rohet  në një prej  ngjarjeve më të mëdha kulturore në rajon dhe ndër 25275 festivalet më 
të mirë  për filma dokumentar në botë. Nga numri i gjithëmbarshëm i vizitorëve në 
edicionin e 10 jubilar të DokuFest vlerësohet që 50% e vizitoreve ishin  nga Prizreni; 50% 
prej jashtë Prizrenit, prej të cilëve 25% ishin ndërkombëtar. 

Përfitues të drejtpërdrejtë nga festivali DokuFest janë bizneset lokale në qytetin e Priz-

273 Ibid.  f. 25. 
274 Ibid. f. 39.
275 Impakti Ekonomik i  DokuFest për periudhën 2011-2014. Instituti GAP. Shkurt 2011.  http://www.

dokufest.com/2012/?cid=1,9,284
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renit, si: kafe-baret, restorantet, shitësit ambulant, hotelet, qiradhënësit, etj. por edhe 
bizneset në nivel kombëtar si avio kompanitë, bankat apo kompanitë e telekomunika-
cionit. Nëse bazohemi në numrin e vizitorëve të festivalit të fundit, ndikimi i DokuFest 
2011 në Bruto Produktin vendor (GDP) kap vlerën vjetore prej mbi 3.1 milion euro, 
kurse nëse llogariten edhe shpenzimet për konsum, impakti vjetor arrin në 3.8 milion 
euro. Impakti i përgjithshëm për periudhën e ardhshme katër vjeçare 2011-2014 pritet të 
jetë mbi 17 milion euro.276 

Situata aktuale e bërjes së filmave në Kosovë ka arritur të tërheq sado pak vëmend-
jen ndërkombëtare. Përkundër faktit që fondet e dhëna nga Qendra Kinematografike e 
Kosovës për krijimtarinë e filmave nuk mbulojnë të gjitha shpenzimet e nevojshme, e që 
në të njëjtën kohë kjo nuk duhet të shërbej si një arsyetim, krijuesit e filmit në Kosovë 
janë duke bërë një punë të mirë. Vlerësohet që krijuesit e filmit në Kosovë nuk arrijnë 
të grumbullojnë më shume se 350,000 euro, për të cilat ata mendojnë që nuk janë të 
mjaftueshme duke pasur parasysh shpenzimet shumë të mëdha për realizimin e film-
it. Megjithatë në të njëjtën kohë  vlerësohet që kjo shumë nuk duhet të konsiderohet e 
pamjaftueshme.277

Është e nevojshme që të bashkëpunohet më tepër me film bërësit Amerikan dhe Evropian 
për të promovuar talentin kosovar. Dëshmia e fundit për një bashkëpunim të tillë është 
bashkëpunimi “Doruntine show”, bashkëpunim ky në mes të Blessed Unrest of New 
York dhe Teatrit ODA, e cila njëherit është edhe një nga teatrot e vetme private e cila 
përveç aktiviteteve teatrore merret edhe me zhvillimin e aktiviteteve të tjera kulturore, 
si Festivali i Jazzit etj. Blessed Unrest është kompania e parë amerikane e cila ka pritur 
një kompani teatrale nga Kosovo. Ndërsa Blessed Unrest gjithashtu është pritur në 
Kosovë për performimin e shfaqjes së tyre “Të gënjyerit” përmes integrimit të një aktori 
bilingual.278 Prandaj njëra nga mundësitë e tjera për zhvillimin e kulturës në përgjithësi, 
jo vetëm të industrisë së filmit është edhe krijimi i lidhjeve bashkëpunuese dhe afariste 
me kompanitë e ndryshme të huaja.279

Vlerësohet që në Kosovë janë të regjistruara rreth 6,160 OJQ të regjistruara (2011). Afër-
sisht rreth 2, 300 (37.3 %) e tyre janë aktive apo pjesërisht aktive, ndërsa 3,860 (63.6%) 
e tyre nuk janë aktive. 1,100 (17.9%) e OJQ-ve vlerësohet se janë Asociacione apo Sho-
qata Kulturore Artistike. Afërsisht 250 (22%) janë pjesërisht aktive, ndërsa 850 prej tyre 
(77.2%) e tyre janë aktive. 280 Përkrahja e shoqatave kulturore artistike si dhe artistëve të 
pavarur është e domosdoshme për zhvillimin e kulturës dhe vjeljen e talentit kulturor 
artistik në Kosovë. Duhet të kemi parasysh që shumica e popullsisë është e moshës së 

276 Ibid.  
277 Strategjia e eksportimit të vlerave kulturore Kosovare. Olta Andoni. Kandidate LL. M. IP 2009. Kolegji 

Juridik Chicago-Kent. f. 16. 
278 Ibid. f. 17. 
279 Ibid.  
280 Prioritetet për Asociacionet Kulturore Artistike të Kosovës, duke përfshirë Grupet Minoritare. Esin 

Sisko. Studenti i Studimeve Master. Universiteti Amerikan i Kosovës. 29 Shkurt 2012. f. 19.



94 INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

rinisë dhe shumë prej tyre në mungesë të mundësisë mund të mos kenë rastin të shprehin 
apo të shfaqin talentin e tyre nëse nuk ekzistojnë skema transparente të përkrahjes së 
aktiviteteve kulturore artistike të artistëve të pavarur por edhe të shoqatave të ndryshme 
kulturore artistike.281 

Përkundër përkrahjes së vazhdueshme të sektorit të kulturës nga institucionet kosova-
re po ashtu edhe nga donatorët për kulturën dhe institucionet kulturore, ende mbesin 
sfida të cilat mbetet të adresohen në të ardhmen. Vlerësohet që periudha e paraluftës e 
posaçërisht ajo e pas luftës ka ndikuar në dekurajimin e shoqërisë kosovare për tu marr 
me art dhe kulturë. Arsyet për këtë janë pjesërisht sociologjike, ndikimet e brendshme 
dhe të jashtme, sikurse edhe zbehja dhe humbja e interesit të shoqërisë. Rifreskimi i 
artit dhe kulturës, ruajtja dhe motivimi i kreativitetit përmes aktiviteteve kulturore ar-
tistike janë qenësore për promovimin e pasurisë kulturore. Arti dhe kultura sigurojnë 
mundësinë për integrim dhe zhvillim kulturor i cili do të rezultonte me ndryshime në 
raport me edukimin, kulturën dhe humanizmin të cilat do të kishin një efekt pozitiv në 
shoqëri.282

Gjithsesi nuk mund të flasim për një industri kulturore artistike dhe të mos përmen-
dim mbrojtjen e të drejtave të autorit. Edhe pse është miratuar Ligji për të drejtën e 
autorit dhe të drejtat e tjera të përafërta283 dhe është themeluar Departamenti për Drejtat 
e Autorit në kuadër të MKRS-së, mbrojtja e të drejtave të autorit në Kosovë pothuajse 
nuk ekziston. Pirateria në Kosovë pothuajse është diçka e zakonshme. Një gjendje e tillë 
mund të jetë tej mase dekurajuese për zhvillimin e industrisë kulturore dhe artistike. 

Sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet sektori i kulturës në Kosovë janë: 1. Mungesa e 
burimeve financiare për art dhe kulturë e që ndikon në zhvillimin jo të qëndrueshëm 
të kulturës, 2. Mungesa e strategjisë për kulturë, një kornizë e cila do të përmirësonte 
jetën kulturore dhe do të promovonte vlerat kulturore dhe aktivitetet e të gjitha komu-
niteteve, 3. Mungesa e rrjetëzimit kulturor i cili ndikon në promovimin, njohjen e kreati-
vitetit artistik dhe  bashkëpunimin, 4. Decentralizimi jo efektiv i aktiviteteve kulturore 
në nivel komunal, dhe 5. Institucionalizimi; nuk ka organ institucional të pavarur jo 
qeveritar i cili do të merrej me të drejtat kulturore, aktivitetet, financimin, rrjetëzimin 
dhe zhvillimin e mëtejmë të ashtuquajturave Asociacione Kulturore Artistike.284

Sfida të tjera përfshijnë: 1. Mungesa e infrastrukturës, objekteve për trajnime dhe real-
izim të performancave artistike dhe kulturore, 2. Mungesa e pajisjeve sikurse janë in-
strumentet muzikore, kostumet, veshjet tradicionale; kamerat dhe asetet e tjera primare 
për art dhe kulturë, 3. Rënia e atraktivitetit të kulturës në shoqëri e që është e lidhur 
dhe e ndikuar direkt nga mungesa e fondeve dhe posaçërisht nga çështjet sociologjike, 

281 Ibid. f. 23. 
282 Ibid. f. 17.
283 Kuvendi i Kosovës. Ligji nr. 2004/45 për të drejtën e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta. 
284 Prioritetet për Asociacionet Kulturore Artistike të Kosovës, duke përfshirë Grupet Minoritare. Esin 

Sisko. Studenti i Studimeve Master. Universiteti Amerikan i Kosovës. 29 Shkurt 2012. f. 22. 
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ekonomike dhe politike, 4. Mungesa e bashkëpunimit me vendet të rajonit dhe më gjerë 
e që kjo përbën një zinxhir të kufizimeve për një zhvillim të qëndrueshëm kulturor. 
Bindja e shoqërisë se kultura mund të kontribuoj në zhvillimin e përgjithshëm të vendit 
është e një rëndësie esenciale. Sektori i kulturës duhet ët identifikoj masa konkrete si 
element shumë i rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë, duke evituar 
politizimin e kësaj fushe. Forcimin i traditave kulturore dhe diversitetit tregon pasurinë 
e një shoqërie.285 

Qeveria e Kosovës ende nuk e sheh kulturën si pjesë esenciale të politikave publike dhe 
planifikimit të integruar zhvillimor. Ky mentalitet i qeverisjes është tejkaluar nga shtetet 
e zhvilluara të Evropës qysh para dy dekadash. Koncepti i zhvillimit me fokus vetëm 
në ekonominë ishte i pamjaftueshëm për të trajtuar në mënyrë adekuate sfidat zhvilli-
more të fundshekullit 20. Si rezultat, në vitet e 80-a artikulohet koncepti i zhvillimit të 
qëndrueshëm, me promovimin e trekëndëshit ekonomi – shoqëri – mjedis. Megjithatë, 
u deshën më pak se dy dekada që të sfidohej edhe trekëndëshi. Rrjedhimisht, sot flitet 
për kulturën si shtyllën e katërt të zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe atë, jo vetëm si një 
dimension të zhvillimit, por si përbërës të barabartë të procesit, krahas ekonomisë, sho-
qërisë dhe mjedisit.286 

Sfidat kryesore: 

- Financimi i qëndrueshëm i aktiviteteve kulturore/artistike inovative të cilat ba-
zohen jo vetëm në kriteret e vlerës artistike por edhe në kriteret e ndikimit të 
tyre ekonomik, shoqëror dhe ndërkombëtar

- Hartimi dhe miratimi i strategjisë për kulturë me një përfshirje të gjerë të të 
gjithë akterëve relevant

- Krijimi i kushteve bazike për zhvillimin e kulturës dhe artit; hapësirat e nevo-
jshme për zhvillimin artit dhe kulturës, pajisjet e ndryshme, etj. 

- Zhvillimi industrisë kulturore artistike përmes promovimit të bashkëpunimit 
të institucioneve kulturore, organizatave dhe artistëve të pavarur me sektorin 
afarist privat 

- Zhvillimi i mekanizmave të tjerë shtesë për financimin e kulturës përveç ndarjes 
vjetore të buxhetit të shtetit për kulturë

- Përkrahja nga institucionet publike dhe promovimi i bashkëpunimit me insti-
tucionet dhe sponsorët ndërkombëtarë, posaçërisht me ato amerikane dhe ev-
ropiane.

- Përkrahja e rrjetëzimit rajonal dhe ndërkombëtar si dhe mobilititeti i artistëve 
- Promovimi i kulturës dhe ngritja e vetëdijes së institucioneve dhe shoqërisë 

kosovare në përgjithësi se zhvillimi i sektorit të kulturës dhe krijimtarisë artis-
tike mund të jetë promotor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomi dhe shoqëror

- Decentralizimi dhe dekomkratizimi i kulturës
- Bashkëpunimi në mes të nivelit qendror dhe lokal
- Njohja e mëtutjeshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës

285 Ibid. 
286 European Cultural Foundation, Local Cultural Policies Handbook, 2012, në  http://www.culturalfoun-

dation.eu/sites/www.culturalfoundation.eu/files/local_cultural_polic ies_handbook_eng_2011.pdf
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- Depolitizimi i kulturës
- Përkrahja institucionale për kulturën e pavarur
- Ngritja e kapaciteteve në nivelin lokal
- Zbatimi i legjislacionit për të drejtat e autorit
- Përmirësimi i monitorimit të projekteve nga MKRS

4.2.3. Promovimi i kulturës si element vital në marrëdhëniet ndërkombëtare

Si objektiv i tretë i BE-së në fushën e kulturës është promovimi i kulturës si element vital 
në marrëdhëniet ndërkombëtare të Unionit. Më konkretisht forcimi i rolit të kulturës 
së BE-së në marrëdhëniet ndërkombëtare, promovimi i Konventës së Uneskos, forcimi 
i dialogut ndër kulturor të shoqërisë civile të BE-së me vendet e treta, dhe promovimi i 
bashkëpunimit të institucioneve kulturore të BE-së me vendet e treta. 

Që nga viti 2008, diplomacia kosovare është kufizuar në përdorimin e mjeteve konven-
cionale të komunikimit me shtetet e tjera. Kur kësaj ia shtojmë faktin se Kosova nuk 
është fuqi ekonomike apo ushtarake që do ta forconte pozitën e saj në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, konkludimi i natyrshëm është se politika e jashtme është ndër seg-
mentet më të dobëta të shtetësisë. Diplomacia kulturore argumenton se sot, më shumë 
se kurrë më parë, kultura ka një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare. 
Shkëmbimi kulturor na jep mundësinë për të vlerësuar pikat e përbashkëta dhe, aty ku 
ka dallime, për të kuptuar motivet dhe humanitetin që përbëjnë bazamentin e tyre. Ko-
munikimi kulturor ofron një forum për ndërtimin joformal të marrëdhënieve politike: 
ajo i mban të hapura kanalet e komunikimit me shtetet ku lidhjet politike janë në rrezik 
ose nuk ekzistojnë fare.287 Politika e jashtme e Kosovës duhet ta kuptojë dhe shfrytëzo-
jë potencialin e kulturës për rritjen e numrit të njohjeve të shtetësisë, anëtarësimin në 
organizatat ndërkombëtare dhe vendosjen e shtetit në një pozitë konkurruese në mar-
rëdhëniet ndërkombëtare.288

Gjatë vitit 2012 janë arritur disa suksese në aspektin e ndërkombëtarizimit të kulturës 
dhe artit të Kosovës.  MKRS në  vitin 2012 e konsideron një vit të suksesshëm në ndër-
kombëtarizimin e kulturës dhe artit. Në vijim janë paraqitur aktivitetet kryesore të real-
izuara gjatë vitit 2012.

- Aktivitetet e QKK bën që përveç tjerash, për herë të parë të kemi prezencë insti-
tucionale në Berlinale dhe Cannes me pavilionet e Kosovës;

- QKK, gjegjësisht Kosova, anëtarësohet në European Film Promotion si anëtar i 
barabarte me 34 shtete evropiane. Me nominimin e parë të saj, Kosova fiton në 
Shooting Stars 2013, ku e nominuara nga QKK Arta Dobroshi ka marrur  çmim-
in në Berlinale 2013;

- Filmat e shkurtër të subvencionuar nga QKK, ‘Kolona’ dhe ‘Shkurta’, patën suk-

287 DEMOS, Cultural Diplomacy, 2007, në http://www.demos.co.uk/files/Cultural%20diplomacy%20
-%20web.pdf

288 Pse na duhet një strategji e kulturës? Forumi kulturor-Rrjeti i organizatave të pavarura të kulturës në 
Kosovë. 2012. 
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sese të mëdha në arenën ndërkombëtare;
- Para seleksionimi i filmave për Ballkanin perëndimor u organizua nga QKK në 

Prishtinë në nëntor 2012.  Ishte ky një vlerësim i QKK –së nga ana e Berlinales 
dhe një sukses i industrisë sonë;

- Pjesëmarrja e filmit “Gomarët e kufirit” në festivalin “GoEast” që mbahet në 
Wiesbaden në Gjermani në regji të  Jeton Ahmetaj;

- Pjesëmarrja e Ansamblit KKV „Shota“ në koncerte dhe festivale në Shqipëri, 
Itali dhe Jordani; 

- Në Teatrin Kombëtar të Kosovës shfaqje mysafire ishte Monodramë nga Turqia; 
nga Franca ne kuadër tekulturës tre mujore të frankofonisë; Shfaqje mysafire 
ishte “Hipermarketi Patriotik “- regjia Dino Mustafic, Shfaqje e teatrit Bitef nga 
Serbia. Shfaqja  nga Sarajeva dhe Beogradi “Hipertenezija” - regjia Selma Spa-
hiç, në këtë shfaqje luante edhe aktori Kosovar Alban Ukaj; 

- Xhaz festivali i muzikës Turke;
- Baleti Kombëtar i Kosovës ka shfaq shfaqjen “Dasma” në Turqi, në bashkëpun-

im dhe bashkë financim me  Ministrinë e Kulturës së Turqisë;289

Kosova si shteti më i ri në Evropë i cili ka mbushur vetëm 5 vite që nga shpallja e pa-
varësisë dhe e cila ende ka nevojë që shtetësia e saj të njihet ndërkombëtarisht, ka nevoje 
më shumë se kurrë për promovimin e kulturës së saj në botë duke shfrytëzuar atë si 
element të marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe pse ka kaluar vetëm një dekadë nga 
përfundimi i represionit shekullor, me një zhvillimin jo të kënaqshëm ekonomik, buxhet 
jo të mjaftueshëm për kulturë, dhe me shumë vështirësi në lëvizjen e kosovarëve jashtë 
shtetit për shkak të regjimit të vizave, megjithatë Kosova, përmes formave të ndryshme 
ka arritur të depërtoj në botën e kulturës jashtë Kosovës. Mos njohja dhe mos anëtarësi-
mi i Kosovës në shumë organizata ndërkombëtare shpeshherë pengon Kosovarët që në 
evenimente të ndryshme kulturore ndërkombëtare të mos mund të përfaqësojnë shtetin 
e tyre. Rastin konkret e kemi këngëtaren nga Kosova Rona Nishliu e cila përfaqësoi  
Shqipërinë në Eurovision. 

Arta Dobroshi, njëra nga aktoret kosovare tashmë me famë botërore u nderua me çmim-
in “Shooting Stars 2013”. Ajo është vlerësuar si një nga aktorët më të mira të rinj në Ev-
ropë për rolin në filmin “Tri botë”. 290 Arta ka arritur të njihet përfundimisht në skenën 
ndërkombëtare me rolin e saj në filmin “Heshtja e Lornës”, premiera e të cilit është 
dhënë në Kanë në vitin 2008 dhe ka fituar nominimin për Aktoren më të Mirë në Euro-
pean Film Awards. Gjithashtu me filmin “Tri botë” ka fituar çmimin për aktoren më të 
mirë në Vitrinën e Filmit dhe Televizionit Ndërkombëtare të Femrave në Los Agjelos 
në vitin 2012. 291 Dhe në këtë rast vije në shprehje thënia e pakontestueshme që “artistët 
janë ambasadorët më të mirë të një shteti”. Arta Dobroshi në të gjitha prezantimet dhe 
pranimet e çmimeve ka përfaqësuar shtetin e Kosovës dhe promovimi i Kosovës në botë 
përmes këtyre formave është i pamohueshëm. 

289 Departamenti i Kulturës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Janar 2013.
290 http://www.gazetaexpress.com/?cid=1,29,103733. 25.02.2013. 
291 http://www.shooting-stars.eu/en/shooting/22245/Arta-Dobroshi. 25.03.2013.
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Rita Ora, aktualisht një nga këngëtaret më të famshme në botë, me prejardhje nga Koso-
va, është një rast tjetër që e pasuron imazhin kulturor dhe shtetëror të Kosovës, pavarë-
sisht se Rita Ora ka arritur famën e saj si qytetare e Britanisë së Madhe, tanimë është fakt 
i njohur për të gjithë që Rita Ora është nga Kosova. Festivali Ndërkombëtar i Filmave 
Dokumentar dhe Filmit të Shkurt DokuFest prapë është një shembull i mirë i promov-
imit të kulturës, artit, traditës dhe shtetit të Kosovës në përgjithësi duke pasur para-
sysh popullaritetin që ky festival ka fituar brenda një kohe shume të shkurtë.  Këto dhe 
shumë raste të tjera e bëjnë secilin Kosovar krenar për të arriturat e tyre dhe ndikojnë në 
përmirësimin e imazhit të Kosovës i cili megjithatë lë shumë për të dëshiruar. 

Marigona Qerkezi është një artiste tjetër e re shumë e talentuar. Përkundër që qeveria 
Ruse është kundër pavarësisë së Kosovës, artisja e re flautiste ka performuar në një fes-
tival të madh të Moskës si përfaqësuese e shtetit më të ri në botë. Prandaj Ministria e 
Kulturës duhet të ndërmarr të gjitha masat për organizimin dhe sponzorizimin e per-
formancave të tilla, e posaçërisht në vendet të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. 
Udhëheqësit Kosovar duhet gjithmonë të kenë parasysh trajtimin e artit jo vetëm si një 
formë të të shprehurit, por si mjet për promovimin  dhe forcimin e imazhit të Kosovës 
në botë. 292

Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar konventën e vitit 2005 të UNESCO-së për mbro-
jtjen dhe promovimin e diversitetit kulturor, edhe pse Kosova ka shpalosur vullnet dhe 
gatishmëri të ratifikojë konventën. Edhe për kundër, ndërmarrjes së hapave konkret 
të në fushën e trashëgimisë kulturore dhe diversitetit kulturo, lista gjithëpërfshirëse e 
vendeve të trashëgimisë kulturore që kualifikohen për mbrojtje, siç parasheh ligji mbi 
trashëgiminë kulturore, akoma nuk është nxjerrë. Si rezultat, shumë gjëra, historikisht të 
mbrojtura, ngelin të cenueshme. Zbatimi i legjislacionit që qeverisë mbrojtjen e trashëgi-
misë kulturore ngel i dobët.293

Në përgjithësi mund të vlerësohet që suksesi  i kulturës dhe artit në sferën ndërkom-
bëtare është më shumë sukses i bazuar në përpjekje individuale. Buxheti i ndarë për 
kulturë dhe art nuk është i mjaftueshëm për mbulimin dhe përkrahjen e një game të 
gjerë të fushave dhe aktiviteteve kulturore. Megjithatë është i nevojshëm prioritetizimi 
i buxhetit për kulturën në bazë të definimit të kritereve themelore për përkrahjen dhe 
financimin e kulturës dhe artit, të cilat kritere në parim do të kishin për bazë pikërisht tri 
objektivat kryesore të BE-së në fushën e kulturës. 

Sfidat kryesore: 

- Rritja e buxhetit për ndërkombëtarizimin kulturës dhe artit dhe posaçërisht 
përkrahja financiare e artistëve të suksesshëm të pavarur për depërtimin në 

292 Strategjia e eksportimit të vlerave kulturore Kosovare. Olta Andoni. Kandidate LL. M. IP 2009. Kolegji 
Juridik Chicago-Kent. f. 22. 

293 Të drejtat e njeriut – përgjigje në pyetësorin për përgatitjen e studimit të fizibilitetit për MSA. Qershor 
2012. 
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botën kulturore ndërkombëtare
- Ndërlidhja e promovimit të  kulturës dhe artit me marrëdhëniet ndërkombëtare 
- Miratimi i strategjisë për kulturë
- Përmirësimi dhe rritja e bashkëpunimit ndërkulturor me vendet e tjera rajonale 

dhe më gjerë
- Përfaqësimi institucional i kulturës në nivel ndërkombëtar
- Stimulimi i artistëve të suksesshëm në arenën ndërkombëtare
- Lëvizja e lirë të artistëve jashtë vendit

4.3. Sporti

Edhe sporti, sikurse edhe politikat e tjera, nuk mund të analizohet jashtë kontekstit 
të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit. Për të ilustruar gjendjen 
ekzistuese në sportin Kosovar duhet të merren parasysh shumë faktor, siç janë; pasojat 
e luftës në infrastrukturën e përgjithshme por edhe në atë të sportit, fakti që 25-30 vitet 
e fundit nuk është investuar fare në infrastrukturën e re të sportit në Kosovë; gjatë fazës 
së rindërtimit të vendit pas luftës, infrastruktura e sportit fare nuk është përfshirë dhe 
as trajtuar në këtë aspekt; situatën shumë të vështirë ekonomike në vend; nevojat reale 
në terren, prej 37 komunave të Kosovës vetëm 8 prej tyre kanë palestra të mbyllura të 
sportit, edhe ato nuk i plotësojnë standardet për zhvillimin e garave ndërkombëtare; ose 
marrim shembull futbollin: me mbi 150 klube, garohet në 4 liga ndërsa  në shfrytëzim 
kanë rreth 35 fusha futbolli, ndërsa, vetëm në 8 prej tyre mund të zhvillohen aktivi-
tetet sportive që plotësojnë standardet vendore. Fushat e tjera nuk plotësojnë as kriteret 
themelore, e të mos flasim për standardet evropiane e botërore.294

Vlerësohet që gjatë periudhës 2000-2005, që nga krijimi i Departamentit të Sportit, për sh-
kak të buxhetit të ulët nuk janë krijuar shumë mundësi për ndërtimin e objekteve të reja 
sportive shumë të nevojshme dhe si rezultat në përgjithësi gjatë kësaj periudhe është in-
vestuar kryesisht në renovimet e pjesërishme apo zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese. 
Investimi në projekte për infrastrukturën sportive konsiderohet si fazë emergjente. 
Kosova ka nevojë për më shumë investime në fushën e sporteve profesionale, kryesisht 
për shkak se shumica e objekteve sportive janë ndërtuar gjatë viteve të 70-tha dhe 80-ta 
dhe nevoja për objekte të reja sportive është duke u rritur vazhdimisht.295 

Pavarësisht përpjekjeve të sportistëve dhe përgjegjësve të sportit në Kosovë, që të thy-
hen barrierat e izolimit të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare, pjesëmarrja e këtyre 
sportistëve në Lojërat Olimpike të Londrës, qoftë nën flamurin e Kosovës, qoftë nën 
flamurin olimpik, është pamundësuar. Ky është rezultat i cili ka dalë nga mbledhja e 
Komitetit ekzekutiv të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që u mbajt në Kuibek të Kana-
dasë, të cilin për së afërmi e kanë përcjellë edhe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të 
Kosovës, si dhe të institucioneve të vendit, përgjegjëse për sportin. Komiteti Olimpik 
Ndërkombëtar i ka dy kushte për pranimin e vendeve anëtare të saj. Kushti i parë është 

294 http://www.mkrs-ks.org/?page=1,8. 26.02.2013.
295 Fatmir Kabashi. Prioritetet Strategjike për Infrastrukturën e Sporteve Profesionale në Kosovë. Universi-

teti Amerikan në Kosovë. Programi Master për Administratë Publike. Maj 2011. f. 10. 
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që ai vend t’i ketë 5 federata sportive të pranuara në federatat gjegjëse ndërkombëtare, 
ndërkaq, kushti i dytë është që vendi i caktuar të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Meg-
jithëse Kosova tashmë ka njohjen ndërkombëtare të 96296 vendeve të botës, kushti i dytë 
për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar interpretohet në mënyra 
të ndryshme nga drejtuesit e këtij komiteti. Ndërsa federata Ndërkombëtare e Futbollit, 
e njohur si FIFA, ka marrë vendim që Kosovës t’i mundësohen ndeshjet miqësore ndër-
kombëtare i cili megjithatë mund të konsiderohet një i hap i suksesshëm drejt anëtarë-
simit të plotë.297

Edhe pse në periudhën 2010-2012, buxheti për sport ka shënuar rritje konstante, meg-
jithatë ende mbetet buxhet tejet i pamjaftueshëm për përmirësimin dhe ndërtimin e in-
frastrukturës së nevojshme të sportit. Në vitin 2010 buxheti për sport ka qenë 4,580,370 
(36% e buxhetit total të MKRS) nga të cilat 3,393,086 euro kanë qenë investime kapitale, 
respektivisht 0.30% e buxhetit total të Kosovës, apo 27.4% e buxhetit total të MKRS-së298. 
Kurse në vitin 2012 buxheti për sport ka arritur shumën totale në 10,351,808 euro, prej të 
cilave 7,780,000 euro janë shpenzuar në projekte kapitale (41% e buxhetit total të MKRS 
dhe 0.51% e buxhetit total të Kosovës). 299 Ndërsa në vitin 2012, buxhetit total i ndarë për 
sport është reduktuar në 8,604,174.300

Sfidat kryesore:

- Infrastruktura e vjetruar dhe e pamjaftueshme e sportit
- Plotësimi i standardeve ndërkombëtare të infrastrukturës për sportet profesio-

nale
- Rritja e buxhetit për sportin i cili i përmbush nevojat infrastrukturore dhe nev-

ojat e tjera në fushën e sportit
- Miratimi i një strategjie afatgjate për zhvillimin dhe ndërkombëtarizimin e spor-

tit
- Anëtarësimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, në FIFA dhe organizata të 

tjera ndërkombëtare në sport
- Liria e lëvizjes së sportistëve kosovar. 
- Zhvillimi dhe përkrahja e hulumtimeve në fushën e sportit

4.3.1. Roli shoqëror i sportit 

Sporti ka një potencial të fuqishëm që të kontribuoj në rritjen e ekonomike të zgjuar, të 
qëndrueshme, inkluzive dhe të krijoj vende të reja të punës përmes efektit të tij pozitiv 

296 Ministria e Puneve te Jasthme. http://www.mfa-ks.net/?page=1,33.
297 http://www.koha.net/index.php/force_download/repository/docs/Binder1.pdf?page=1,18,100979. 

26.02.2013.
298 Ministria e Financave. Tabelat Buxhetore. http://mf.rks-gov.net/sq al/ministriaefinancave/  bux-

hetiirepublikessekosoves/buxhetiqendrore.aspx.
299 Ministria e Financave. Tabelat Buxhetore për vitin 2012. http://mf.rks-gov.net/sq- al/ministriaefinan-

cave/buxhetiirepublikessekosoves/buxhetiqendrore.aspx. 
300 Kuvendi i Kosovës. Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013.
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në përfshirjen sociale, arsimimin dhe aftësimin dhe në shëndetin publik. Sporti ndih-
mon në reduktimin e shpenzimeve të sigurimeve social dhe shpenzimeve për shëndet 
duke përmirësuar shëndetin dhe produktivitetin e popullsisë dhe duke siguruar një jetë 
më cilësore të moshës së vjetër. Kontribuon në kohezionin social duke thyer barrierat so-
ciale dhe duke përmirësuar punësueshmërinë e popullatës përmes ndikimit të tij në ar-
simim dhe aftësim. Aktiviteti vullnetar në sport mund të kontribuoj në punësueshmëri, 
përfshirje social sikurse edhe në pjesëmarrjen aktive qytetare, posaçërisht të të rinjve. 
Në anën tjetër, sporti ballafaqohet me një mori rreziqesh nga të cilat duhet të mbrohen 
atletët, posaçërisht atletët e rinj dhe qytetarët në përgjithësi, siç janë dopingu, dhuna dhe 
mos toleranca.301 

Sporti ka shumë të mira individuale, si argëtimi, kreativiteti, bashkëpunimi, guximi, 
koncentrimi, aftësitë komunikuese, udhëheqja, vetë respekti e mbi të gjitha shëndeti. 
Apo të mirat kolektive si kohezioni në komunitet, puna ekipore që na mungon shumë, 
zvogëlimi i kundërvajtjeve të të miturve, rritja e barazisë gjinore, siguria dhe mbështet-
ja etj. Nga numri i përgjithshëm i popullsisë në Kosovë, vetëm 1% merren me sport 
apo mund të themi se Kosova ka rreth 20.000 sportist dhe atlet aktiv. Sipas statistikave 
mbarëbotërore, 4 nga 5 adoleshentët e moshës 13-15 vjeç, nuk i përmbushin udhëzimet 
e OBSH-së (Organizatës Botërore të Shëndetësisë) për aktivitet fizik deri në 60 minuta në 
ditë. Në Kosovë ka shumë faktorë që kanë ndikuar që të arrijmë në këtë gjendje, ku edhe 
pse kemi shumë fëmijë, kemi shumë pak sportistë, por edhe ata që i kemi, nuk mund të 
maten në arenën ndërkombëtare, përveç ndonjë talenti sporadik, si Majlinda Kelmendi, 
që sukseset i kanë arritur përmes qasjes profesionale ndaj sportit dhe me një punë të 
palodhshme të trajnerëve dhe të tyren.

Legjislacioni në fuqi për sportin përbën një bazë të mirë dhe krijon mundësi për zhvil-
limin e sportit në përgjithësi dhe shfrytëzimin e sportit në aspektin shoqëror të tij.  Në 
Kosovë organizohen aktivitete të ndryshme sportive në nivele të ndryshme. Me qël-
lim të realizimit të aktiviteteve sportive të nxënësve, këshilli shkollor në shkolla  fillore 
dhe të mesme themelon ekipet sportive shkollore, pa status juridik, të cilat shfrytëzo-
jnë me prioritet hapësirat Shkollore. Këshilli Shkollor në shkolla fillore dhe të mesme, 
organizon  garat sportive në bashkëpunim me Federatën e Sportit Shkollor. Ndërsa të 
obliguara për përcaktimin e mënyrave të themelimit, detyrat, fushë veprimtarinë, fi-
nancimin,dhe organizimit e sportit shkollor u takon MKRS dhe MASHT. 302 Po ashtu 
edhe në kuadër të universiteteve të Kosovës mund të formohen shoqatat sportive të 
studentëve përmes këshillit studentor duke shfrytëzuar hapësirat universitare. 303 Më 
tej Ligji gjithashtu lejon themelimin e klubeve sportive rekreative nga personat fizik 
dhe juridik me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit. Ligji lejon po ashtu edhe 
themelimin e shoqatave rekreative nga më së paku pesë klube sportive rekreative.304 

301 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian, Komitetin Ekonomiko  Social dhe 
Komitetin e Regjioneve. COM (2011) 12 final. Bruksel, 18.01.2011. f. 4.

302 Ibid. Neni 16. 
303 Ibid. Neni 52A. 
304 Ibid. Neni 52B.
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Në fushën e përfshirjes sociale përmes sportit, me theks të veçantë sa u përket personave 
me aftësi të kufizuara, në bazë të Ligjit 04/L-075 për plotësim ndryshimin e ligjit ba-
zik të sportit (2003), Federata Sportive e personave me aftësi të kufizuara bashkohet 
në Komitetin para olimpik të Kosovës, respektivisht në Federatën sportive të të shurd-
hërve, ndërsa  institucionet dhe personat tjerë juridik me qëllim të praktikimit të aktivi-
teteve specifike sportive e rekreative të personave me aftësi të kufizuara bashkohen në 
Olimpiadën speciale të  Kosovës me status të Federatës sportive kombëtare.305 

Me qëllim të adresimit të rreziqeve të cilat vijnë nga dopingu, dhuna dhe mos toleranca 
në sport ligji parasheh dispozita edhe për adresimin e këtyre sfidave. Neni 63 i Ligjit 
parasheh themelimin e Agjencisë së Kosovës për anti-doping. Gjithashtu ligji parasheh 
edhe dispozita specifike për dhunën, huliganizmin dhe mos tolerancën në sport dhe 
parasheh edhe ndëshkime specifike për këto raste. Megjithatë dhuna, huliganizmi dhe 
mos toleranca në sportin kosovar ende mbetet një sfidë. Nevojiten aktivitetet më të 
shpeshta dhe më kreative për vetëdijesimin e shoqërisë në përgjithësi, por në veçanti të 
klubeve dhe  tifozerisë së sportit për efektin e dhunës dhe mos tolerancës dhe të stimu-
lohen forma të ndryshme të bashkëpunimi në mes tyre.

Në bazë të Nenit 11 të Ligjit nr. 2003/24 për Sportin, organet përgjegjëse për edukimin 
fizik dhe të sportit, janë të detyruara që të angazhohen për të zhvilluar veprimtarinë 
sportive si fushë e interesit publik e kosovar. Interesi publik e kosovar i veprimtarisë 
sportive realizohet me sigurimin e të gjitha  rrethanave dhe kushteve, e veçanërisht me 
mjete për programet në shkallë të vendit, me  planifikimin, ndërtimin, mbajtjen e objek-
teve sportive, përcaktimin dhe zbatimin e politikave që  nxisin, zhvillojnë dhe përparo-
jnë këtë veprimtari. 

Në përgjithësi ekziston një mentalitet i shfrytëzimit të sportit për qëllime shoqërore në 
Kosovë. Që nga paslufta janë organizuar ngjarje të ndryshme sportive si nga institucio-
net publike, shoqëria civile dhe nga donatorët. Megjithatë mund të thuhet që mungon 
një edukim i përgjithshëm dhe më substancial i rëndësisë së aktivitetit fizik dhe aktivi-
tetit sportiv për shëndetin e njeriut. Planprogramet në shkollat fillore dhe të mesme janë 
të orientuara më tepër në mësimdhënie për llojet e sporteve, për rregullat e aplikimit të 
tyre, mirëpo janë shumë pak apo fare të fokusuara në rëndësinë që ato kanë në shëndetin 
fizik. Përveç shkollave rëndësia e aktiviteteve fizike dhe sportive për shëndetin e njeriut 
mungon edhe në aspektin e vetëdijesimit të shoqërisë në përgjithësi. Megjithatë shëndeti 
fizik është një çështje e cila ka nevojë për një bashkëpunim  më të gjerë ndër-sektorial.

Sfidat kryesore: 

- Rritja e buxhetit për promovimin e sportit dhe aktiviteteve fizike dhe ngritjen 
e vetëdijes për rëndësinë e tyre për shëndetin e njeriut, me theks të veçantë në 
periudhën e shkollimit

- Ngritja e vetëdijes së shoqërisë për aspektin negativ të dhunës, huliganizmit 
dhe mos tolerancës në zhvillimin e sportit dhe rritja e bashkëpunimit në mesin 

305 Neni 26. Ligji 04/L-075 për plotësim ndryshimin e Ligjit për Sport 2003/24.
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e komunitetit të sportistëve dhe profesionistëve të sportit
- Promovimi i përfshirjes sociale dhe barazisë në sport me theks të veçantë në 

personat me aftësi të kufizuara dhe barazinë gjinore

4.3.2. Dimensioni ekonomik i sportit

Sporti përfaqëson një sektor të rëndësishëm të ekonomisë cili është duke u zhvilluar me 
shpejtësi të madhe  dhe i cili përbën një kontribuues kryesor në rritje ekonomike dhe 
hapje të vendeve të reja të punës. Rreth 2% e GDP-së globale gjenerohet nga sektori i 
sportit. Ngjarjet dhe garat e mëdha sportive ofrojnë një potencial të fuqishëm për zhvil-
limin e turizmit.306

Mund të vlerësohet që është herët të flasim për ndikimin e sportit në zhvillimin ekono-
mik të Kosovës. Siç u theksua edhe më lartë Kosovës i mungon edhe infrastruktura 
bazike për zhvillimin e infrastrukturës për nevoja të brendshme. Ndërsa që pothuajse 
e gjithë infrastruktura e sporteve profesionale nuk i plotëson kriteret ndërkombëtare 
për zhvillimin e ndeshjeve të ndryshme. Nga 37 komuna, vetëm 8 prej tyre kanë salla 
të sporteve të cilat plotësojnë kriteret vendore për organizimin e aktiviteteve sportive, 
ndërsa ato nuk plotësojnë kriteret teknike për organizimin e aktiviteteve sportive ndër-
kombëtare. Rreth 150 klube të futbollit të cilat garojnë në disa liga të futbollit të Kosovës, 
kanë vetëm 35 fusha të futbollit, ndërsa vetëm 8 prej tyre plotësojnë kërkesat teknike 
vendore. Rreth 27 fusha të futbollit u përkasin atyre fushave të futbollit të cilat plotëso-
jnë vetëm një kriter, atë të parametrave të gjatësisë dhe gjerësisë së fushës së futbollit.307 
Asnjë nga stadiumet e futbollit nuk plotësojnë standardet e UEFA dhe FIFA-s.308

Cilësia e sportit në Kosovë, e sidomos e sporteve më të popullarizuara është ende e 
nivelit të ulët. Nuk mund të thuhet që Kosova është duke përgatitur sportist kualitativ 
të kalibrit ndërkombëtarë. Menaxhimi i klubeve sportive konsiderohet të jetë i nivelit jo 
të duhur. Vlerësohet që sigurimi i mjeteve financiare nga klubet kosovare në përgjithësi 
është jo e kënaqshme. Përveç menaxhimit, konsiderohet që edhe puna e trajnerëve dhe 
pedagogëve nuk është e nivelit të kënaqshëm.309 Ndoshta kjo vije edhe si rezultat i mos 
angazhimit të pedagogëve të shkolluar në klube të ndryshme sportive. Vlerësohet që 
prezenca e pedagogeve sportiv në klubet sportive është i pakët. Konsiderohet gjithashtu 
që pedagogët sportiv janë të anashkaluar, edhe nga shoqatat e gjyqtarëve (arbitrave), 
nga shoqatat e trajnerëve sportiv, e deri në instancat me të larta siç janë Federatat sport-
ive. 310 Në bazë të statistikave të sportit 2010, rreth 45% të trajnerëve janë të palicencuar.311

306 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian, Komitetin Ekonomiko Social dhe 
Komitetin e Regjioneve. COM (2011) 12 final. Bruksel, 18.01.2011. f. 8.

307 Fatmir Kabashi. Prioritetet Strategjike për Infrastrukturën e Sporteve Profesionale në Kosovë. Universi-
teti Amerikan në Kosovë. Programi Master për Administratë Publike. Maj 2011. f. 13.

308 Ibid. f. 16.
309 http://www.knninfo.com/?page=1,28,51090
310 http://2lonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6246:pedagoget- sport-

ive-ne-aut-sportiv&catid=102:opinion&Itemid=611. 25.02.2013.
311 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Statistikat e Sportit 2010.
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Gjithsesi që edukata fizike në shkolla fillore dhe të mesme është e rëndësisë së veçantë. 
Jemi të vetëdijshëm që edukata fizike si lëndë nuk konsiderohet e rëndësishme dhe nuk 
vlerësohet njëlloj sikurse lëndët e tjera sikurse është p.sh. matematika, gjuha shqipe, etj. 
Kjo ndikon që fëmijët tanë mos ta marrin fare seriozisht edukatën fizike si lëndë shkol-
lore, të pavetëdijshëm se me këtë i shkaktohet dëm jo vetëm shëndetit të tyre, por edhe 
sportit dhe shoqërisë në përgjithësi.312 Talentet thuhet se janë të lindura, por gjithsesi se 
ato duhet të zhvillohen në mënyrë që të mund të shfrytëzohen. Dhe nëse qysh në fazën e 
shkollimit, talentet e sportit nuk vërehen dhe nuk punohet me ata, do të rriten gjasat që 
ata asnjëherë të mos zbulohen. Prandaj mësimdhënia e edukatës fizike gjatë shkollimit 
është e një rëndësie të veçantë në përgatitjen e sportistëve cilësor në fazat e mëvonshme. 
Tanimë është e ditur që shumica e shkollave nuk kanë as salla të sportit. Përveç kësaj ato 
nuk kanë as pajisjet elementare të edukatës fizike. 

Republika e Kosovës është vendi i vetëm i cili vazhdon që të mbajë orën e kulturës 
fizike vetëm dy orë në javë. Dihet se planprogramet mësimore në vendin tonë nuk janë 
të harmonizuara me kërkesat, nevojat dhe standardet ndërkombëtare të arsimit dhe të 
shkencës. Duhet të cekim se në vendet tjera ora mësimore e kulturës fizike është tri orë në 
javë, gjithashtu duke mos përfshirë orën e notit si dhe të orëve Olimpike. Ky fond i orëve 
në vendin tonë të thuash sikur ka mbetur si shprehi që nga mësimi nëpër shtëpi-shkolla 
që nuk kishte mundësi të zhvillohen orët e kësaj lënde për shkak të specifikave që ka, e 
tani kjo lëndë është duke u injoruar plotësisht si nga autoritetet ashtu edhe menaxherët 
e institucioneve arsimore.313

Kultura fizike është një nga lëmitë, e cila ende nuk ka një Institut kërkimor shkencor. Ky 
institucion shkencor duhet të jetë në vartësi (pjesë) e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit që do të merrej me realizimin e studimeve dhe analizave shkencore për kulturë 
fizike, kualifikimin e trajnerëve dhe punonjësve shkencorë në kulturë fizike, si dhe kon-
trollin dhe vlerësimin e sportistëve cilësorë. Nuk është vetëm ky institucion shkencor që 
i mungon lëmisë sportive, por i mungojnë edhe revistat periodike dyjavore apo mujore. 
Pse të mos ketë dhe më shumë libra sportiv, të cilat do të ofronin metoda më të reja të 
proceseve të ndryshime për formimin dhe përparimin e nxënësve në kulturë fizike.314

Nëse edukatës fizike në shkolla do t’i kushtohej më shumë rëndësi, trajnerët, klubet 
dhe federatat do të mund të kishin një burim të pashtershëm për masivizimin e klubeve 
sportive dhe zbulimin e talenteve për sportet e ndryshme. Garat sportive mes para-
leleve, shkollave, komunave në sporte të ndryshme duhet të jenë të obliguara që nga 
mosha më e re dhe nëse shkolla nuk ka kushte për mbajtjen e këtyre garave, ato të 
mbahen nëpër klube sportive. Vlerësohet se vetëm 5% e punëtorëve sportiv paguhen 

312 Jeton Hadergjonaj. http://www.sportishqiptar.com.al/newsite/2013/02/01/ja-pse-shqiperia-e-  koso-
va-nuk-ka-sport-e-sportiste-qe-te-shkelqejne-ne-europe-e-bote/.

313 Arti Kryeziu. http://www.telegrafi.com/lajme/kultura-fizike-vazhdon-te-jete-e-diskriminuar- 26-4726.
html. 25.02.2013.

314 Jeton Hadergjonaj. http://www.sportishqiptar.com.al/newsite/2013/02/01/ja-pse-shqiperia-e-koso-
va-nuk-ka-sport-e-sportiste-qe-te-shkelqejne-ne-europe-e-bote/. 25.02.2013.
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nga buxheti i shtetit. Të tjerët punojnë në mënyrë vullnetare. Puna vullnetare nuk mund 
të shtyjë askënd që të mundohet të punojë për të krijuar sport e sportistë kulminantë.315 

Duhet gjithmonë të kemi parasysh faktin që shumë sportist nga Kosova kanë arritur 
të jenë të suksesshëm në shtetet e ndryshme evropiane, siç p.sh. Lorik Cana, Xherdan 
Shaqiri, Luan Krasniqi. Pastaj kemi Majlinda Kelmendin e cila ka fituar shumë medalje 
dhe që fatkeqësisht kohëve të fundit është ndjerë e zhgënjyer nga institucionet Kosovare 
dhe ka paralajmëruar edhe mundësinë e përfaqësimit të ndonjë shteti tjetër. Pra është 
vërtetuar që kosovarët kanë talente sportive dhe mund të arrijnë rezultate të mira nëse 
u ofrohet përkrahja e nevojshme. 

Në seancën e Kuvendit të Kosovës në shkurt të këtij viti u debatua për sportin kosovar dhe 
janë identifikuar disa sfida dhe rekomandime. Përveç infrastrukturës jo të mjaftueshme 
dhe izolimit të sportit kosovar, gjithashtu u vlerësua që duhet të plotësohet korniza 
ligjore për sportin, ku në mes tjerash Kuvendi i Kosovës i ka rekomanduar Qeverinë e 
Kosovës dhe Komisionit përkatës parlamentar që në afat sa më të shkurtër kohor të për-
gatitë për miratim një pako ligjesh që do të ndikojnë në zhvillimin e sportit dhe ndaljen 
e dukurive negative në sport, si: projektligjin për sponsorizim, projektligjin për objektet 
sportive dhe menaxhimin e tyre, projektligjin kundër huliganizmit dhe dukurive tjera 
negative në sport.316 Është e rëndësisë së veçantë të miratohet ligji për sponzorizim i cili 
do të mund të ndikonte në përmirësimin e gjendjes financiare të klubeve dhe eventual-
isht edhe menaxhimin e tyre. Për më tepër ky ligj do mund të ndikonte edhe në krijimin 
e bashkëpunimeve apo partneriteteve të ndryshme në komunitetin e sportit. 

Në përgjithësi mund të thuhet që sporti në Kosovë momentalisht është tejet i pazhvil-
luar. Nuk ka strategji të qartë për zhvillimin e sportit e cila do të krijonte një qasje më 
të qëndrueshme dhe më afatgjate. Mund të thuhet që mungon edhe vullneti politik për 
zhvillimin e sportit. Sporti nuk perceptohet si një sektor i rëndësishëm shoqëror dhe 
ekonomik. 

Sfidat kryesore: 

- Futja e sektorit të sportit në politikat zhvillimore të Kosovës dhe financimi i 
qëndrueshëm dhe strategjik në sektorin e sportit

- Ngritja e cilësisë së edukimit fizik, aftësimit sportiv dhe rrjedhimisht sportit në 
përgjithësi

- Integrimi i profesionistëve të rinj me shkollim adekuat të edukimit fizik në 
edukimin dhe aftësimin e sportistëve

- Sigurimi i infrastrukturës bazike për zhvillimin e edukatës fizike në shkolla fil-
lore dhe të mesme

- Ngritja e kapaciteteve menaxhuese të sportit
- Plotësimi i infrastrukturës ligjore 
- Stimulimi i kuadrit profesional dhe të rinjve

315 Ibid. 
316 http://www.gazetaexpress.com/?cid=1,24,104376
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- Sigurimi i gjithpërfshirjes në sport dhe edukim fizik
- Rritja e përfshirjes së femrës në sport
- Kontributi i medieve sportive në zhvillimin e sportit
- Licencimi i kuadrove profesionale përkatëse
- Tërheqja e investitorëve të huaj
- Lobimi i shtuar për njohje ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe anëtarësimi 

në federatat ndërkombëtare të sportit 

4.3.3. Organizimi i sportit

Qeverisja e mirë në sport është një kusht për autonominë dhe vet rregullimin e organiza-
tave sportive. Përderisa  nuk është e mundur të definohet një model i vetëm i qeverisjes 
në sportin evropian në disiplina të ndryshme dhe për shkak të ndryshimeve të ven-
deve anëtare, Komisioni Evropian konsideron që ekzistojnë principe të caktuara të cilat 
udhëheqin qeverisjen e sportit në nivel evropian, sikurse është autonomia brenda ku-
fizimeve ligjore, demokracia, transparenca dhe llogaridhënia në marrjen e vendimeve 
dhe gjithpërfshirja në përfaqësimin e aktorëve të interesuar. Qeverisja e mirë në sport 
është një kusht për adresimin e sfidave sa i përket sportit dhe kornizës ligjore të BE-së.317

Ligji për sportin përcakton dhe definon organizimin e sportit në Kosovë. Më tej orga-
nizimi i sportit rregullohet me statutet dhe aktet rregulluese të Federatave të ndryshme 
të Sportit. Në bazë të ligjit të sportit, federatat e sportit318, themelohen dhe funksionojnë 
në përputhje me dispozitat e ligjit, statuteve  dhe të rregulloreve të tyre të brendshme, të 
nxjerra në përputhje me dispozitat ligjore, si dhe të  përshtatur me statutet e federatave 
ndërkombëtare përkatëse të sportit.  Sipas nenit 35 të ligjit për sport319,  klubet sportive 
mund të jenë publike ose private. Klubet publike regjistrohen si organizata  joqeveri-
tare, ndërsa klubet private regjistrohen në bazë të ligjeve përkatëse në Kosovë. Klubet 
sportive publike, veprimtarinë e tyre e bazojnë në subvencionet financiare buxhetore 
ose  lokale, si dhe në donacionet nga personat fizikë dhe juridikë.320

Ndërsa përgjegjëse për monitorimin e punës së Federatave të Sportit është Ministria e 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit, respektivisht Departamenti i Sportit. Ministria ka miratu-
ar Udhëzimin Administrativ nr. 05/2005 për Mbikëqyrjen e Punës Administrative dhe 
Profesionale në Klubet dhe Federatat e Sportit.321 Në bazë të ligjit për sport, Komiteti 
Olimpik i Kosovës është institucioni me i lartë sportiv joqeveritar, ku bashkohen 
federatat  sportive, shoqatat sportive dhe shoqatat tjera, veprimtaria e të cilave është 
me rëndësi për zhvillimin e  sportit dhe në harmoni me statutin dhe rregulloret e tij. 
Komiteti Olimpik i Kosovës krijon kushte për zhvillim të papenguar të sportit dhe të 

317 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian, Komitetin Ekonomiko  Social dhe 
Komitetin e Regjioneve. COM (2011) 12 final. Bruksel, 18.01.2011. f. 9. 

318 Neni 27. Ligji i Sportit 2003/24.
319 bid.
320 Ibid. Neni 36.
321 http://www.mkrs-ks.org/repository/docs/U.A.Nr._05_-  _2005_ per_ mbikeqyrjen_ e_punes_   ad-

ministrative_dhe_profesionale_ne_Klubet_dhe_Federatat_e_ Sportit.pdf.
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lëvizjes  olimpike në Republikën e Kosovës dhe është i pavarur në veprimtarinë e tij.322

Në bazë të ligjit për sportin323, Komiteti Olimpik i Kosovës nxitë dhe përcjellë zhvillimin 
e sportit në Republikën e Kosovës, si dhe:

- merr pjesë në propozimin dhe realizimin e masave për përparimin dhe zhvil-
limin e sportit;

- kontribuon dhe merr pjesë në organizimin e lojërave olimpike dhe garave tjera 
ndërkombëtare sportive, përcakton nomenklaturën e sporteve, bashkërendon 
aktivitetet e 3 federatave sportive, shoqatave sportive për realizimin e Strateg-
jisë për zhvillimin e sportit dhe planit te veprimit;

- vepron në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sportive dhe Institucionet 
tjera  përkatëse në përparimin e punës shkencore në sport dhe ndihmon në aftë-
simin dhe përparimin  e kuadrit profesional;

- kontribuon për arritjen e rezultateve kulmore të sportistëve të Kosovës dhe 
pjesëmarrjen e  tyre në ekipet sportive kombëtare në lojërat olimpike, në kampi-
onatet evropiane dhe botërore  dhe garat tjera ndërkombëtare;

- ndihmon lidhjen e Republikës së Kosovës nëpërmjet sportit me shtetet tjera për 
afrim më të  madh me popujt tjerë, për afrimin e sportistëve dhe pjesëmarrësve 
tjerë në manifestimet  sportive;

- angazhohet për promovimin e parimeve olimpike dhe normave etike e morale 
në sport si dhe mbrojtjen e simboleve dhe shenjave të Komitetit Olimpik Ndër-
kombëtar dhe Komitetit Olimpik të Kosovës;

- përfaqëson sportin e Kosovës para Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, organi-
zatave dhe shoqatave sportive përkatëse ndërkombëtare në kuadër të lëvizjes 
olimpike. 

Edhe pse në Kosovë ende nuk është prezente, triku i ndeshjeve sportive është një nga 
çështjet më të cilat ballafaqohet sporti evropian dhe botëror. Pastaj një çështje tjetër me 
rëndësi në nivel evropian është ruajtja e konkurrencës lojale në sektorin e sportit. Në 
nivel evropian dispozititat ligjore kundër diskriminimit në baza nacionale janë të apli-
kueshme edhe në sport. Përcaktimi i kuotave të sportistëve vendor në ekipe të ndryshme 
sportive në nivel nacional është në kundërshtim me dispozitat ligjore kundër diskrimin-
imit. E rëndësisë së veçantë për Bashkimin Evropian është edhe krijimi i dialogut social 
në sektorin e sportit. 324 

Megjithatë, aktualisht për Kosovën është e rëndësisë së veçantë organizimi në federata 
dhe klube sportive, transparenca dhe llogaridhënia, konsultimi me aktorët relevantë 
në sportet përkatëse, monitorimi i punës së federatave dhe klubeve sportive. Shpesh-
herë federatat, sidomos ato të sporteve më të popullarizuara janë kritikuar sa i përket 
transparencës, llogaridhënies, kapaciteteve menaxhuese dhe profesionale, demokracisë 
së brendshme etj. MKRS ka ofruar mbështetje dhe vazhdon të ofroj mbështetje në ngrit-

322 Neni 7. Ligji 04/L-075 për plotësim ndryshimin e Ligjit për Sport 2003/24.
323 Ibid. Neni 9. 
324 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian, Komitetin Ekonomiko  Social dhe 

Komitetin e Regjioneve. COM (2011) 12 final. Bruksel, 18.01.2011. f. 11. 
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jen e kapaciteteve menaxhuese të federatave të sportit. Shpesh herë është konstatuar që 
organizimi i sportit në Kosovë është i ndikuar edhe nga interferimet e ndryshme politike 
e që kjo ka mundur të ndikoj në aspektin profesional të menaxhimit të federatave dhe 
institucioneve të tjera të sportit. Edhe pse institucionet shtetërore kanë përgjegjësinë 
kryesore për bërjen dhe implementimin e politikave, federatat e sportit dhe Komiteti 
Olimpik i Kosovës kanë një rol të rëndësishëm dhe të pa mohueshëm në zhvillimin e 
sportit dhe ato duhet të shërbejnë edhe si promotorët kryesor të tij.

Sfidat kryesore: 

- Ngritja e kapaciteteve menaxhuese dhe profesionale të federatave të sportit
- Ngritja e një dialogu social në sektorin e sportit me qëllim të diskutimit, konsul-

timit dhe arritjes së marrëveshjeve të përbashkëta
- Përfshirja më e madhe e profesionistëve të ri të sportit në institucionet e sportit
- Ngritja e kapaciteteve menaxhuese dhe profesionale të klubeve sportive
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5. Konkluzionet kryesore për Rininë, Kulturën dhe Sportin

Rinia

Përparësitë Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparësive Dobësitë Rekomandimet për eliminimin 

e dobësive

Strategjia dhe Plani i 
Veprimit i rishikuar dhe 
miratuar në vitin 2013

Bashkëpunimi jo i 
mjaftueshëm me nivelin 
lokal  Të rritet bashkëpunimi i nivelit 

qendror me nivelin lokal

Ligji për fuqizimin e rinisë 

Implementimi i legjisla-
cionit për rini  

Bashkëpunimi jo i 
mjaftueshëm ndër-min-
istror

Krijimi i komisionit ndër-min-
istror për zbatimin e Strategjisë 
për Rini

Ligji për Aftësimin e të 
Rriturve 

Stimulimi jo i mjaftue-
shëm i të rinjve për 
hapjen e bizneseve 

Katër udhëzimet adminis-
trative në fushën e rinisë: 
për KVR, punën vullnetare, 
edukimin jo-formal dhe 
qendrat rinore

Rënia e kontributit të 
donatorëve për zhvillimin 
e rinisë

Politikat rinore të jenë prioritet 
i Qeverisë

Ligji për kualifikimet 
kombëtare

Ndërtimi i infrastrukturës 
për të rinj 

Vendim marrja e të 
rinjve në nivel lokal dhe 
qendror 

Sensibilizimi i organeve vendim 
marrëse për pjesëmarrjen e të 
rinjve në nivel lokal dhe qendror

Korniza Kombëtare e Kual-
ifikimeve

Organizimi i edukimit jo 
formal për të rinjtë që kanë 
braktisur shkollimin  

Programe jo të për-
shtatshme për zhvillimin 
e tregut të punës

Të bëhet harmonizimi i pro-
grameve të arsimit me nevojat 
dhe kërkesat e tregut të punës

Numri i madh i të rinjve në 
Kosovë 

Integrimi i strukturave 
rinore në strukturat rinore 
evropiane 

Kapacitete jo të 
mjaftueshme të qendrave 
rinore (teknike, imple-
mentuese, financiare)

Ngritja e kapaciteteve të organi-
zatave rinore

Këshilli Qendror i Veprimit 
Rinor Shërbimet për të rinj Shkalla e lartë e papunë-

sisë së të rinjve 

Ofrimi i programeve për të rinj 
për ndërmarrësi, punë praktike, 
përkrahja financiare, etj. 

Këshillat lokale të veprimit 
rinor

Qëndrueshmëria e 
qendrave rinore, OJQ-ve 
Rinore, Këshillave të 
Veprimit Rinor

Organizatat rinore jo të 
profilizuara

Profilizimi i organizatave në 
fushën e rinisë

Qendrat rinore

Krijimi i urave të bash-
këpunimit të strukturave 
përfaqësuese rinore me 
Ministrinë e Integrimit 
Evropian

Mungesa e rrjetëzimit dhe 
informimit të organizat-
ave rinore për aplikim në 
fondet ndërkombëtare 

Krijimi i mekanizmave për 
informim

OJQ-të rinore Bashkëpunimi ndër-sek-
torial

Mungesa e programeve 
për gjithëpërfshirje të të 
rinjve 

Ofrimi i programeve gjithëpërf-
shirëse për pjesëmarrjen e të 
gjitha grupeve të të rinjve

Ekzistimi i nën-grupeve për 
koordinim evropian

Mungesa e shërbimeve 
shëndetësore 

Trajnimi i punëtorëve shënde-
tësor për ofrimin e shërbimeve 
mike për të rinj
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Përkrahja e donatorëve Bashkëpunimi me dona-
torët

Përfshirja: Barazia gjinore, 
personat me nevoja të 
veçanta, grupet etnike

Bashkëpunimi i Depar-
tamentit të Rinisë dhe 
Qendrave të Aftësimit 
Profesional

Mbulimi i mirë me shër-
bime shëndetësore 

Ekzistimi i strukturave 
rinore në qeverisje lokale

Kultura

Përparësitë  
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për elimin-
imin e dobësive

Legjislacioni ekzistuese 
Koordinimi i mirëfilltë i 
donatorëve dhe adresimi 
i nevojave reale 

Vështirësi në implemen-
timin e legjislacionit

Kompletimi i legjislacionit 
dhe implementimi i tij

Përkrahja nga komuniteti i 
donatorëve 

Koordinimi i mirëfilltë i 
donatorëve dhe adresimi 
i nevojave reale

Mungesa e bashkëpun-
imit real ndërkulturor 

Planifikimi, implementimi 
dhe koordinimi i përbashkët i 
projekteve ndër-kulturore

Përcaktimi i prioriteteve 
në fushën e kulturës

Fillimi i reformës institucionale Përshpejtimi i reformës 
institucionale

Mungesa e iniciativave të 
qëndrueshme për projek-
te ndërkulturore

Përfshirja e përmbajtjes së 
diversitetit kulturor në shkol-
la dhe ngritja e kapaciteteve 
të tyreToleranca për bashkëpunim 

ndërkulturor 

Stimulimi i iniciativave 
reale të bashkëpunimit 
ndër-kulturor 

Mungesa e kapaciteteve 
për promovimin e diver-
sitetit kulturor në shkolla

Hapësira mediale

Shfrytëzimi i mirëfilltë 
i hapësirës mediale për 
promovimin e diversite-
tit kulturor 

Mungesa e vetëdijes për 
rëndësinë e diversitetit 
kulturor 

Organizimi i kampanjave 
vetëdijesuese për diversitetin 
kulturor 

Gatishmëria për përkrahje finan-
ciare nga MKRS të projekteve të 
komuniteteve 

Shpërndarja e duhur e 
fondeve

Mungesa e decentral-
izimit dhe dekomkra-
tizimit të kulturës 

Shfrytëzimi i mekanizmave 
ekzistues për decentralizim 
dhe dekomkratizim

Kapacitetet krijuese Stimulimi dhe përkrahja 
e artistëve të rinj 

Promovimi i krijimtarisë 
kulturore 

Organizimi i diskuti-
meve publike

Mungesa e strategjisë për 
kulturë

Miratimi i strategjisë për 
kulturë

Prodhimi i krijimtarinë artistike Përkrahje e pam-
jaftueshme institucionale

Zhvillimi i strategjive në nivel 
komunal

Kualiteti i krijimtarisë kulturore 
dhe artistike në konkurrencë 
ndërkombëtare 

Mungesa e bashkëpun-
imit në mes të nivelit 
qendror dhe lokal

Bashkërenditja e aktiviteteve 
kulturore të nivelit qendror 
dhe lokal

Përkrahja financiare për 
pjesëmarrje në ngjarje ndërkom-
bëtare

Zhvillimi i një kalendari 
të ngjarjeve kulturore

Mos njohja e 
mjaftueshme ndër-
kombëtare e shtetit të 
Kosovës

Shfrytëzimi i kulturës për 
lobim të njohjes së shtetit të 
Kosovës
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Anëtarësimi në organizatat e 
ndryshme ndërkombëtare 

Përkrahja më e madhe e 
ngjarjeve kulturore me 
karakter ndërkombëtare 
nga niveli lokal dhe qen-
dror si dhe bashkëpun-
imi i mirëfilli mes tyre

Vetëdijesimi i pamjaftue-
shëm për rëndësinë e 
kulturës në zhvillimin 
ekonomik

Organizimi i kampanjave 
vetëdijesuese për ndikimin 
ekonomik të kulturës 

Organizimi  tradicional i 
ngjarjeve kulturore me karakter 
ndërkombëtare 

Përkrahje më e madhe e 
kulturës së pavarur

Kushtet e pamjaftueshme 
për zhvillimin e kulturës

Investimi në krijimin e 
kushteve për zhvillimin e 
kulturës (hapësirave, pajis-
jeve, etj.). 

Kultura e pavarur 

Bashkëpunimi konkret 
i institucioneve me 
organizatat e pavarura 
kulturore Mungesa e bashkëpun-

imit ndërministror

Inicimi i projekteve të për-
bashkëta ndërkulturore

Evidentimi dhe krijimi i 
një baze të të dhënave të 
krijuesve

Shpërblimi i artistëve të pavarur 
me çmime ndërkombëtare Politizimit i kulturës Depolitizomi i kulturës

Mungesa e rrjetëzimit në 
nivel vendor, rajonal dhe 
ndërkombëtar

Krijimi i rrjeteve kulturore 
dhe përkrahja e tyre 

Mungesa e përfaqësimit 
institucional të kulturës 
në nivel ndërkombëtar 

Zhvillimi i diplomacisë 
kulturore

Përgatitja e materialeve 
promovuese të kulturës

Mungesa e stimulimit të 
artistëve të suksesshëm 
në arenën ndërkom-
bëtare 

Krijimi i një fondi të veçantë 
për stimulimin e artistëve 
të suksesshëm në arenën 
ndërkombëtare

Mos zbatimi i mbrojtjes 
së të drejtave të autorit

Mbrojtja e të drejtave të 
autorit 

Zhvillimi i mangët i 
industrisë kreative

Zbatimi i projekteve publiko 
private për kulturë

Zbatimi i projekteve publiko 
private për kulturë

Miratimi i ligjit për sponzo-
rizim

Mungesa e lëvizjes së lirë 
të artistëve jashtë vendit

Lehtësimi i pajisjes me viza të 
udhëtimit për artist

Mungesa e monitorimit 
të projekteve

Monitorimi i vazhdueshëm i 
obligativ i projekteve

Mungesa e përkrahjes in-
stitucionale për kulturën 
e pavarur

Evidentimi dhe krijimi i listës 
së OJQ-ve lokale

Mungesa e kapaciteteve 
në nivel lokal

Ngritja e vazhdueshme e 
kapaciteteve

Mungesa e buxhetit 

Rritja e buxhetit të shtetit për 
kulturë

Krijimi i formave alternative 
për financimin e kulturës
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Sporti

Përparësitë 
Rekomandimet 
për shfrytëzimin e 
përparësive

Dobësitë Rekomandimet për 
eliminimin e dobësive

Potenciali i rinisë së shëndoshë 
me vullnet të madh për sport

Fuqizimi i sportit shkol-
lor, krijimi i klubeve të 
reja dhe sporteve të reja

Mungesa e strategjisë 
afatgjate 

Hartimi i strategjisë së sportit 
me përfshirjen e të gjithë 
aktorëve relevant në sport

Tradita në sport Promovimi i sporteve me 
traditë Mungesa e hulumtimeve

Ligji i sportit
Mungesa e infrastruk-
turës së standardizuar e 
objekteve sportive

Ndërtimi i infrastrukturës 
sportive përkatëse në propor-
cion me numrin e popullatës 
dhe modernizimi i asaj 
ekzistuese

 

Ekzistimi i infrastrukturës bazike Masivizimi, ndërkom-
bëtarizimi, infrastruktura

Ndërkombëtarizimi i 
sportit

Bashkëveprimi i institucione-
ve shtetërore dhe sportive në 
ndërkombëtarizimin e sportit

Rritja e buxhetit Licencimi i kuadrove 
profesionale respektiv

Stimulimi i të rinjve për 
përfshirje në sport dhe krijimi 
i hapësirave përkatëse për ta

Përkrahja e donatorëve
Gjithëpërfshirja gjinore, 
etnike, barazia dhe 
demokracia

Plotësimi i infrastruk-
turës ligjore 

Hartimi i ligjit mbi huligan-
izmin në sport

Organizimi i institucioneve 
sportive

Qeverisja e mirë, trans-
parenca, llogarishënia

Mungesa e stimulimit të 
kuadrit profesional dhe 
të rinjve

Stimulimi i kuadrit profesion-
al nëpërmjet sponsorëve 

Autonomia e organizatave 
sportive

Përmirësimi i më-
tutjeshëm i autonomisë 
së organizatave sportive

Gjithpërfshirja në sport 
dhe edukim fizik

Vetëdijësimi i shoqërisë për 
përfshirjen e femrës në sportPërfshirja e pam-

jaftueshme e femrës në 
sport

Sporti shkollor – universitar Ngritja e imazhit 
shtetëror 

Buxheti i pamjaftueshëm 
në sport

Rritja e investimeve në sport 
përmes partneritetit publiko 
privat

Sporti për të gjithë Kontributi në ruajtjen e 
shëndetit

Gjendja e rëndë ekono-
mike sociale

Ngritja e kapaciteteve menax-
huese në sport

Shkollimi i kuadrit Mediat sportive Rritja e hapësirës mediale për 
promovimin e sportit

Sporti për individ me nevoja të  
veçanta Sporti dhe shëndeti Funksionalizimi dhe modern-

izimi i mjekësisë sportive

Sporti kulmor Menaxhimi në sport Ngritja e kapaciteteve menax-
huese në sport

Resurset natyrore (qendrat e 
skijimit, liqenjtë, bjeshkët, etj.) 

Shfrytëzimi i sportit si 
levë e zhvillimit ekono-
mik të vendit
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Kapitulli III–Puna, Punësimi dhe Politikat Sociale

1. Politikat e BE-së Fushën e Punës, Punësimit dhe Politikave Sociale 

Punësimi dhe politikat sociale në Bashkimin Evropian janë politika për të cilat përg-
jegjësia ndahet në mes të vendeve anëtare dhe Komisionit Evropian. Kjo nuk synon 
përcaktimin e nivelit të pagesave dhe përfitimeve në vendet anëtare, por ka më tepër 
karakter koordinues. Kjo politikë synon lëvizshmërinë e forcës së punës në të gjitha 
vendet anëtare. Politikat sociale në BE janë konsideruar gjithmonë si pjesë e pandashme 
e politikave për rregullimin e tregut të brendshëm pasi lëvizja e lirë e njerëzve është një 
nga katër liritë themelore të BE-së. 

Përgjegjësitë specifike të BE-së në fushën e punësimit, çështjeve sociale, dhe përfshirjes 
janë:

- Të koordinojë dhe monitorojë politikat kombëtare 
- Promovon ndarjen e praktikave më të mira në fushat si punësimi, varfëria dhe 

përjashtimi social si dhe pensionet. 
- Krijon legjislacionin përkatës dhe monitoron implementimin e tij në fusha si të 

drejtat në punë dhe koordinimin e skemave të sigurimeve sociale325. 

Për sa i përket rregullimit ligjor të kësaj fushe, BE-ja ka aprovuar një sërë dokumentesh 
ligjore që përcaktojnë minimumin e përfitimeve dhe mbrojtjes sociale për tërë shtetet 
anëtare të unionit. Këto standarde minimale që duhet plotësuar me domosdoshmëri 
para anëtarësimit të plotë në BE udhëhiqen nga Drejtoria e Përgjithshme për Punësim, 
Çështje Sociale dhe  Përfshirje326. Dokumentet kryesore në të cilat kjo drejtori bazon 
punën e vet përfshijnë: 

- Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian (Nenet 44-45 si dhe 145-164);
- Konventa e Bashkimit Evropian për të Drejtat Fundamentale;
- Direktiva 79/7/EEC, 19 dhjetor 1978 mbi implementimin progresiv të parimit 

të trajtimit të barabartë për burra dhe gra në çështje të sigurimeve sociale;
- Direktiva 86/378/EEC, 24 korrik 1986 mbi implementimin e parimit të trajtimit 

të barabartë në skemat profesionale të sigurimeve sociale;
- Rregullorja (EEC) Nr. 1408/71 e Këshillit të datës 14 qershor 1971  mbi aplikim-

in a skemave të sigurimeve sociale për personat e punësuar dhe familjet e tyre 
që lëvizin brenda komunitetit;

- Rregullorja (EC) 859/2003, 14 maj 2003 për zgjerimin e dispozitave nga Rreg-
ullorja 1408/71 dhe Rregullorja (EEC) 574/72 për shtetasit e vendeve të treta të 
cilët nuk janë të mbuluar nga këto skema bazuar ekskluzivisht në shtetësi. 

- Rregullorja (EC) 883/2004 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 29 prill 2004 
mbi koordinimin e sistemeve të sigurimeve sociale.327

325 http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm.
326 Në gjuhën angleze: Directorate General for Employment, Social Affairs, and Inclusion.
327 Komisioni Evropian. Drejtoria e Përgjithshme Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje.  http://europa.

eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/index_en.htm.
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Synimet prioritare të kësaj politike janë rritja e punësimit dhe lëvizshmërisë së 
punëtorëve, përmirësimi i cilësisë së punëve, kushteve të punës, të informojë dhe këshil-
lojë punëtorët, të luftojë varfërinë dhe përjashtimin social, të promovojë barazinë në mes 
të meshkujve dhe femrave, dhe të modernizojë sistemet e mbrojtjes sociale.328

Skemat e sigurimeve sociale në BE përfshijnë mbrojtjen nga disa rreziqe shoqërore të 
pranuara si të tilla. Këto rreziqe përfshijnë329:

- Vdekja. Ky rrezik definohet si humbje e të ardhurave për shkak të vdekjes së 
fituesit kryesor në ekonominë familjare  dhe si i tillë rrezikon jetesën e familjes. 

- Sëmundjet dhe Invaliditeti. Përfitimet/benefitet e paaftësisë/invaliditetit janë 
mbrojtja nga rreziku i humbjes së të ardhurave për shkak të sëmundjes apo 
paaftësisë për persona që mbështeten tek puna për të siguruar jetesën. 

- Mosha. Në esencë, ky rrezik definohet si pamundësia e personit për të punuar 
për shkak të moshës. Pensionet mund të jenë të moshës dhe të punës.

- Papunësia. Asistenca e papunësisë është zëvendësim i të ardhurave për per-
sona që kanë humbur punën nga e cila varet mbijetesa. Zakonisht aplikohen 
kufizime kohore për përfitime nga skema të tilla. 

- Barra për Familjen. Ky rrezik definohet si rritja e shpenzimeve për shkak të 
lindjes së fëmijëve dhe u jepet familjeve në formë të shtesave për fëmijë të cilat 
rregullohen në afat kohor dhe sipas numrit të fëmijëve.

- Mbrojtja Shëndetësore. Problemet shëndetësore janë rrezik për shumë persona, 
pasi sëmundjet apo paaftësia për të punuar janë pengesa bazë për angazhim në 
punë. 

- Nevoja/Varfëria. Paaftësia për të siguruar jetesë dinjitoze për shkak të mung-
esës së punës dhe mjeteve/pasurisë prej të cilës fitohet (tokë, prona).

Përfitimet nga mbrojtja prej rreziqeve të listuara më lartë janë të dy formave: materi-
ale dhe jo-materiale. Përfitimet/benefitet materiale mund të jenë të shprehura si pagesa 
fikse që bazohen në kalkulimet për shpenzimet e nevojshme bazë për person ose am-
visëri për të mbijetuar ose si përqindje e të ardhurave të fituara nga puna gjatë kohës kur 
individi ka qenë i punësuar. Përfitimet financiare gjithashtu mund të jenë të shprehura 
si lirime nga bashkë pagesa për shërbime publike, lirime nga tatimi për kategori të cak-
tuara, apo të ngjashme330. 

Përfitimet jo-financiare në anën tjetër mund të jenë të shprehura si shërbime për kategori 
të caktuara (shërbime sociale, familjare, arsim për persona me nevoja të veçanta, pro-
grame shkollimi, bursa, punësimi për kategori më të rrezikuara, etj. Këto instrumente 
zakonisht njihen edhe si përfitime të ‘buta’ pasi përfituesit nga këto skema nuk pranojnë 
të mira financiare por të mira të tjera nga të cilat u përmirësohet jetesa. 

328 Ibid. 
329 Prof.Dr. Danny Pieters. Social Security Comparison and Social Security Systems in Europe.  University 

of Leuven and Council of Europe. 2006. 
330 Prof. Dr. Jos Berghman. History and basic Concepts of Social Security. University of Leuven and Coun-

cil of Europe. 2006.
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Koordinimi i sigurimeve sociale në nivel të BE-së bazohet në katër parime bazë: 

- Personi është i mbuluar nga skema e një shteti (në kohë të caktuar) andaj edhe 
kontributet paguhen vetëm në një shtet. Vendimi për atë se ligjet e cilit shtet do 
të aplikohen vendoset nga institucionet për sigurime sociale dhe personi nuk 
mund të zgjedhë. 

- Personat që punojnë në vende të tjera anëtare kanë të drejtat e njejta me shtetasit 
e atij vendi që ofron sigurimin social. Ky njihet si parimi i trajtimit të barabartë 
dhe mos-diskriminimit.

- Kur kërkohet një përfitim/benefit, periudhat e mëparshme të sigurimit, punës 
dhe banimit në vendet e tjera mund të merren parasysh nëse është e nevojshme.

- Nëse personi ka të drejtë në përfitime me para të gatshme nga një shtet, përg-
jithësisht, lejohet që ato përfitime t’i pranojë në një shtet tjetër. Ky njihet si parimi 
i eksportueshmërisë së përfitimeve. 331

2. Analiza e gjendjes për Punën, Punësimin dhe Politikat Sociale në Kosovë

2.1. 2.1. Puna dhe Punësimi

2.1.1. 2.1. 1. Ligji i Punës

Ligji bazë për rregullimin e marrëdhënies së punës dhe punësimit është Ligji i Punës332. 
Ai bazohet në nenin 49 të Kushtetutës së Kosovës i cili parasheh rregullimin e të “drejtës 
së punës dhe ushtrimin profesional” me anë të së cilit nen garantohet e drejta e secilit 
person për të punuar dhe zgjedhja e lirë për vendin e punës. Ligji është në përputhshmëri 
me “Konventat e Organizatave Ndërkombëtare të Punës dhe me Legjislacionin e BE-se” 
për ekonomi dhe treg të hapur të punës. Ligji parasheh rregullimin e marrëdhënieve të 
punës ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve. Po ashtu, ligji gjen zbatim tek shtetasit 
e huaj të punësuar në Kosovë, ndërsa nuk aplikohet tek personat e punësuar në misione 
ndërkombëtare dhe diplomatike, duke përfshirë këtu edhe praninë ushtarake të huaj 
siҫ është forca ndërkombëtare paqeruajtëse—KFOR. Ligji i Punës në kohën e shkrimit të 
këtij dokumenti është në proces të revidimit dhe besohet se brenda vitit 2012 ky proces 
do të përfundojë. Disa nga aspektet që pritet të ndryshojnë janë pushimi i lehonisë (si 
kohëzgjatja ashtu edhe procedurat e tanishme për përfitim nga fondi i pushimit të le-
honisë) dhe format e kontraktimit. Mirëpo duke qenë që ligji ende është në formë drafti 
dhe mund të ndryshojë, nuk dihet nëse këto do të jenë ndryshimet përfundimtare. 

Institucioni me përgjegjësinë më të madhe për zbatimin e Ligjit të punës është Ministria 
e Punës dhe Mirëqenies sociale, më saktësisht, Inspektorati i Punës333 në kuadër të kësaj 
ministrie. 

331 Komisioni Evopian. Drejtorati i Përgjithshëm për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje. http://euro-
pa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/index_en.htm.

332 Ligji i Punës: http://kk.rks-gov.net/kamenice/Files/Rregullore/2010-212-alb.aspx.
333 Shih me poshtë skemën organizative të këtij institucioni.
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Përderisa ky ligj është bazë për rregullimin e marrëdhënies së punës dhe është mirëpritur 
aprovimi i tij, zbatimi në praktikë ka hasur në shumë probleme. Një nga problemet 
bazike për zbatimin e këtij ligji në praktikë është situata e përgjithshme në terren për sa i 
përket papunësisë së lartë e cila e rëndon gjendjen e respektimit të ligjit si dhe mungesa 
e kapaciteteve zbatuese dhe monitoruese të institucioneve përgjegjëse për këtë. Një 
analizë e Institutit GAP vlerëson se buxheti i akorduar nga qeveria për zbatimin e 
këtij ligji (p.sh. për lehoni apo buxhet për Inspektoratin e Punës), si dhe numri i vogël 
i Inspektorëve të Punës, janë sfidat më të mëdha për zbatimin e këtij ligji.334 Një sfidë 
tjetër e identifikuar nga shumë akterë është ajo e informalitetit gjerësisht të shtrirë, i cili 
vlerësohet të jetë mbi 30%.335 

Sfidat kryesore për sa i përket fushës së rregullimit të marrëdhënieve të punës përmes 
një legjislacioni të harmonizuar me atë të Bashkimit Evropian kanë të bëjnë me ndry-
shimet e nevojshme ligjore dhe rritjes së efikasitetit të zbatimit. 

Në fushën e parë, legjislacioni duhet të plotësohet për të paraparë ndryshimet e nev-
ojshme për përfitim nga Fondi Social Evropian336 dhe themelimi i skemës së mbrojtjes 
nga papunësia337. Që të dy këto ndryshime të nevojshme kanë si parakusht grumbul-
limin e sistematizuar të informacionit dhe duhet të bazohen në statistika të sakta dhe të 
përditësuara rregullisht. Njëherit, Ligji i Punës gjithashtu duhet të vlerësohet për nga 
ndikimi tek kategoritë e ndryshme shoqërore, pasi ka zëra që pohojnë të vërejnë ulje në 
përqindjet e punësimit tek gratë (veçanërisht tek vajzat e reja) si rezultat i provizioneve 
ligjore për lehoninë. 

Në fushën e dytë, atë të zbatimit të ligjit, institucioni përgjegjës për zbatimin e Ligjit të 
Punës në terren—Inspektorati i Punës, duhet të përkrahet dhe fuqizohet, për një zbatim 
më rigoroz të ligjit. Kjo masë konsiderohet si mjeti më efikas për të zvogëluar shkallën e 
informalitetit e cila vlerësohet të jetë shumë e lartë. 

2.1.2. Punësimi dhe Mbrojtja e Punësimit

Është me rëndësi të theksohet se Ligji i Punës ndalon çdo formë të diskriminimit në 
vendin e punës dhe gjithashtu ndalon punën e dhunshme dhe të detyrueshme. Ligji 

334 Instituti për Studime të Avancuara  GAP, “Ligji i Punës: gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi”
335 Kosovo-An Annual Survey of Workers rights violations. ITUC. http://survey.ituc-csi.org/Kosovo.

html?lang=en#tabs-4  
336 Fondi Social Evropian (ESF) bën pjesë në Fondet Strukturore të BE-së, i themeluar për zvogëluar 

dallimet në mirëqenie dhe standarde jetese në të gjitha shtetet dhe rajonet e BE-së duke promovuar 
kështu kohezion social dhe ekonomik. Fondi është element kyҫ i strategjisë së BE-së 2020 për rritje dhe 
punësim që synon përmirësimin e jetës së qytetarëve Evropian duke ju dhënë shkathtësi më të mira dhe 
mundësi punësimi. Duke qenë se kjo skemë është duke u rishikuar nga BE-ja, kriteret dhe procedurat 
specifike për ESF në periudhën 2014-2020 ende nuk janë plotësisht të ditura. Më shumë rreth Fondit 
Social Evropian mund të gjendet në http:// ec.europa.eu/ esf/main.jsp? catId =35&l angId=en 

337 Papunësia është rrezik nga i cili qytetarët e Kosovës nuk janë të mbrojtur. 
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obligon që punëdhënësi dhe i punësuari të lidhin kontratë pune sipas kushteve të cekura 
në nenin 10 dhe 11, dhe detyron palët që të lajmërohen në administratën tatimore. Për më 
tepër, ligji ndalon lidhjen e kontratës me persona nën moshën 18 vjeçare, kurse personat 
e moshës 15 deri 18 vjeҫ janë  të lejuar të punojnë vetëm punë të lehta. Neni 42 i këtij ligji 
garanton mbrojtjen e punëtorëve në ambientin e punës duke obliguar punëdhënësin 
që të ofrojë kushte të mira dhe të përshtatshme të punës për punëtorët, ku personat 
me aftësi të kufizuara, femrat dhe të rinjtë gëzojnë mbrojtje të veçantë. Ligji obligon 
punëdhënësin që të ofrojë mjete mbrojtëse në vendin e punës dhe ti lajmërojë punëtorët 
për rreziqet potenciale në vendin e punës. 

Përkundër progresit të bërë deri më tani në rregullimin e punësimit dhe mbrojtjes së 
punëtorëve në vendin e punës, mbetet ende mjaft për tu bërë në këtë drejtim. Mungesa 
e kapaciteteve të inspektoratit të punës dhe institucioneve të tjera që lidhen me zbatimin 
e këtij ligji duhet të adresohet, si dhe përfaqësimi i punëtorëve përmes këshillave kon-
sultativ duhet të arrihet. Mekanizmat e raportimit dhe kontrollit të zbatimit të ligjeve 
për mbrojtje në punë duhet të forcohen dhe duhet të tregohet përkrahje politike për to. 

Për të harmonizuar këtë segment të legjislacionit me atë të BE-së dhe plotësimin e kriter-
eve minimale për anëtarësim, Ligji i Punës si dhe zbatimi efektiv i tij duhet të përmirëso-
hen. Zbatimi efektiv i këtij ligji është parakusht për funksionimin e politikave të tregut 
të brendshëm që është qëllimi kryesor i BE-së qysh në fazat e hershme të themelimit. Ky 
segment i legjislacionit gjithashtu rregullon lëvizjen e lirë të njerëzve brenda unionit, 
dhe në këtë mënyrë siguron një ndër katër liritë e patjetërsueshme në union. Specifikisht, 
sfidat për punësim dhe mbrojtje në punë përfshijnë:

2.1.3. Kushtet e Punës dhe Pagesës

Punëdhënësi duhet të ofrojë kushte të përshtatshme të punës ku punëtorët nuk do të 
jenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme përfshirë këtu edhe rreziqet shëndetësore. 
Për më tepër, ligjet aktuale në Kosovë gjithashtu sanksionojnë javën e punës në 40 orë 
pune për të gjithë të punësuarit, ndërsa personat nën moshën 18 vjeçare mund të puno-
jnë më së shumti 30 orë në javë338. Të punësuarit me probleme shëndetësore dhe prob-
leme të tjera fizike duhet të punojnë me orar të shkurtuar dhe jo më shumë se 20 orë në 
javë. Për sa i përket kërkesës për të punuar orë shtesë, punëdhënësi duhet kompenzuar 
punëtorin me pagesë shtesë, por kërkesa e tillë nuk lejohet tu bëhet femrave shtatzëna 
dhe prindërve të cilët janë mbajtës të familjes që kanë fëmijë nën moshën 3 vjeçare. 

Kushtet dinjitoze të punës për punëtorët, janë një prej sfidave më të mëdha për rregul-
limin e tregut të punës. Marrë parasysh nivelin e lartë të papunësisë dhe gatishmërisë së 
lartë për të punuar me paga që nganjëherë nuk mjaftojnë as për nevojat bazë të individ-
it dhe ekonomive familjare, aritja e standardeve evropiane të punës dhe kompensimit 
mbetet sfidë shume e madhe. Përderisa rreth 30% të të punësuarve në Kosovë339, nuk 

338 Neni 20, Ligji i Punës.
339 30% vlerësohet të jetë shkalla e punësimit informal në Kosovë. 
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kanë asnjë të drejtë, edhe të punësuarit konform ligjit të punës, nuk mund të realizojnë 
me sukses të drejtat e tyre për punë të dinjitetshme. Përderisa janë bërë shumë përpjekje 
për të vlerësuar këtë aspekt të sektorit privat, pjesa më e madhe e të dhënave për këtë 
fenomen është e natyrës anektodale dhe bazohet në vrojtime në terren. Mjafton të vizito-
het një punishte ndërtimi për të vërejtur që punëtorët që punojnë aty nuk kanë as mbro-
jtjen bazike (si p.sh. helmeta mbrojtëse) për rreziqet që u paraqiten në vendin e punës. 

Paga minimale në Kosovë përcaktohet periodikisht nga Qeveria me rekomandimin e 
Këshillit Ekonomik Social (KES) si organi përgjegjës për facilitimin e dialogut social. Në 
bazë të rekomandimit të fundit të KES, paga minimale në Kosovë është 170 euro për të 
punësuarit mbi moshën 35 vjeçare dhe 130 euro për të punësuarit deri në moshën 35 
vjeçare e caktuar me Vendimin e Kryeministrit Nr. 04/33 (17.08.2011).  Ky diferencim në 
mes të grupmoshave synon promovimin e punësimit tek të rinjtë. 

Paga minimale në Kosovë është më e ulëta në rajon dhe është shumë më poshtë se me-
satarja e vendeve anëtare të BE-së që aplikojnë pagën minimale. Përderisa BE nuk ka 
të përcaktuar pagë minimale për të gjithë anëtarët, ka indikacione që në një të ardhme 
jo shumë të largët do të ketë zhvillime në këtë drejtim. Mungesa e një minimumi në 
nivel të BE-së, deri më tani është konsideruar si pasojë e zhvillimit jo të barabartë të 
vendeve anëtare, mirëpo me përafrimin e nivelit të mirëqenies në mes të këtyre vendeve 
një politikë e përbashkët që rregullon këtë aspekt është shumë reale.340 Në mënyrë që 
Kosova të jetë konkurruese me vendet e tjera nevojitet punë shumë e madhe pasi nivelet 
e tanishmë të pagesave dhe indikatorëve janë mjaft të ulët. Më poshtë është paraqitur 
tabela krahasuese për pagat minimale dhe ato mesatare për vendet e rajonit për vitin 
2008. 341342343344345

Kroacia MK M.i Zi SRB BiH AL KS

Paga minimale 381 75-218341 (55) 159 159/142342 138 (130)

Paga mesatare 1000 250 630 400 514/452343 350 250

Paga minimale si përqindje e 
pagës mesatare 38 (30) ? 39 31 41 (45)

Rritja e BPV (%) 2.4 5.0 8.1 5.4 5.5 7.2 5.0

Papunësia (%) 13.4 33.8 10.8 18 40.6 Aprox.33344 45345

Figura 1. Pagat minimale të shprehura në EUR, dhe si përqindje e pagës mesatare në 
Evropën Juglindore -2008346.

340 ILO. Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU. Edited by Daniel Vaughan-Whitehead.
341 Vlera e ulët paraqet pagën minimale për sektorët e tekstilit dhe shëndetësisë.
342 Vlera e lartë paraqet vlerën për Republika Srpska.
343 Ibid.
344 Shifra zyrtare e papunësisë është 13%, por ajo reale vlerësohet të jetë 33%.
345 Vlerësim i përafërt i papunësisë që është i përafërt me nivelin e papunësisë sipas shifrave të dala nga 

regjistrimi i popullsisë që tregojnë për një papunësi prej 40%.
346 Heribert Kohl. Dialogu Social, Të Drejtat e Punëtorëve dhe Liria e Asociimit në Ballkanin  Perëndimor—

Anketë pas Hulumtimit Empirik. Southeast Europe Review . 2/2009. Faqe 151–173 
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Niveli i ulët i pagesës minimale dhe niveli i punësimit në përgjithësi janë një sfidë 
shumë serioze për Kosovën në vitet në vijim. Për shkak të nivelit të lartë të papunësisë, 
punëdhënësit janë në pozitë shumë më të favorshme ndaj punëtorëve, andaj edhe rrezi-
ku për abuzim me punëtorë dhe shkelje të të drejtave të garantuara me ligj është evident. 
Fuqizimi i Inspektoratit të Punës si dhe vetëdijesimi i të punësuarve përmes fushatave të 
ndryshme për të drejtat e tyre janë rruga e vetme për të arritur rezultatet e dëshiruara. 

Funksionalizimi i Këshillit Ekonomik Social është gjithashtu një sfidë serioze për insti-
tucionet e Kosovës dhe partnerët social. Krizat në lidershipin e udhëheqësve sindikal 
dhe ndarjet dhe mosmarrëveshjet në mes tyre, i kanë lënë përfaqësuesit sindikal prezent 
në KES si jo-legjitim. Andaj edhe sugjerimet që ky trup jep humbasin legjitimitetin e 
tyre. MPMS si udhëheqëse e KES, duhet të rishikoj pjesëmarrjen e përfaqësuesve sind-
ikal dhe të rishikojë legjitimitetin e përfaqësuesve aktual. Pas përkrahjes që ju dha këtij 
trupi përmes aprovimit të ligjit për KES, përkushtimi politik dhe faktorizimi në procese 
vendimmarrëse mbesin sfidat më serioze. 

2.1.4. Konfliktet	Industriale

Konfliktet industriale janë fushë e rregulluar me legjislacionin e Kosovës si dhe atë të 
BE-së. Një prej hapave fillestar që duhet bërë është diferencimi në mes të konfliktit indi-
vidual dhe grupor/sektorial me punëdhënës. Linja në mes të këtyre dy lloj konfliktesh 
në shumë raste është shumë e paqartë pasi në shumë raste konflikti individual mund 
të jetë gjithashtu konflikt që afekton grup më të madh të personave dhe të drejtat e tyre 
(p.sh. largimi nga puna i një anëtari të sindikatës për shkak të aktivitetit të tij/saj sindi-
kal)347. Andaj, konflikti industrial definohet si konflikt apo dallim në mendim në mes të 
menaxhmentit dhe punëtorëve për termat/kushtet e punës. 

E drejta për shoqata në sindikata është e rregulluar me Ligjin për Sindikata, Nr. 04/L-11 
i cili synon rregullimin dhe përcakton të drejtat dhe liritë e të punësuarve për të krijuar 
dhe organizuar lirshëm dhe vullnetarisht sindikata shoqërore në mënyrë që të mbrojnë 
interesat ekonomike, sociale dhe profesionale. Çështjet e rregulluara dhe të drejtat e ga-
rantuara me këtë Ligj janë e drejta për anëtarësim në sindikatë dhe organizim, anëtarë-
sim në sindikata të punës, zgjedhjet e sindikatave, shuarjen e sindikatave, kriteret dhe 
kushtet për regjistrimin e sindikatave, strukturën e sindikatës, resurset e financimit dhe 
të drejtat për të organizuar federatat dhe konfederatat e sindikatës, si dhe çështje të tjera 
lidhur me këtë fushë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka lëshuar një akt legjis-
lativ sekondar më qëllim qe ky Ligj të zbatohet.348 

Përfaqësimi i partnerëve social gjithashtu sigurohet përmes ligjit për Këshillin Ekono-
mik Social (2011/04 – L – 008) i cili rregullon kushtet e pjesëmarrjes si dhe mandatin e 
këtij trupi. Edhe pse ligji si i tillë është në harmoni të plotë me praktikat nga vendet e 

347 Ibid. f. 151 – 173.
348 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit.



120 INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

BE-së, zbatimi i tij në praktikë është shoqëruar me një numër pengesash dhe ҫështjesh 
që ndërlidhen me përfaqësimin e organizatave nga partnerët social në përbërjen e tij. Në 
vitin 2009, Heribert Kohl vlerëson se ka një bllokadë në dialogun social në Kosovë dhe 
e atribuon këtë bllokadë tek nevoja për të pranuar pluralizmin e organizimit sindikal si 
dhe atë të punëdhënësve si një realitet të ri, gjë që është paraqitur si pengesa më e madhe 
në funksionimin e KES.349 Në vitin 2012, puna e këtij këshilli ka vazhduar më mire se në 
vitet e kaluara, mirëpo një ri-shikim i anëtarësisë dhe procedura të qarta të anëtarësimit/
prezencës në këtë Këshill nga organizata sindikale dhe ato të punëdhënësve duhet të ri-
shikohet. 

Për sa i përket strukturës së përfaqësimit, anëtarësia në organizatat sindikale sipas 
ligjit në fuqi bëhet në baza vullnetare. Organizatat sindikale përcjellin strukturën dhe 
mënyrën e organizimit tradicional dhe përbëhen prej federatave/konfederatave, shoqa-
tave dhe degëve të cilat zgjedhen dhe ri-zgjedhen në mënyrë periodike. Ky organizim 
është i ngjashëm me nivelet e përfaqësimit sindikal të përshkruara nga legjislacioni ko-
munitar me përjashtim të direktivave për vendim-marrje të përbashkët përmes këshil-
lave të punëtorëve të cilët duhet aktivisht të kyçen në vendim-marrje, si masë paranda-
luese e konfliktit industrial. 

Një prej sfidave kyçe në fushën e konflikteve industriale ka të bëjë me funksionalizimin 
e KES dhe fuqizimin e tij si organi kryesor për të facilituar dialog në mes të partnerëve 
social. Vlerësimet e mësipërme për legjitimitetin e anëtarëve të KES janë të aplikueshme 
edhe për konfliktin industrial dhe dialogun social si tërësi. 

Plotësimi i legjislacionit për përfshirjen e Direktivën e BE-së 94/45/EC350, për orga-
nizimin e themelimit të Këshillave të Punëtorëve të Evropës në kompani shumëkom-
bëshe është i nevojshëm. Marrë parasysh nivelin e ultë të investimeve në Kosovë, ky ligj 
mund të shihet edhe si pengesë për investitorë të huaj potencial andaj edhe mund të ketë 
hezitim nga qeveria për ta miratuar këtë legjislacion në këtë fazë të procesit. 

Sfidat kryesore:

- Luftimi i informalitetit në tregun e punës;
- Përmirësimi i statistikave të punësimit dhe sistemit elektronik të menaxhimit të tyre;
- Fuqizimi i inspektoratit të punës për zbatimin e ligjit si për nga shtimi i numrit 

të personelit ashtu edhe nga zhvillimi profesional i tyre;
- Përgatitja për përfitim nga Fondi Social Evropian (gjatë ndryshimit të legjisla-

cionit, kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet kritereve për përfitim nga ESF351; 

349 Heribert Kohl. Dialogu Social, Të Drejtat e Punëtorëve dhe Liria e Asociimit në Ballkanin Perëndimor—
Anketë pas Hulumtimit Empirik. Southeast Europe Review . 2/2009. Faqe 151–173.

350 Instituti Evropian për Sindikata. Këshillat e Punëtorëve. http://www.worker-participation.eu/Europe-
an-Works-Councils. 

351 Menaxhimi elektronik i të dhënave është një ndër hapat e nevojshëm për pjesëmarrje në ESF në periud-
hën 2014-2020. Të gjitha shtetet përfituese duhet tëkenë sistem elektronik të menaxhimit të të dhënave 
deri në fund të vitit 2014. Shih SEC(2011) 1141 që mund të gjendet në: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-11-663_en.htm?locale=en.
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- Monitorimi i zbatimit të ligjeve në praktikë dhe përshpejtimi i procedurave në 
Gjykatë ekonomike e cila është përgjegjëse për rastet e shkeljeve të ligjit të punës. 

- Zbatimi i plotë i legjislacionit në fuqi
- Unifikimi i Ligjit për Shërbimin Civil me Ligjin e Punës 
- Informimi i të punësuarve për legjislacionin në fuqi
- Krijimi i fondit për sigurime shëndetësore 
- Eliminimi i punës së fëmijëve duke intensifikuar inspektimet
- Miratimi i një ligji të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve  
- Zvogëlimi i informalitetit si parakusht për zbatimin e ligjeve në sektorin privat;
- Modifikimi i Ligjit të Punës dhe akteve nënligjore të tij (në proces);
- Adaptimi i provizioneve nga direktiva e BE-së për Këshillat e Punëtorëve (Di-

rektiva Thelbësore Nr. 89/391/KEE);

2.2. Shëndeti dhe Siguria në Punë

2.2.1. Politikat dhe strategjitë 

Politikat dhe strategjitë qeveritare që lidhen me shëndetin dhe sigurinë në punë përf-
shirë Strategjinë Sektoriale të MPMS-së 2011-2013, Programi legjislativ 2012 dhe PVPE 
2012, të cilat parashikojnë që të hartojë një ligj të ri për sigurinë dhe shëndetin në punë.352 
Legjislacioni aktual në fuqi që rregullon këtë aspekt është rregullorja e UNMIK-ut e vitit 
2003353 i cili pritet të zëvendësohet në një të ardhme të afërt dhe dy aktet e lidhura ( Rreg-
ullorja Nr 2004/01 për masat sanitare dhe teknike të sigurisë në punë, dhe ii) Rregullorja 
Nr 2005/02 mbi vlerësimin e rrezikut në punë354.  MPMS-ja ka zhvilluar një draft fillestar 
të projektligjit mbi shëndetin dhe sigurinë në punë, e cila është bazuar në të ashtuqua-
jturën Direktiva Thelbësore Nr. 89/391/KEE (mbi paraqitjen e masave për fillimin e 
përmirësimeve në fushën e shëndetit të punëtorëve dhe sigurinë në punë).  Projektligji 
është konsultuar me ekspertët ndërkombëtarë, ekspertët e njëjtë kanë siguruar trajnim 
për inspektorët e punës në Projektligj dhe Direktiva. Në parim projektligji u miratua nga 
partnerët socialë dhe pritet që të miratohet edhe nga qeveria dhe parlamenti.355

Qeveria nuk ka strategji të veçantë për sigurinë dhe shëndetin në punë, por një strategji 
e tillë është planifikuar që të hartohet këtë vit. Për më tepër, MPMS-ja ka paraparë kri-
jimin e një bazë të të dhënave mbi shëndetin dhe sigurinë gjatë vitit 2013.356 

Lehonia, pushimi vjetor, ai mjekësor si dhe aspekte të tjera të marrëdhënies së punës 
gjithashtu rregullohen me Ligjin e Punës. Aspektet që kanë të bëjnë me lehoninë dhe 
zbatimi i tyre kanë qenë cak i vazhdueshëm i kritikave nga organizata të shoqërisë civi-
le për shkak të efektit negativ që besohet se ky ligj ka pasur (dhe vazhdon të ketë) për 

352 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

353 Ligji 2003/19. Për Siguri në Punë, Mbrotje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Ambientit në Punë.
354 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet në Pyetësorin e Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit për Nego-

cimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Qershor 2012.
355 Ibid.
356 Ibid.
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punësimin e grave.357  

2.2.2. Korniza Institucionale

Për zbatimin e legjislacionit për Shëndetin dhe Sigurinë në punë, institucioni me përg-
jegjësinë më të madhe është Inspektorati i Punës në kuadër të MPMS-së. Në të kaluarën 
ky inspektorat ka qenë shënjestër e kritikave për mos zbatim efektiv të Ligjit të punës si 
nga shoqëria civile ashtu edhe nga opozita politike në vend. Përgjegjësitë dhe funksio-
net e TEIP-së janë të përcaktuara me Rregulloren 2003/4 të nënshkruar nga PSSP-ja, me 
të cilën e shpallë Ligjin nr. 2002/9 për Inspektoratin e Punës në Kosovë. Detyrë parësore 
e TEIP-së është të bëjë mbikëqyrjen në zbatimin e dispozitave ligjore të Rregullores nr. 
2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, Ligjit nr. 2003/19 për Siguri në Punë, 
Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës. 

Struktura Organizative e TEIP-së është e rregulluar sipas kësaj skeme:Ministria e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale –I) Ministri – II) Kryeinspektori i Punës-III) tre zëvendësit e 
Kryeinspektorit të Punës ( Marrëdhënia e Punës, Siguria në Punë, Mbrojtja e Shëndetit 
të Punësuarve dhe Ambientit të Punës), IV) Inspektorët e Punës dhe V) Administrata.

Struktura e organizimit të këtij inspektorati është paraqitur në figurën e mëposhtme:

MINISTRI I MPMS

KRYEINSPEKTORI I PUNËS

Zëvendës Inspektori
për sigurinë e punës

Inspektorët e punës

Zëvendës
Inspektori i punës

Zëvendës Inspektori
për shëndetësi Administrata

Figura 2. Struktura organizative e Inspektoratit të Punës. Burimi: MPMS.

2.2.3. Kapacitetet Implementuese

Shumë shpesh Inspektorati i Punës ka qenë cak i kritikave për shkak të paaftësisë për 
të vepruar si dhe është kritikuar për mungesë të theksuar kapacitetesh për të zbatuar 
Ligjin për  Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Ambientit në 
Punë dhe ligjet e tjera në kompetencë të tij. Në kuadër të këtij organi, në mbarë vendin 
punojnë 52 inspektorë të punës të profilit juridik dhe profileve teknike, që të gjithë me 
përgatitje superior arsimore dhe së paku tre vjet përvojë pune. Mirëpo, raporti i progre-

357 Instituti për Studime të Avancuara  GAP, “Ligji i Punës: gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi”.
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sit i KE-së për 2011 vlerëson se burimet njerëzore në shërbim të këtij institucioni janë të 
pamjaftueshme për të arritur objektivat e tij358.

Deri më tani, masat administrative dhe gjobat e vendosura nga ky institucion kanë qenë 
shumë simbolike dhe të pakta në numër që sjell në pah mos-efikasitetin e këtij insti-
tucioni dhe/apo paaftësinë për të vepruar në terren. Përkitazi me avancimin e vazhdue-
shëm profesional të këtij institucioni, nevojitet edhe një përkushtim më i madh politik si 
dhe përkrahje në punën e tyre.359 

Sfidat kryesore:

Sfidat kryesore për sa i përket kapaciteteve implementuese institucionale, kanë të bëjnë 
me dy institucione kyçe, Inspektoratin e Punës dhe Gjykatat. Në njërën anë, Inspektorati 
i Punës duhet të përkrahet dhe fuqizohet si në aspektin e numrit të stafit ashtu edhe 
në kapacitetet profesionale. Gjykatat në anën tjetër duhet të përshpejtojnë procesimin e 
lëndëve pasi pritjet e gjata janë dekurajuese për punëtorë dhe paraqitje të rasteve në to. 
Për më tepër, sfidat për këtë aspekt mund të paraqiten si vijon:

- Shtimi i numrit të Inspektorëve të Punës (të diskutohet paraprakisht me FMN-
në me të cilën Kosova ka marrëveshje për kontroll të shpenzimeve buxhetore. 

- Ngritja e vazhdueshme profesionale e stafit të Inspektoratit të Punës;
- Përshpejtimi i procedurave ankimore në gjykatë ekonomike dhe shkurtimi i 

kohës së zgjidhjes së konteksteve në mes të punëdhënësve dhe punëtorëve. 
- Krijimi i një sistemi funksional në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë

2.3. Dialogu Social/ Partnerët Social

E drejta për tu bashkuar dhe organizuar në organizata sindikale në Kosovë është e drejtë 
e përgjithshme dhe është e aplikueshme për sektorin publik dhe privat. Është e drejtë që 
është e garantuar kryesisht nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, (Neni 44, 2) e cila 
përcakton se “Liria për të themeluar sindikata dhe për t’u organizuar, me qëllim që të 
mbrohen interesat, është e garantuar”.  Kjo e drejtë mund të kufizohet me ligj të veçantë 
për kategori të veçanta të punonjësve” 360. Për më tepër, një dispozitë e përgjithshme mbi 
organizmin sindikal është përcaktuar edhe nga Ligji i Punës  Nr. 03/L-212 (Neni 88) i cili 
përcakton se”Punonjësit dhe punëdhënësit e kanë të garantuar  lirinë e organizimit dhe 
veprimit, pa ndërhyrje të panevojshme nga ndonjë tjetër organizatë ose organ publik”.361 

Në bazë të Kushtetutës dhe Ligjit të Punës, është miratuar edhe ligji i veçantë për sind-
ikata Nr.04/-L-011. Ky ligj përcakton dispozitat kryesore për rregullimin e organizimit 

358 Raporti i Progresit 2011. http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress- report/
index_en.htm. 

359 Instituti për Studime të Avancuara  GAP, “Ligji i Punës: gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi”.
360 Kushtetuta e Republikës se Kosovës.
361 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet në pyetësorin për Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim 

Asocimit.
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sindikal në Kosovë. Qëllimi kryesor i këtij ligji është përfaqësimi dhe mbrojtja interesave  
ekonomike, sociale dhe profesionale të punëtorëve nga puna dhe marrëdhënia e punës.

Dispozita për garantimin e të drejtave sindikale paraqiten gjithashtu edhe në Ligjin për 
shërbyesit civil, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Policinë e Kosovës, sektore këto ku 
të drejtat sindikale ndryshojnë për nga natyra me ato të përgjithshmet. 

Dialogu social dypalësh është i rregulluar me Ligjin e Punës Nr. 03/L-212 (Neni 90), i 
cili parasheh që organizatat ose përfaqësuesit e tyre dhe të punësuarit e punëdhënësve, 
organizatat ose përfaqësuesit e tyre mund të lidhin marrëveshje kolektive në nivel 
shtetëror, në nivel të degës dhe  në nivel të ndërmarrjeve. Marrëveshja kolektive duhet 
të jetë në formë të shkruar dhe për një periudhë të caktuar kohore, maksimumi 3 vjet. 
Ligji i Punës përcakton se Marrëveshja Kolektive nuk duhet të përfshijë dispozita që ku-
fizojnë të drejtat e punonjësve edhe pse janë më pak të favorshme se ato të përcaktuara 
me Ligj.362 

Shpërndarja e sindikatave është mjaft jo e njëtrajtshme dhe efikasiteti i organizimit ndry-
shon nga sektori në sektor. Tanimë në nivel qendror ekziston vetëm një konfederatë, 
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) në të cilën është shkrirë Konfed-
erata e Sindikatave të Lira të Kosovës (KSLK) e cila ka ekzistuar si konfederatë në vete.363  

Në nivel rajonal numërohen 18 sindikata të regjistruara tek organet kompetente. Krit-
eret për pranimin/njohjen e sindikatave janë të rregulluara me Ligjin Nr 04/L-110 të 
Sindikatave. Sipas këtij ligji (Neni 12), organizatat e punëtorëve (Shoqata, Federata dhe 
Konfederata e Sindikatave) do të aplikojnë për njohje tek organi përkatës i Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale në mënyrë që të zyrtarizojnë  juridiksionin e organizatës:

a. Kriteret për regjistrimin e shoqatës së sindikatave janë se ajo duhet të ketë të 
paktën 10 anëtarë në sindikatë;

b. Federata e Sindikatave mund të regjistrohet nëse ka të paktën 2 shoqata të vep-
rimtarive të sindikatave të anëtarësimit të njëjtë ose të ngjashëm e cila është së 
paku 10% e të punësuarve në nivelin e sektorit përkatës;

c. Konfederata e Sindikatave mund të regjistrohet nëse në kontekstin e punës së 
saj, ka të paktën 2 veprimtari të Federatave Sindikale, anëtarësimi i së cilës është 
të paktën 10% e të punësuarve në nivel vendi.  

Për sa i përket organizatave të punëdhënësve, të tilla ka shumë dhe janë të lloj-llojshme. 
Kemi shoqata sektoriale ku anëtarësia përbëhet prej operatorëve ekonomik që veprojnë 
në sektorë të caktuar (p.sh. Shoqata e Përpunuesve të Drurit, Shoqata e Teknologjisë 
së Informacionit dhe Komunikimit, etj.), apo edhe organizata të përgjithshme asociimi 

362 Ibid.
363 Sekretariati i Këshillit Ekonomik Social. Prill 2013. 
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si Oda Ekonomike e Kosovës, dhe Aleanca Kosovare e Biznesit. Vetëm këto dy të fun-
dit janë të përfaqësuara në Këshillin Ekonomik Social dhe janë pjesë aktive e dialogut 
social.364 

Dialogu social trepalësh në Kosovë është i organizuar përmes Këshillit Ekonomik dhe 
Social, i cili si një organ i pavarur trepalësh çon konsultimin në nivel kombëtar. Ligji për 
Këshillin Ekonomiko-Social Nr. 04/L-008, rregullon dhe përcakton organizimin, fush-
ëveprimin, format e punës dhe funksionimin e përgjithshëm të Këshillit Ekonomik e So-
cial, si dhe përcakton kushtet dhe kriteret për përfaqësimin e partnerëve socialë në këtë 
organ trepalësh365. Sipas ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social,EKS është organi kryesor 
i dialogut social trepalësh në nivel kombëtar. 

Sindikatat e punëtorëve që marrin pjesë në dialogun social trepalësh janë Bashkimi i 
Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) dhe Konfederata e Sindikatave të Lira të 
Kosovës (KLSK).366

Organizatat e punëdhënësve që marrin pjesë në dialogun social trepalësh Këshilli 
Ekonomiko –Social janë Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe Aleanca Kosovare e Bi-
znesit (AKB).367

Fushat kryesore të mbuluara nga dialogu social trepalësh, d.m.th KES-i janë përcaktuar 
me Ligjin për Këshillin Ekonomik dhe Social (neni 9), sipas të cilit dialogu trepalësh 
social do të përfshijë: themelimin, zhvillimin dhe përparimin e dialogut social në Repub-
likën e Kosovës;  iniciativa ligjore për lëshimin ose plotësimin dhe ndryshimin e akteve 
ligjore dhe nënligjore në fushën e punës dhe punësimit, mbrojtjes sociale dhe politikave 
ekonomike në përgjithësi; shqyrtimi dhe vlerësimi i politikave sociale, si dhe masat e 
ndërmarra për krijimin e stabilitetit social në Republikën e Kosovës; promovimi i ideve 
për zgjidhjen e çështjeve sociale dhe problemeve në Kosovë; politikat që promovojnë 
punësimin, reduktimin, e papunësisë, konkurrencën, produktiviteti i punës, çmimet, 
pagat dhe paga minimale e punonjësve në Republikën e Kosovës; shqyrtimin e projek-
tligjeve dhe akteve nënligjore në fushën e punësimit dhe mbrojtjes sociale, në mënyrë 
që të sigurojë rekomandime për Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës;  sig-
urimin e vlerësimeve dhe opinionet për organet përgjegjëse në lidhje me zbatimin e leg-
jislacionit primar dhe sekondar në fushën e punësimit dhe mbrojtjes sociale; Vlerësimi 
i funksionimit të punëve në këshillat e ndërmarrjeve në sektorin privat dhe publik dhe 
format e organizimit ligjor të ndërmarrjeve; Ofrimi dhe sigurimi i rekomandimeve për 
parandalimin dhe eliminimin e tregut informal të punës në Republikën e Kosovës.

Sfida kryesore që i kanoset dialogut social në Kosovë është mos-funksionimi efikas i 
organizatave sindikale dhe përfaqësimi i denjë i të drejtave të punëtorëve. Përfaqësimi në 

364 Friedrich Ebert Stiftung. Annual Review of Labor Relations for Kosovo. 2011. 
365 EuroFound. Industrial Relations in SEE. Kosovo Report. 2011.
366 Ibid.
367 Ibid.
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nivel kombëtar duhet të legjitimohet me një proces të ri për organizatat e punëdhënësve 
dhe sindikatave pasi që legjitimiteti i disa përfaqësuesve aty është vënë në pikëpyetje 
nga shumë organizata sindikale. 

Papunësia gjerësisht e shtrirë në tërë vendin është një sfide tjetër që e vështirëson di-
alogun social pasi i vendosë punëtorët në presion më të madh se punëdhënësit. Forca 
reale e organizatave punëdhënëse në krahasim me sindikatat në kushte të papunësisë 
së lartë është e shumëfishuar dhe kjo mund të sjellë pasoja afatgjata. Rritja e efikasitetit 
të Inspektoratit të Punës dhe mekanizmave të tjerë institucional është e nevojshme për 
mbrojtjen e punëtorëve. 

Funksionimi i sindikatave në sektorin privat dhe informaliteti janë gjithashtu sfida për 
një dialog të mirëfilltë social. Deri më tani sektori privat është plotësisht i pambuluar 
nga sindikatat368 dhe ato nuk kanë mundësi të përmirësojnë gjendjen në këtë sektor. Si 
pasojë, shkeljet ndaj punëtorëve në sektorin privat janë rritur. 

Informaliteti gjithashtu është sfidë shumë e madhe që duhet adresuar pasi në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndikon në dialogun social. Sipas disa vlerësimeve, rreth 30% e të gjithë të 
punësuarve në Kosovë janë pjesë e ekonomisë informale dhe ju mungon edhe mbrojtja 
bazike nga punëdhënësit.369 

Sfidat kryesore:

- Ulja/zbutja e papunësisë e cila është më e larta në Evropë;
- Rritja e investimeve direkte të huaja;
- Strukturimi i dialogut social sipas një plani konkret të punës dhe prioriteteve 

për politika sociale (Plan afatgjatë i punës për KES);
- Fuqizimi i inspektoratit të punës;
- Rritja e buxhetit për zhvillimin e aktiviteteve në fushën e dialogut social
- Përmirësimi dhe thellimi i negocimit  të partnerëve social 

2.4. Politikat e Punësimit 

Në kuadër të përgjegjësive të veta, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjithashtu ka 
edhe ato të promovimit të punësimit efektiv të të papunëve. Këto përgjegjësi barten nga 
Departamenti i Punës dhe Punësimit dhe dy Divizionet në kuadër të këtij departamenti 
(Divizioni i Aftësimeve Profesionale i cili ka 8 Qendra për Trajnim Profesional dhe 
Divizioni i Punësimit i cili ka 7 Zyra Rajonale të Punësimit dhe 23 Zyre Komunale të 
Punësimit).370

MPMS-ja ka hartuar dhe miratuar strategjinë e punësimit 2010-2012, Strategjinë sektori-

368 Kosovo-An Annual Survey of Workers rights violations. ITUC. http://survey.ituc- csi.org/Kosovo.
html?lang=en#tabs-4.  

369 Ibid.
370 Lux Development. Feasbility Study for Establishing Mobile VTC in Remote and Rural Areas. 



127INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

ale 2010-2012 dhe Strategjinë e Aftësimit Profesional 2012-2014. Ekzistojnë edhe Planet 
e Veprimit për zbatimin e këtyre dokumenteve strategjike. Strategjia e Punësimit 2010-
2012 synon të rrisë normën e punësimit duke përmirësuar klimën e investimeve dhe 
uljen e kostos së biznesit në mënyrë që të rrisë shpejtësinë e krijimit të vendeve të punës 
duke nxitur hapjen e bizneseve të reja, promovimin e një baze të fortë të aftësive dhe zh-
villimin më të madh të kapitalit njerëzor përmes edukimit formal dhe sistemeve të aftë-
simit profesional, përmirësimin dhe funksionimin e tregut të punës përmes institucione-
ve më të mira të tregut të punës, si dhe politika dhe procedura më të përshtathshme.371 

Gjithashtu, qëllimi kryesor i Strategjisë Sektoriale 2010-2012 është rritja e nivelit të punë-
simit dhe rritja e aftësive profesionale, varësisht nga kërkesat e tregut të punës si dhe për 
zhvillimin e bashkëpunimit me vendet rajonale (anëtare të BE-së dhe ato jashtë BE-së) 
dhe rritjen e mundësive të punësimit të fuqisë punëtore nga Kosova.372 Mirëpo statistikat 
e tregut të punës tregojnë për trende negative në punësim gjë që dëshmon për kufizimet 
që politikat aktuale kanë. 

Një nga kritikat më të shpeshta me të cilat sistemi për promovimin e punësimit dhe 
aftësimit profesional është ballafaquar përfshin edhe mungesën e bashkëpunimit të 
mirëfilltë në mes të departamenteve të ndryshme brenda MPMS-së si dhe në mes të 
MPMS-së dhe dikastereve të tjerë. Një vlerësim i projektit i kryer në vitin 2008, vlerëson 
se bashkëpunimi në mes të divizionit të punës dhe atij të aftësimit profesional është i 
pamjaftueshëm373. Në raportin e njëjtë vlerësohet se bashkëpunimi i rregullt në mes të 
zyrave të punësimit, administratës tatimore, dhe inspektoratit të punës, bashkëpunim i 
cili besohet se do të ishte përgjigje adekuate për të luftuar informalitetin374. 

Një nga sfidat kryesore për sa i përket punës dhe punësimit është krijimi i vendeve të 
reja të punës. Strategjitë e Ministrisë duhet të rivlerësohen pasi shumë shpejtë u skadon 
afati i implementimit dhe të matet progresi i arritur në periudhën paraprake. Duhet të 
hartohet dhe monitorohet strategji e re dhe e bazuar në realitetin në terren.

Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të të dhënave dhe gjenerimi i statistikave të sakta 
për punësimin janë disa nga kriteret bazë për përfitim nga Fondi Social Evropian. Për 
përfitim nga ky fond, Kosova duhet të përgatisë Strategjinë dhe Planin e Përfitimit të 
bazuar në nevoja reale. 

Sfidat afatgjata dhe të vazhdueshme në tregun e punës janë: zhvillimi i ulët dhe i ngadaltë 
ekonomik, papunësia e lartë në mesin e të rinjve, mungesa e kapaciteteve njerëzore në 
SHPP, buxheti i kufizuar në mbështetjen e masave aktive të tregut të punës, mundësia e 
ulët e tregut të gjeneroj vende të reja të punës.

371 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

372 Ibid.
373 Final Report From the Evaluation of the On The Job Training Scheme supported by Lux-Development.
374 Ibid.
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Një nga sfidat e përmendura në shumë dokumente analitike dhe strategjike ka të bëjë me 
procesin e decentralizimit dhe kapacitetet e organeve komunale për të marrë përsipër 
obligimet e parapara me ofrimin e shërbimit në nivel lokal—sa më afër qytetarit. Në këtë 
drejtim kapacitetet e institucioneve komunale janë të pamjaftueshme dhe që nga viti 
2010 kur ka filluar procesi, sistemi ka pësuar përkeqësim të cilësisë. 

2.4.1. Korniza Institucionale

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në strukturën organizative ka Departamentin 
e Punës dhe Punësimit, brenda të cilit gjendet Divizioni i Punës dhe Punësimit dhe Di-
vizioni i Arsimit Profesional.

Hartimi i politikave të punësimit bëhet nga Departamenti i Punës dhe Punësimit, për-
katësisht Divizioni i punësimit në nivel qendror.

Zbatimi i këtyre politikave të punësimit është një përgjegjësi e Zyrës së Punësimit nën 
menaxhimin e qendrave rajonale të punësimit në nivel rajonal dhe tërë procesi nën 
mbikëqyrjen dhe monitorimin e Departamentit të Punës dhe Punësimit, përkatësisht 
Divizioni i Punës dhe Punësimit në nivel qendror. Aktualisht procesi i koordinimit të 
politikave të punësimit është i centralizuar nga lart poshtë. 

Departamenti i Punës dhe Punësimit me Divizionin e Punësimit përbëhet nga 14 zyrtarë 
në nivel qendror. Nga ky numër, 2 punëtor janë përgjegjës për hartimin e politikave në 
nivel qendror.

Sipas UA nr 08/2005 mbi organizimin, sistemimin dhe menaxhimin në Ministrinë e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Punës dhe punësimeve është përgjegjës 
për: 

a. Formulimin, hartimin dhe zbatimin e politikave të punësimit, pa asnjë diskri-
minim,

b. Zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë së punësimit e miratuar nga autoritetet më 
të larta,

c. Menaxhimin dhe mbikëqyrjen e punësimit (Zyra Rajonale e Punësimit, Qendrat 
e Aftësimit Profesional dhe Zyrat Komunale të Punësimit),

d. Hartimin dhe zbatimin e strategjisë për aftësim profesional, e miratuar nga au-
toritetet më të larta,

e. Hartimin dhe zbatimin e legjislacionit të nevojshëm në fushën e punësimit.
f. Sigurimin e asistencës teknike dhe monitorimi i divizionit në lidhje me zbatimin 

e politikave të punësimit,
g. Administrimin dhe mbikëqyrjen e trajnimeve për të siguruar detyrat e caktuara 

janë përfunduar me sukses, 
h. Për të siguruar që shërbimet e ofruara janë në dispozicion për të gjithë territorin 

e Kosovës,
i. Komunikim dhe bashkëpunim të plotë dhe efektive ndërmjet të gjithë akterëve 
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që merren me punë dhe fushën e punësimit,
j. Mbajtja e kontakteve të rregullta me donatorët lidhur me dizajnin dhe zbatimin 

e projekteve lokale në fushat e punës dhe punësimit,
k. Koordinimi dhe bashkëpunimi me partnerët socialë për zhvillimin dhe pro-

movimin e dialogut social në Kosovë, në përputhje me legjislacionit primar dhe 
sekondar i cili është i zbatueshëm për këto çështje.375

Një nga sfidat më serioze në përmirësimin e funksionimit të sistemit publik të punësimit 
dhe aftësimit të fuqisë punëtore për të gjetur punë ka të bëjë me harmonizimin e vepri-
meve në mes të institucioneve përkatëse dhe planifikimit të politikave të bazuara në të 
dhëna të besueshme për tregun. Softueri SIMP është avancuar me mbështetje nga UNDP 
dhe në mars 2013 është instaluar në të gjitha zyrat e punësimit për testim. Përveç regjis-
trimit të punëkërkuesve dhe digjitalizimit të të dhënave, në SIMP-in e ri janë shtuar edhe 
module të reja të cilat mundësojnë regjistrimin e ofruesve të trajnimit dhe punësimit, si 
dhe moduli i veçante për ndërmjetësim manual dhe automatik (job-matching). Gjithash-
tu, gjatë digjitalizimit janë pastruar të dhënat dhe se sistemi automatikisht do të vë në 
pasiv personat që nuk lajmërohen në zyrat e punësimit sipas kërkesave në rregullore.

Si pasojë, të dhënat në të cilat bazohet puna e MPMS-së janë të vjetruara dhe shpesh jo 
shumë të sakta. Për më tepër, pjesa dërrmuese e të papunëve në Kosovë, nuk regjistro-
hen në zyrat e punësimit duke thelluar kështu edhe më shumë problemin e të dhënave. 
Përderisa, regjistrimi i fundit i popullsisë e nxjerrë nivelin e papunësisë në mbi 40%, 
MPMS numëron rreth 257,070376 punëkërkues, që paraqet vetëm 35-40% të numrit të 
përgjithshëm të të papunëve. 

Bashkëpunimi më i ngushtë në mes të Divizionit të Punësimit dhe Divizionit të Aftësim-
it Profesional gjithashtu është i domosdoshëm. E njëjta vlen edhe për bashkëpunimin 
me institucione të tjera relevante si administrata tatimore dhe Inspektorati i Punës. 
Specifikisht sfidat për të ardhmen përfshijnë:

Sfidat kryesore:

- Krijimi i vendeve të reja të punës duke përmirësuar klimën e të bërit biznes. 
Pako fiskale të përshtatshme, luftimi i korrupsionit dhe informalitetit, si dhe 
lehtësimi i procedurave dhe pengesave administrative janë disa nga kushtet që 
duhet plotësohen për rritje të investimeve dhe krijim të vendeve të punës. 

- Rritja e buxhetit për masa aktive në tregun e punës mbetet një nga sfidat tjera 
për sa i përket punës dhe punësimit.;

- Funksionalizimi i softuerit SIMP për regjistrimin dhe menaxhimin e të dhënave 
për punëkërkues dhe freskimi i rregullt i tyre;

- Përputhja e ofertës dhe kërkesës në tregun e punës 

375 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për  Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

376 MPMS. Informatat e Tregut të Punës në Kosovë - Shtator, 2012.
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- Zhvillimi i përgjithshëm ekonomik
- Bashkëpunimi i mirëfilltë ndër-institucional në hartimin dhe zbatimin e politi-

kave të punësimit
- Përmirësimi dhe rritja e resurseve (humane dhe fizike) të shërbimeve publike 

të punësimit
- Rrritja e mbështetjes buxhetore për zhvillimin e mekanizmave të aftësimit pro-

fesiona
- Forcimi i përgjegjësisë dhe menaxhimit institucional 
- Përgatitja e planit strategjik për përfitim nga Fondi Social Evropian;
- Përmirësimi i bashkëpunimit në mes të divizioneve të MPMS-së dhe në mes të 

institucioneve të ndryshme.
- Përmirësimi i statistikave të punës dhe punësimit si dhe instalimi i mekanizmave 

për matje të suksesit;
- Hartimi i planit për përfitim nga Fondi Social Evropian;
- Ndërtimi i kanaleve të rregullta të komunikimit në mes të institucioneve rele-

vante (MTI, MPMS, Administrata Tatimore);
- Ngritja e kapaciteteve institucionale dhe njerëzore sidomos në nivelin lokal;
- Hartimi i politikës për mbrojtje nga papunësia (përfitime të papunësisë).

2.5. Përfshirja Sociale

2.5.1. Përfshirja Sociale në Përgjithësi

Varfëria është rreziku më i madh social i cili u kanoset grupeve të margjinalizuara 
shoqërore. Me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, rreziku nga varfëria dhe 
varfëria e skajshme në Kosovë është mjaft evident.  Varfëria në Kosovë definohet duke 
përdorur metodën e Kostos së Nevojave Bazë (Ravallion 1994). Linja e varfërisë është sa-
sia e përbërësve të ushqimit dhe jo-ushqimit. Linja e varfërisë së skajshme është caktuar 
në mënyrë të barabartë me nivelin e varfërisë ushqimore, do të thotë nëse një familje që 
është jashtëzakonisht e varfër ka një shumë të përgjithshme konsumimi e cila është nën 
shumën që kërkohet në bazë të referencës së shportës ushqimore377.

Një nga grupet më të rrezikuara duke u përballur me një situatë të rëndë socio-ekono-
mike janë komuniteti RAE, përveç një normë më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit 
social, ata kanë një nivel të ulët arsimor dhe shkallë të lartë të analfabetizmit, për shkak 
të braktisjes së hershme të shkollës, sidomos vajzat që në raste shumë të rralla përfundo-
jnë arsimimin e tyre378. Grupe të tjera të rrezikuara përfshijnë: fëmijët, pleqtë dhe familjet 
në të cilat kontributet dhe të ardhurat e tyre nuk i plotësojnë nevojat jetësore. Si grup i 
rrezikuar është konsideruar edhe kategoria e personave me aftësi të kufizuara, të grave 
nga zonat rurale, amviset dhe pa punësia për një periudhë afatgjatë. Rrjedhimisht, këto 
kategori janë të detyruara të braktisin shkollën për shkak të kushteve socio-ekonomike.

Politikat kryesore të MPMS-së janë: mbrojtja e fëmijëve të braktisur, fëmijët me prindër 
të divorcuar, fëmijët e lënë pas dore, fëmijët e abuzuar dhe keqtrajtuar, fëmijët me aftësi 

377 Ibid.
378 Qendra Kosovare për Studime Gjinore. Indeksi i Sigurisë së Grave 2011 për Kosovën.
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të kufizuara, fëmijët në punë, fëmijët e abuzuar fizikisht dhe viktimat e trafikimit.

Që nga viti 2000, skema e ndihmës sociale ndihmon familjet e varfra me nevojë, e cila jepet 
në formë të përfitimeve sociale përmes pagesës mujore në para të gatshme, përjashtim 
nga pagesa e energjisë elektrike në një sasi të caktuar, sigurimin e shërbimeve mjekësore 
falas pa bashkëpagesë, etj.

MPMS është institucioni i vetëm që ofron kompensim me para të gatshme për kategori 
të caktuara dhe të mbuluara me ligj. Këto skema përfshijnë; skemën e mbështetjes së 
familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 1-18, skema pensionale e cila 
përfshinë mbështetje për trajnime në rehabilitimin dhe punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara. Të gjitha këto janë të rregulluara nga ligje të veçanta për secilën kategori të 
përfitimeve, si dhe ligjet për shërbime të veçanta sociale.379

Koordinimi i politikave në përfshirjen sociale në nivel qendror, në shumicën e rasteve 
kryhet nëpërmjet krijimit të grupeve punuese ose komisioneve, të cilat janë të autor-
izuara për të hartuar dokumente të politikave, strategjive apo planeve të veprimit. 
Përkundër decentralizimit të këtyre politikave në nivel lokal, ende nuk ka asnjë organ 
koordinimi të themeluar në nivelin lokal në lidhje me hartimin e politikave të përfshirjes 
sociale. Zbatimi i politikave bëhet nga institucionet e nivelit lokal (Drejtoritë Komunale 
të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale) dhe Departamentet e organit qendror që vepron 
në nivel lokal apo rajonal.380 Që nga decentralizimi i këtyre shërbimeve në nivel lokal 
sipas parimit të subsidiaritetit381, është vërejtur  një rritje e numrit të përfituesve nga 
skema të ndryshme sociale, duke rritur kështu dyshimin për keqmenaxhim dhe keqpër-
dorim të detyrave nga zyrtarët lokal që merren me menaxhimin e këtyre skemave pas 
decentralizimit. 

Përveç institucioneve publike, një rol të rëndësishëm kanë luajtur OJQ-të, të cilat mund 
të ndahen në dy kategori: (1) shoqata e OJQ-ve të cilat janë të angazhuara në ofrimin e 
shërbimeve sociale dhe familjare përmes mbështetjes së donatorëve dhe janë kontrak-
tuar edhe për shërbimet nga institucionet (MPMS-ja dhe Komunat) dhe (2) OJQ-të që 
mbrojnë dhe monitorojnë zbatimin e legjislacionit dhe të politikave sociale të përfshirjes.

Me mbështetjen e Komisionit Evropian projekti i financuar “Mbështetja e BE-së për 
MPMS-në” procesi reformues ka filluar në lidhje me përshtatjen dhe harmonizimin e 
asistencës fillestare dhe të mesme në fushën e shërbimeve sociale dhe shoqërore. Ndër 
objektivat e realizuara me mbështetjen e këtij projekti është veprimi i draft planit për 
zbatimin e strategjive sektoriale, rishikimi i skemës së ndihmës sociale, zhvillimi i pesë 
standardeve të shërbimit social, përgatitja e kornizës ligjore për licencimin e ofruesve të 

379 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

380 Save the Children in Kosovo. Baseline Research on Inclusion.
381 Parim bazë i BE-së që nënkupton ofrimin e shërbimeve në nivelin më të përshtatshëm dhe sa më afër 

qytetarit. 
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shërbimeve sociale dhe familjare, si dhe ndërtimi i kapaciteteve të 5 pilot komunave për 
përgatitjen e planeve zhvillimore lokale për shërbimet sociale dhe familjare. Mungesa e 
statistikave ekonomike parandalon një vlerësim të saktë të situatës aktuale ekonomike 
dhe sociale.382 

Grumbullimi periodik i statistikave të sakta dhe të besueshme ekonomike dhe sociale 
është një sfidë shumë e madhe për ofrimin e shërbimeve sociale dhe planifikimin e 
politikave parandaluese. Informacioni i grumbulluar deri më tani është periodik dhe 
i pamjaftueshëm. Statistikat e përgjithshme të dala nga regjistrimi i popullsisë i vitit 
2011 e përmirësojnë cilësinë e informacionit dukshëm, mirëpo mungesa e informacionit 
të dorës së parë nga QPS-të për ambientin ku veprojnë, është pengesë në hartimin e 
planeve të zbatueshme. Një studim periodik për territorin e mbuluar nga QPS-të dhe 
grumbullimi periodik i këtij informacioni do të përmirësonin dukshëm gjendjen në këtë 
aspekt. 

Infrastruktura bazë në objekte publike për persona me aftësi të kufizuara është gjithash-
tu një sfidë mjaft e madhe. Përkundër faktit që ligjet e garantojnë një gjë të tillë, një pjesë 
e mirë e institucioneve publike nuk ofrojnë qasje për persona me aftësi të kufizuara. 
Vlerësohet se vetëm diku rreth 70% të shkollave ofrojnë qasje për persona me kufizime 
në lëvizje383. 

Fëmijët në punë janë gjithashtu një sfidë shumë e madhe për të ardhmen. Eksploatimi 
i fëmijëve si lypës apo shitës cigaresh është shkelje e të drejtave elementare të fëmijëve 
dhe njëherit në kundërshtim me të gjitha dokumentet e BE-së për mbrojte të këtyre të 
drejtave. Fitimet e majme që këta fëmijë fitojnë nga lypja apo shitja kanë krijuar një 
barrierë për adresimin e çështjes përmes një politike sociale. Buxheti i Kosovës nuk 
mund të përballojë përfitime financiare atraktive për familjet e fëmijëve në rrugë si 
masë për largimin e tyre nga rruga. Mungesa e financave shihet të jetë gjithashtu sfida 
kryesore për sigurimin e qasjes në objektet publike për persona me aftësi të kufizuara si 
dhe për grumbullimin periodik të të dhënave. Kjo e fundit gjithashtu pengohet edhe nga 
mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuara.

2.5.2. Personat	me	Aftësi	të	Kufizuara

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë trajtim dhe përkujdesje të veçantë në Kosovë, 
çështje kjo e garantuar me Kushtetutë. Personave me aftësi të kufizuara ju ofrohet mbro-
jtje speciale në vendin e punës si dhe janë të privilegjuar në sfera të ndryshme sociale. 
Për më tepër, Kuvendi i Kosovës në vitin 2003 miratoi ligjin e pensioneve të personave 
me aftësi të kufizuara në Kosovë. Ky ligj ofron mbështetje financiare pas moshës 65 
vjeçare për këtë kategori të shoqërisë, dhe përveç tjerash ofron shërbime falas në trans-
portin publik. Ligji gjithashtu detyron administratat publike të ndërtojnë infrastrukturë 

382 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

383 Save the Children in Kosovo. Baseline Research on Inclusion.
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adekuate për tu ofruar lehtësira në qasje në hapësira publike. 384

Në lidhje me pensionet e personave me aftësi të kufizuara, Ligji Nr. 2003/23 i cili ka hyr 
në fuqi më 01.01.2004, i jep të drejtën për pension personave me aftësi të plotë të ku-
fizuar që nuk janë në gjendje të punojnë, nga mosha 18 në 65 vjet. Kriteret e kualifikimit 
janë të përcaktuara me ligj. Ndërsa komisioni i përhershëm mjekësor e vlerëson aftësinë 
për të punuar. Niveli i shumës së pensionit për personat me aftësi të kufizuara është e 
barabartë me shumën e pensionit bazë që është aktualisht 45 € linear. Këto pensione nuk 
janë subjekt i taksave.385

Përveç përfitimeve financiare nga skema e lartcekur, personat me aftësi të kufizuara 
gjithashtu përfitojnë nga shërbime të dedikuara për ta dhe të ofruara nga institucione 
publike apo/dhe organizata jo-qeveritare. Në këtë kontekst, ekzistojnë disa institucione 
arsimore për persona me nevoja të veçanta dhe në shumicën e komunave ekzistojnë 
edhe paralele të veçanta për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin 
formal arsimor.386 Shumë OJQ ofrojnë shërbime të kujdesit ditor për persona me aftësi të 
kufizuara dhe shërbime të tjera për këta persona dhe familjet e tyre. 

Për adresimin e problemeve të personave me aftësi të kufizuara organizata të ndryshme 
jo-qeveritare në vazhdimësi realizojnë projekte të ndryshme duke përfshire këtu dhe fus-
hata për senzibilizimin e opinionit publik. Me anë të këtyre projekteve synohet ngritja e 
vetëdijes së përgjithshme për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe integrimi 
e tyre në shoqëri. Disa nga organizatat më aktive që merren me këtë çështje janë; Han-
dikos, Klubi Dëshira, Qendra për Autizëm, Shoqata e të Verbërve, Green Club, Down 
Syndrome Kosova, etj. Një pjesë e fondeve për veprimtarinë e këtyre organizatave vjen 
edhe në formë të granteve qeveritare të administruara nga MPMS387.

Një nga sfidat kryesore për sa i përket personave me aftësi të kufizuara ka të bëjë me 
qasje të tyre në institucione publike dhe jetesën e tyre të pavarur nga familja apo kujdesi 
i vazhdueshëm. Punësimi i personave me aftësi të kufizuar është gjithashtu problematik 
pasi niveli i papunësisë në vend është shumë i lartë dhe personat me aftësi të kufizuara 
e kanë tejet të vështirë të punësohen. 

Sfidat kryesore:

- Ngritja e sistemit për regjistrimin dhe menaxhimin e listave të personave me 
aftësi të kufizuar;

- Përmirësimin e infrastrukturës për qasje për personat me aftësi të kufizuara;

384 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

385 Ibid.
386 Save the Children in Kosovo. Baseline Research on Inclusion.
387 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit
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- Ngritja e nivelit të shërbimeve publike për personave me aftësi të kufizuara 
përfshirë këtu: shkollimin, këshillimet, punësimin, etj.

2.6. Mbrojtja Sociale 

2.6.1. Situata e Përgjithshme Sociale

Kosova ka popullatën më të re në Evropë ku pjesa dërrmuese është nën moshën 35 
vjeçare. Shumica e këtyre personave janë të papunë gjë që ka ndikuar në rritjen e tren-
deve të emigrimit për në vende më të zhvilluara. Varfëria, varfëria e skajshme, papunësia 
rekorde dhe mungesa e investimeve të huaja direkte shihen si shkaqet kryesore për 
gjendjen e rënduar sociale në Kosovë. Përfshirja e ultë e grave në tregun e punës si dhe 
mentaliteti dhe kultura e popullsisë janë gjithashtu disa nga faktorët kyç për gjendjen e 
tanishme sociale në Kosovë.388 Në këtë kontekst, braktisja e shkollës nga vajzat në nivelet 
e mesme dhe të larta të arsimit formal është një ndër fenomenet më shqetësuese pasi që 
u pamundëson atyre në start që të garojnë të barabarta në tregun e punës. 

Një aspekt tjetër kulturor që ka të bëj me situatën e përgjithshme sociale dhe veçanërisht 
atë të grave, ka të bëjë me praktikat e aplikuara për ndarjen e pasurisë (trashëgimia) e 
cila përkundër provizioneve ligjore që parashikojnë ndarje të barabartë të saj në mes të 
pasardhësve meshkuj dhe femra, në praktikë mbetet vetëm tek meshkujt. 389

Kuvendi i Kosovës në periudhën dymbëdhjetë vjeçare ka miratuar ligje që adresojnë 
çështjet sociale, ku ndër ato më të rëndësishme janë Ligji për Shërbime Sociale dhe 
Familjare, Ligji Kundër Diskriminimit, Ligji për Sigurinë në Punë, Mbrojtje të Shëndetit 
të Punësuarve dhe Ambientit të Punës. Po ashtu, konventat ndërkombëtare për mbrojt-
jen e të drejtave të fëmijëve janë të aplikueshme në Kosovë, ku zbatim të veçantë gjejnë 
në qendrën për punë sociale. 

Qendrat për pune sociale ofrojnë shërbime të shumta ku qëllim kryesor ka shtjellimin e 
lëndëve sociale për fëmijët jetim dhe atyre me aftësi të kufizuara. Për më tepër, qendrat 
ofrojnë ndihmë sociale për të miturit delikuent si dhe trajtojnë çështjen e martesave tek 
të miturit. Po ashtu, tek personat mbi moshën 65 vjeçare të cilët janë të braktisur nga 
familjarët, qendra për punë sociale ofron asistencë sociale duke i siguruar strehim dhe 
mjete të tjera përkatëse.390  Që nga viti 2010 kur u decentralizuan shërbimet sociale nga 
niveli qendror në atë lokal edhe menaxhimi i QPS-ve ka kaluar në kuadër të drejtorive 
komunale për shëndetësi dhe mirëqenie sociale dhe janë vërejtur ngecje të shumta. Këto 
të fundit kanë marrë përgjegjësitë për menaxhimin e QPS-ve pa pasur edhe njohuritë 
bazë për funksionimin e tyre.391 

388 Qendra për Studime Gjinore. Indeksi i Sigurisë së Grave për Kosovën 2011.
389 Ibid.
390 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asociimit.
391 CDF. Vlerësimi i Kapaciteteve për Ofrim të Shërbimeve Sociale në Gjakovë dhe Shtime.
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2.6.2. Faktorët me Ndikim për Mbrojtje Sociale

Faktori kryesor i cili ushtron ndikim më së shumti në mbrojtjen sociale konsiderohet 
të jetë implementimi i politikave përkatëse që ofrojnë mirëqenie sociale për kategori 
të ndryshme të rrezikuara të shoqërisë. Momentalisht Kosova ka një skemë mjaft të 
pazhvilluar të mbrojtjes sociale, ku akoma nuk është e rregulluar çështja e mbrojtjes nga 
papunësia, shtesat për fëmijë, sigurimet shëndetësore e shumë shërbime të tjera sociale 
që në vendet e BE-së ofrohen nga institucionet publike. Skema sociale në Kosovë është e 
ndërtuar në atë mënyrë që asistencë sociale përfitojnë dy kategori të shoqërisë:

Kategoria e parë përfshin ekonomitë familjare ku asnjë anëtar i familjes nuk punon dhe 
personi i vetëm që është i aftë për të punuar kujdeset për një person mbi moshën 65 
vjeçare. Kurse kategoria e dytë përfshin ekonomitë familjare ku asnjë anëtar i familjes 
nuk punon dhe kujdesen për fëmijë nën moshën 5 vjeçare, ku shuma mesatare që ofro-
het për ekonomi familjare është 52 euro392.

Një kategori e tretë e të mbrojturve është ajo e invalidëve të luftës dhe familjarëve të tyre 
ku kësaj kategorie të veçantë shoqërore u njihen disa të drejta shtesë në krahasim me 
pjesën tjetër të popullsisë. 

Faktorët që ndikojnë më së shumti në aftësinë e institucioneve publike për të ofruar 
mbrojtje sociale për kategoritë e rrezikuara ndërlidhen ngushtë me kufizimet buxhetore 
të qeverisë. Skemat sociale njihen botërisht si shumë të shtrenjta për  t’u organizuar dhe 
mbajtur në funksion dhe vendet e varfra si Kosova kanë vështirësi të shumta edhe në 
rastet kur ekziston vullneti për të vepruar. 

Në mungesë të përfitimeve financiare dhe jo-financiare për kategori të rrezikuara, një 
pjesë e barrës në shoqëri ka rënë përmbi strukturat sociale si familja dhe farefisi ku këto 
rrjete sociale zakonisht marrin nën përkujdesje personat me nevojë për mbrojtje sociale. 
Një rol shumë i rëndësishëm në këtë drejtim ka luajtur edhe diaspora e cila në mënyrë 
të vazhdueshme dërgon para tek të afërmit e tyre. Sipas një studimi të bërë nga UNDP 
rreth 20% e familjeve marrin rregullisht remitanca që mesatarisht kapin vlerën rreth 450 
milion euro në vit, duke përbërë kështu rreth 11% te GDP-së së Kosovës. Këto shuma 
kryesisht shfrytëzohen nga familjet përfituese për shërbime esenciale në ekonomi famil-
jare siç është ushqimi, higjiena dhe shkollimi i fëmijëve.393

2.6.3. Përmbledhje e sistemit të mbrojtjes sociale në Kosovë

Mbrojta Sociale në Kosovë është ende mjaft e pazhvilluar dhe sfidat kryesore për 
përmirësimin e gjendjes aktuale janë të shoqëruara me kostot e larta të operimit të ske-
mave të mbrojtjes sociale. Rreziqet sociale kundër të cilave qytetarët e Kosovës janë të 
mbrojtur përfshijnë: 

392 Social protection and social inclusion in Kosovo, European Commission. 
393 UNDP Remittances Study. www.kosovo.undp.org.
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- Sëmundja. Provizioni në ligjin e punës që garanton deri 20 ditë pune pushim 
me pagesë,

- Lehonia. Ligji i punës garanton deri 12 muaj pushim lehonie,
- Invaliditeti/Paaftësia për punë. Ligji Nr. 2003/23 ofron pensione për personat 

me aftësi të plotë të kufizuar që nuk janë në gjendje të punojnë, mosha 18 në 65 
vjet., 

- Mosha. Pensioni Bazë, Kontributet pensionale, dhe Pensioni Suplementar janë 
tre shtyllat e pensioneve që mbulojnë rrezikun e moshës në Kosovë dhe që rreg-
ullohen me ligjin 2005/20,

- Mbijetesa/Vdekja. Pasardhësi ka të drejtë përfitimi nga skemat e kursimeve 
pensionale, dhe Pensionet e TMK-së,  

- Lëndimet në punë dhe sëmundjet që vijnë nga profesioni. Shpenzimet 
mjekësore, pushimi me pagesë, gjoba për punëdhënës që nuk ofrojnë kushte të 
përshtatshme pune, 

- Përfitimet familjare. Mbrojtjen e fëmijëve me nevoja të veçanta pa përkujdesje 
familjare, strehim rezidencial, strehim familjar tek farefisi, strehim familjar al-
ternativ,

- Nevoja/Varfëria. Asistenca sociale u jepet të gjitha ekonomive familjare në nev-
ojë që plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj.

- Kujdesi Afatgjatë. Qëndrimi në institucione të tilla si Shtëpia e Pleqve në Pr-
ishtinë, Instituti Special në Shtime, dhe 9 shtëpi të komunitetit (dy në Shtime, 
Ferizaj, Deçan, Vushtrri, Kamenicë, Garaqanicë,  Gurakoc të Istogut dhe Sken-
deraj), të moshuarit, fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara marrin 24 orë 
shërbime dhe strehim.

- Banimi. Strehimet residenciale për personat në nevojë janë përgjegjësi e komu-
nave. 

Në skemën e mbrojtjes sociale të Kosovës mungon plotësisht mbrojtja shëndetësore/
Sigurimi Shëndetësor dhe Mbrojtja nga Papunësia. Këto dy rreziqe deri më tani nuk janë 
adresuar kryesisht për shkak të kostos së lartë të implementimit. 

Gjithashtu, zbatimi i politikave kundër punës së detyrueshme të fëmijëve është një sfidë 
në vete e cila kërkon një zgjidhje të kushtueshme. 

Sfidat kryesore: 

- Të dhënat hulumtuese dhe analitike jo të mjaftueshme në fushën e mbrojtjes 
sociale

- Vështirësi në zbatimin praktik të legjislacionit në fushën e mbrojtjes sociale, 
kundër diskriminimit, mundësive të barabarta dhe përfshirjes sociale

- Mungesa e legjislacionit sekondar për realizimin e disa të drejtave të garantuara 
me ligj e që duhet zbatuar nga ministritë e linjës

- Mungon pakoja sociale për mbrojtjen shëndetësore për grupet e cenuara  
- Mungesa e ligjit mbi statusin dhe të drejtat e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve
- Mungesa e një grupi monitorues për zbatimin e strategjive sektoriale në fush-

ën e mbrojtjes sociale, kundër diskriminimit, mundësive të barabarta dhe përf-
shirjes sociale

- Vështirësitë në funksionalizimin e decentralizimit të shërbimeve sociale për 
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mbrojtjen e grupeve të cenuara
- Koordinimi i pa mjaftueshëm i institucioneve që merren me fushën e mbrojtjes 

sociale, kundër diskriminimit, mundësive të barabarta dhe përfshirjes sociale
- Mungesa e një ligji unik shtetëror për funksionalizimin, financimin e OJQ-ve që 

merren me fushën e mbrojtjes sociale
- Mungesa e një trupi koordinues të OJQ-ve që merret me fushën e mbrojtjes so-

ciale dhe grupet e cenuara
- Licencimi i OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve të veçanta në fushën e mbrojtjes 

sociale, kundër diskriminimit, mundësive të barabarta dhe përfshirjes sociale
- Mungesa e bazës së integruar të të dhënave për bashkëpunim ndër-sektorial në 

fushën e mbrojtjes sociale

2.6.4. Pensionet

Pas luftës së fundit në Kosovë sistemi pensional ka ndryshuar nga Pay as You Go, sistem 
ky i aplikuar në ish-Jugosllavi në sistem me tre shtylla. Ato janë të ndërtuara si vijon:

Shtylla e parë përfshin skemën e pensioneve të financuara nga buxheti i shtetit:

a. Pensionet bazë përfshijnë të gjithë popullsinë e Kosovës që nga mosha 65 vjeç.
b. Pensioni i cili është i bazuar në kontributin dhe moshën përfshin pensionistët 

mbi moshën 65 vjet. Kjo bazohet në pagesën e kontributeve të bëra nga ish-
sistemi i pensioneve prej mbi 15 vjet përvojë të kontributit.

c. Pensionet për persona me aftësi të kufizuara.
d. Pensionet e hershme të minierave të kompleksit “Trepça”.
e. Pensionet e ish-pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK).
f. Zbatimi i konventave ndërkombëtare nga pensioni personal dhe invalidor në 

bazë të marrëveshjeve në mes të ish-RSFJ-së dhe vendeve nënshkruese, të cilat 
pjesërisht aplikohen për përtëritjen e marrëveshjeve të reja me Republikën e 
Kosovës.

Shtylla e dytë:

a. Përfshin kursimet pensionale në llogaritë individuale të detyrueshme për të gjithë 
punonjësit, mbi moshën 18 vjeç, që punojnë në Kosovë, bazuar në pjesëmarrje 
me kontributet e 5% të pagave bruto të punonjësve, 5% e punëdhënësit dhe 
përfitimet nga investimi (kursimet individuale të kapitalit). Një avantazh i këtij 
sistemi është që punonjësit marrin përgjegjësi individuale për kursimet pensio-
nale.

b. Kursimet pensionale janë të administruara nga një institucion i pavarur, Fondi 
i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK), i cili është përgjegjës për vendimet 
lidhur me investimin e depozitave dhe dhënien e llogarive individuale. TRUST-i 
është i licencuar dhe mbikëqyret nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). Bordi i 
TKPK-së emërohet nga Kuvendi i Kosovës.
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Shtylla e tretë:

a. Sistemi i pensionit suplementar (shtesë vullnetare) i stimuluar nga koncesionet 
e taksave nga shteti.

b. Skema private vullnetare e pensioneve e cila mund të krijohet nga punëdhënësit 
si një përfitim për punonjësit e tyre, prej kontributeve të tyre pensionale.

c. Shtylla e tretë përfshin punonjësit formal dhe vetë-punësuarit.
d. Sistem plotësues në Kosovë që aktualisht operon në treg është Fondi Sllove-

no-Kosovar.394

Një nga sfidat më të mëdha për sistemin pensional është bartja e përfitimeve të fituara 
nga puna në vendet e tjera. Për shkak të mungesës së marrëveshjes me BE-në për bartjen 
e pensioneve të shtetasve kosovar, shumë qytetarë që e kanë fituar të drejtën e pensionit 
në vende të BE-së tash sa vite nuk mund ta realizojnë atë të drejtë. 

Një sfidë tjetër e cila i përket fushës së pensioneve është ajo e realizimit të së drejtës 
pensionale nga puna e pensionistëve aktiv që e kanë realizuar këtë të drejtë në sistemin 
e kaluar. Kur ka ndryshuar sistemi pensional nga Pay as You Go në atë me tre shtylla, e 
drejta e kësaj kategorie e realizuar me punë nuk është marrë parasysh. Të drejtat e fitu-
ara nga puna janë të patjetërsueshme sipas legjislacionit të BE-së. 

2.7. Kundër-Diskriminimi dhe Mundësitë e Barabarta 

2.7.1. Ndalimi i diskriminimit

Ligji Kundër Diskriminimit ndalon çdo formë të diskriminimit dhe promovon të drejtat 
e barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ligji kundër diskriminimit është i bazuar 
mbi disa parime të cilat luftojnë diskriminimin e çdo qytetari në sferat publike dhe pri-
vate pa marrë parasysh moshën, racën, gjininë, aftësitë mendore, orientimin seksual, 
religjionin etj. Për më tepër, qëllim i këtij ligji është ndërtimi i një shoqërie demokratike 
dhe tolerante ku ka mirëkuptim ndër-etnik.395

Gjithashtu, Kushtetuta e vendit garanton zbatimin e drejtpërdrejtë të shumë konventave 
ndërkombëtare përfshirë këtu edhe: Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut; 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe 
Protokollet e saj; Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe 
Protokollet e saj; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 
Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Femrës; Konventa 
për të Drejtat e Fëmijës.396

394 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit

395 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për  Marrëveshjen e 
Stabilizim Asociimit

396 Qendra për Studime Gjinore. Indeksi i Sigurisë së Grave për Kosovën 2011.
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Ligji për barazi gjinore gjithashtu garanton mos-diskriminim në bazë të gjinisë. Për më 
tepër legjislacioni kosovar ofron kushte favorizueseve për grupet e margjinalizuara dhe 
pakicat kombëtare. Përfaqësimi i garantuar në të gjitha nivelet e qeverisjes i grave me të 
paktën 30%, si dhe kuotat e përfaqësimit për pakica kombëtare janë disa nga mekanizmat 
e aplikuar për të favorizuar grupet e margjinalizuara.397 

Përkundër ligjeve shumë progresive që mbrojnë qytetarët nga forma të ndryshme të 
diskriminimit, zbatimi i tyre në praktikë është cilësuar si mjaft problematik. Shumë OJQ 
që avokojnë për të drejtat e njeriut kanë nxjerrë në pah shkelje të ligjeve kundër diskri-
minimit si dhe për vështirësitë me të cilat disa nga grupet e margjinalizuara të shoqërisë 
ballafaqohen. Si shembull i këtyre kritikave është Raporti për Monitorimin e Zbatimit 
të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CE-
DAW) në Kosovë ku konkludohet: ‘Ndonëse Në Kosovë janë hartuar një sërë ligjesh dhe 
strategjish për mbrojtjen e lirive njerëzore të grave dhe vajzave, problemi më i madh 
qëndron në implementimin dhe zbatimin e tyre”398. 

Disa nga sfidat kryesore për eliminimin e praktikave diskriminuese është forcimi i 
mekanizmave institucional dhe inkurajimi i raportimit të rasteve të diskriminimit. 
Shpesh OJQ kanë theksuar se burimi i diskriminimit është kultura dhe traditat e prapam-
betura tek një pjesë e theksuar e popullsisë, mirëpo në fakt, vullneti politik dhe përkrah-
ja institucionale për të ndaluar diskriminimin janë kyçe për të adresuar këtë çështje. 

Një nga çështjet më të ‘nxehta’ që lidhet me diskriminimin në vitet e fundit është ajo 
e të drejtës së besimit, ku disa fraksione të komunitetit të besimtarëve mysliman kanë 
protestuar për të drejtën e mbulimit të vajzave në shkollë (të drejtën për të bartur shami). 
Ky debat shoqëror është ende duke vazhduar dhe shoqëria është mjaft e polarizuar në 
mes të atyre që e konsiderojnë lejimin e shamive në shkolla si humbje për shtetin laik, 
ndërsa ka zëra që pohojnë se mos-lejimi është shkelje e të drejtave kushtetuese.

Sfidat kryesore:

- Mos-diskriminimi në trashëgimi nga prindërit;
- Mos-diskriminimi në tregun e punës;
- Mos-diskriminimi gjinor dhe në bazë të orientimit seksual;
- Mos-diskriminimi fetar dhe etnik;

2.7.2. Trajtimi i barabartë i femrave dhe meshkujve 

Edhe përkundër faktit se në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që nuk lejojnë asn-
jë formë të diskriminimit, burime të ndryshme pohojnë për shkelje të ligjit për barazi 
gjinore dhe ligjeve të tjera. Përfshirja e femrave në arsim, treg të punës dhe qeverisje 
është ende shumë më e ultë se ajo e meshkujve. Përderisa ligjet në fuqi garantojnë 

397 Agjencia për Barazi Gjinore e Kosovës.
398 Qendra për Studime Gjinore. Raporti për Monitorimin e Zbatimit të Konventës për Eliminimin e të 

Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW) në Kosovë. 2008.
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barazi të plotë në mes të dy gjinive, praktikat në terren tregojnë për trende jo të mira. 
Organizatat e shoqërisë civile shpesh kanë ngritur në pah mos-implementimin e ligjit 
për barazi gjinore në nivelet e larta të qeverisjes si dhe për pjesëmarrjen e ultë të femrave 
në tregun e punës. Ligji i punës gjithashtu besohet të ketë pasur efekt negativ tek punë-
simi i femrave sidomos në sektorin privat. 399

Megjithëse pozita e presidencës i takon një femre, pjesa tjetër e ekzekutivit përbëhet nga 
Kryeministri dhe balanci gjinor i ministrave është 2 femra dhe 17 meshkuj. Për më tepër 
vetëm 1 nga 30 zëvendës ministrat është femër. Fenomeni i mungesës së përfaqësimit në 
nivele vendimmarrëse është prezent edhe në nivel komunal. Asnjë kryetar komune apo 
kryetar i asamblesë nuk është femër. 

Një aspekt kyç për të cilin OJQ-të kanë avokuar në shumë raste ka të bëjë me planifikimin 
gjinor të buxheteve, ku karshi planifikimit bazik për politika dhe zbatimin e tyre, do të 
bëhej edhe analiza e ndikimit gjinor si dhe do të ndahej buxhet për arritjen e efektit të 
njëjtë tek femrat dhe meshkujt. OJQ-të konsiderojnë këtë si mënyrën më të mirë dhe më 
të shpejtë për të arritur sukseset e dëshiruara në lidhje me trajtimin e barabartë të të dy 
gjinive.

Trajtimi i barabartë i femrave dhe meshkujve është sfidë më shumë e luftimit të men-
talitetit të prapambetur se sa sfidë për përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Përderisa 
ligjet në fuqi janë kryesisht të mira, mekanizmat e zbatimit të tyre janë tejet të pazh-
villuar. Në anën tjetër, tradita e prapambetur shihet si faktori kyҫ për diskriminim në 
familje, shkollë, punësim, si dhe të drejtë pronësore. Specifikisht, sfidat për trajtim të 
barabartë përfshijnë:

Sfidat kryesore:

- Zbatimi i plotë i ligjeve ekzistuese për barazi gjinore dhe kundër diskriminimit;
- Ngritja e vetëdijes së publikut për rëndësinë e trajtimit të barabartë në të gjitha 

sferat e jetës;
- Plotësimi i legjislacionit për planifikim buxhetor për të marrë parasysh aspektin 

gjinor të buxhetit;
- Ngritja e mekanizmave për veprim afirmativ ndaj grupeve të margjinalizuara 

për të arritur barazinë në mes të gjinive;

3. Sfidat	e	Përgjithshme	për	Punësimin	dhe	Politikat	Sociale	në	të	Ardhmen

Sfidat e vendeve që synojnë anëtarësim të plotë në BE (përfshirë edhe Kosovën) lidhen 
ngushtë me transofrmimin e ekonimive/tregut si dhe pasojave nga këto transformime. 
Sfidat kryesisht rrjedhin nga kompleksiteti më i madh i organizimit të tregut mirëpo 
edhe nga nevoja për të harmonizuar këto politika me vendet e tjera të BE-së. Përveç 
sfidave të sipërshënuara për secilin aspekt të sigurimeve sociale, si sfida konkrete të 

399 Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Position Paper on the Maternity Leave Provision of Law on 
Labour. Problems and Possible Solutions.
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përgjithshme të cilat BE-ja ka identifikuar për shtetet që aspirojnë anëtarësim të plotë 
mund të veçohen:

- Të rrisin shkallën e punësimit, që zakonisht në këto vende është poshtë mesa-
tares së BE-së dhe më e ultë se objektivat e Lisbonës; 

- Të rrisin ofertën për punë, pasi që tranzicioni mund të ketë shkaktuar tërheqje 
të theksuara nga tregu i punës; 

- Të përkrahin ristrukturimin e ekonomisë përmes masave aktive në treg që 
mundësojnë punëtorëve adoptimin në ndryshimet ekonomike dhe trans-
formimin nga ekonomi në rënie në industri moderne;

- Përmirësimi i nivelit të shkathtësive të fuqisë punëtore për të rritur produktivi-
tetin dhe konkurueshmërinë;400 

Bazuar në këtë definim të sfidave, BE ka transformuar ato në fusha të veprimit për ven-
det që synojnë anëtarësimin. Këto fusha të veprimit definohen si vijon: 

- Promovimi i punësimit përmes zhvillimeve të sistemeve të pagave dhe për lir-
ime nga tatimet; 

- Investimi në burime njerëzore dhe adresimi i zbrazëtirave në shkathtësi duke 
reformuar sistemin arsimor dhe sistemin e mësimit gjatë tërë jetës; 

- Mundësimit të shërbimeve publike të punësimit, që janë esenciale për periudha 
të ristrukturimit ekonomik dhe tranzicionit, që të jenë efektive;

- Promovimi i qasjes për një rol më proaktiv dhe parandalues për politika; 
- Sigurimi i kohezionit social përmes integrimit të pakicave etnike, shumica nga 

të cilët janë në pozitë më të pafavorshme në tregun e punës, dhe disa, veçanër-
isht Romët, janë me rrezikshmëri të lartë nga përjashtimi social dhe varfëria; 

- Modernizimi i tregut të punës përmes kontributit aktiv të partnerëve social, 
veçanërisht në lidhje me organizimin e punës, kushtet e punës, fleksibilitetin 
dhe sigurinë; 

- Promovimi i barazisë gjinore në tregun e punës në vendet kandidate, ku ka sh-
kallë të larta të diskriminimit në bazë të gjinisë; 

- Fuqizimi i kapaciteteve administrative të nevojshme për të zhvilluar dhe zba-
tuar politikat e punës dhe punësimit, që është pjesë e strategjisë së gjithëm-
barshme ekonomike, me theks të veçantë në përgatitjet për zbatimin e Fondit 
Social Evropian (ESF);

- Sigurimi i burimeve për politika të punësimit, përfshirë investimin në kapitalin 
njerëzor dhe infrastrukturë sociale.401

400 Drejtorati për Punësim, Qështje Sociale dhe Përfshirje. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?lan-
gId=en.

401 Drejtorati për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en. 
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4. Konkluzionet kryesore për Punën, Punësimin dhe Politikat Sociale 

Ligji i Punës, Shëndeti dhe Siguria në Punë dhe Dialogu Social

Përparësitë 
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për elimin-
imin e dobësive

Korniza ligjore që rreg-
ullon fushën e punës

Zbatimi në praktikë i 
legjislacionit ekzisutes

Mos zbatimi i plotë i legjisla-
cionit në praktikë

Fuqizimi i institucioneve 
që mbikëqyrin zbatimin e 
legjislacionit

Ligji i punës i përafruar 
me parimet  kryesore të 
Acquis së BE-së

Vazhdimi i inkorporimit 
të direktivave të tjera të 
BE-së në legjislacionin e 
punës

Numri jo i mjaftueshëm i 
inspektorëve të punës

Sigurimi i plotë i buxhetit 
për zbatimin e legjislacionit 
dhe ngritja e përgjegjësisë 
institucionale

Mekanizmat e mbikëqyrjes 
së zbatimit të kornizës 
ligjore

Ngritja e kapaciteteve 
njerëzore, profesionale 
dhe logjistike

Ligji për Shërbyesit Civil 
duhet të unifikohet me Ligjin 
e punës

Transpozimi i Direktivës 
së BE-së 89/391 për Shën-
detin dhe Sigurinë në Punë 

Miratimi i Ligjit për 
Sigurinë dhe Shëndetin 
në Punës Informimi jo i mjaftueshëm 

i të punësuarve për legjisla-
cionin në fuqi

Informimi me kohë dhe 
objektiv nga sindikatat dhe 
punëdhënësit për legjisla-
cionin në fuqi

Puna e fëmijëve është e 
rregulluar me akte juridike

Inkorporimi i direktivave 
për caktimin e moshës së 
punësimit

Trajnimi i vazhdueshëm i 
punëdhënësve dhe punëmar-
rësve

Komiteti nacional dhe 
komitetet lokale për 
parandalimin e punëve 
të rënda të fëmijëve janë 
funksionale

Krijimi i kushteve teknike 
dhe buxhetore për punën 
e komiteteve 

Mos efikasiteti i gjykatave Themelimi i gjykatave të 
punës

Vazhdimi i hartimit të 
politikave për ndalimin e 
punëve të fëmijëve

Mungesa e fondit për sig-
urime shëndetësore

Krijimi i fondit për sigurimet 
shëndetësore

Këshilli ekonomiko social 
është operativ

Zbatimi i plotë i Ligjit 
për Këshillin Ekonomiko 
Social

Mungesa e një sistemi funk-
sional nga fusha e sigurisë 
dhe shëndetit në punë

Informimi i të punësuarve për 
rreziqet nga vendi i punës nga 
ana e punëdhënësve 

Negocimi i vazhdueshëm i 
partnerëve social

Krijimi i strategjisë për 
negocim

Sigurimi i buxhetit për mbro-
jtjen e të punësuarve 

Hartimi i marrëveshjes së 
përgjithshme kolektive

Nenshkrimi i mar-
rëveshjes së përgjithshme 
kolektive

Inspektimi për punën e 
fëmijëve

Inkorporimi i konventës ndër-
kombëtare për fëmijët

Themelimi i pesë komi-
sioneve të përhershme 
profesionale të KES-it

Sigurimi i buxhetit për 
funksionalizimin e këtyre 
komisioneve

Varfëria e skajshme dhe 
papunësia e madhe

Mos ekzistimi i ligjit për 
mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve (sikurse shtetet e 
rajonit

Miratimi i shpejtë i ligjit për 
mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve

Mjetet financiare të kufizuara 
për zhvillimin e aktiviteteve 
nga fusha e dialogut social

Sigurimi i buxhetit për punën 
e KES-it

Niveli i ulët i negocimit të 
partnerëve social

Mos pengimi i punëdhënësit 
për organizimin e sindikatave

Ofrimi i kushteve të nevo-
jshme për punën e sindikat-
ave nga punëdhënësi në bazë 
të ligjit
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Përfshirja dhe Mbrojtja Sociale, Kundër Diskriminimi dhe Mundësitë e Barabarta 

Përparësitë 
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për elimin-
imin e dobësive

Ekziston korniza ligjore 
për mbrojtjen sociale, 
kundër diskriminimin dhe 
mundësitë e barabarta si 
dhe përfshirjen sociale

Të shfrytëzohet korniza 
ekzistuese për zbatimin në 
praktikë të ligjeve

Të dhënat hulumtuese dhe 
analitike jo të mjaftueshme në 
fushën e mbrojtjes sociale

Të bëhen analiza dhe hulum-
time në fushën e mbrojtjes 
sociale, kundër diskriminimit, 
mundësive të barabarta dhe 
përfshirjes sociale

Ekzistimi i strategjive 
sektoriale për mbrojtjen 
sociale, kundër diskri-
minimin dhe mundësitë e 
barabarta si dhe përfshirjen 
sociale

Të zbatohen strategjitë 
sektoriale në fushën e 
mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përf-
shirjes sociale

Vështirësi në zbatimin prak-
tik të legjislacionit në fushën 
e mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përfshirjes 
sociale

Rishikimi i legjislacionit me 
qëllim të eliminimit të dobë-
sive të identifikuara

Shfrytëzimi i strategjive 
për avancimin e bash-
këpunimit në mes sektorit 
qeveritar dhe jo qeveritar

Mungesa e legjislacionit se-
kondar për realizimin e disa 
të drejtave të garantuara me 
ligj e që duhet zbatuar nga 
ministritë e linjës

Te kompletohet legjislacioni 
sekondar me qëllim të zbatim-
it më të mirë të ligjeve

Ekzistimi  i institucioneve 
publike për mbrojtjen 
sociale, kundër diskri-
minimin, mundësitë e 
barabarta dhe përfshirjen 
sociale

Të shfrytëzohet rrjeti 
institucional për të 
siguruar gjithpërfshirje në 
mbrojtjen sociale, kundër 
diskriminimin, mundësitë 
e barabarta dhe përf-
shirjen sociale

Mungon pakoja sociale për 
mbrojtjen shëndetësore për 
grupet e cenuara  

Të sigurohet pakoja sociale që 
siguron pajisjet ndihmëse, me-
dikamentet dhe rehabilitimet

Ekzistimi i OJQ-ve që 
mbështesin institucio-
net publike në fushën e 
mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përfshirjes 
sociale

Avancimi i bashkëpunimit 
në mes sektorit qeveritar 
dhe jo qeveritar në fushën 
e mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimin, mundësitë 
e barabarta dhe përf-
shirjen sociale

Mungesa e ligjit mbi statusin 
dhe të drejtat e paraplegjik-
ëve dhe tetraplegjikëve 

Të miratohet ligji për rregul-
limin e statusit të paraplegjik-
ëve dhe tetraplegjikëve

Shfrytëzimi i OJQ-ve për 
mbështetje në ofrimin e 
shërbimeve, ngritjen e 
kapaciteteve profesionale, 
evokim, etj.

Mungesa e një grupi 
monitorues për zbatimin e 
strategjive sektoriale në fush-
ën e mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përfshirjes 
sociale

Të krijohet një grup moni-
torues për zbatimin e strate-
gjive sektoriale në fushën 
e mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përfshirjes 
sociale

Ekzistimi i bazës së të 
dhënave në baza sektoriale 
për mbrojtjen sociale dhe 
grupet e cenueshme

Të shfrytëzohet baza 
ekzistuese e të dhënave 
për krijimin e një baze 
të integruar në fushën e 
mbrojtjes sociale, kundër 
diskriminimit, mundësive 
të barabarta dhe përf-
shirjes sociale

Vështirësitë në funksional-
izimin e decentralizimit të 
shërbimeve sociale për mbro-
jtjen e grupeve të cenuara

Të bëhet ngritja e kapaciteteve 
në nivelin lokal për kryerjen 
e obligimeve ligjore në fushat 
përkatëse

Të kompletohet stafi i nevo-
jshëm profesional për kryerjen 
e përgjegjësive të bazuara në 
decentralizim

Koordinimi i pa mjaftueshëm 
i institucioneve që merren me 
fushën e mbrojtjes sociale, 
kundër diskriminimit, 
mundësive të barabarta dhe 
përfshirjes sociale

Te avancohet koordinimi 
në nivel horizontal dhe 
vertikal dhe të sigurohet 
qëndrueshmëria e funksional-
izimit të tyre
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Mungesa e një ligji unik 
shtetëror për funksional-
izimin, financimin e OJQ-ve 
që merren me fushën e 
mbrojtjes sociale

Të miratohet ligji për statusin 
e OJQ-ve që ofrojnë shërbime 
në këtë fushë

Mungesa e një trupi koor-
dinues të OJQ-ve që merret 
me fushën e mbrojtjes sociale 
dhe grupet e cenuara

Te formohet një trup koordi-
nuese e OJQ-ve me qëllim të 
koordinimit dhe adresimit të 
kërkesave të tyre në fushat 
përkatese

Licencimi i OJQ-ve për ofrim-
in e shërbimeve të veçanta 
në fushën e mbrojtjes sociale, 
kundër diskriminimit, 
mundësive të barabarta dhe 
përfshirjes sociale

Të bëhet licencimi i OJQ-ve që 
ofrojnë shërbime të caktuara

Mungesa e bazës së integruar 
të të dhënave për bashkëpun-
im ndër-sektorial në fushën e 
mbrojtjes sociale

Të krijohet një bazë e integru-
ar e të dhënave me qëllim të 
shkëmbimit të informatave 
në fushën e mbrojtjes sociale, 
kundër diskriminimit, 
mundësive të barabarta dhe 
përfshirjes sociale

Politikat e Punësimit

Përparësitë 
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për elimin-
imin e dobësive

Popullata e re dhe e 
gatshme për punë

Planifikimi, menax-
himi dhe shfrytëzimi i 
kuadrove profesionale

Mos përputhshmëria e 
ofertës dhe kërkesës në 
tregun e punës (shkathtësi 
& aftësi)

Studime të vazhdueshme për 
nevojat e tregut

Arsim dhe aftësim cilësor 
sipas nevojave të tregut 
të punës

Trajnime dhe aftësime të 
determinuara nga kërkesa e 
tregut

Mekanizmat e aftësimit 
profesional në zgjerim dhe 
zhvillim e sipër 

Zgjerimi dhe zhvillimi i 
mekanizmave të aftësimit 
profesional përmes pro-
grameve

Nivel i ulët i zhvillimit 
ekonomik

Koordinim më i madh 
ndërministror për zhvillim 
ekonomik dhe ngritje të 
punësimit

Krijimi i fondit për nxitje 
të punësimit

Përfshirja e shoqatave sektori-
ale në politika zhvillimore 

Dokumentet strategjike për 
punësim të hartuara

Zbatimi i planeve të vep-
rimit sipas dokumenteve 
strategjike 

Shkalla e lartë e informalitetit 

Forcimi i mekanizmave për 
luftim të informalitetit (rritja e 
numrit të stafit, trajnimi, etj.)

Burimet njerëzore dhe 
infrastrukturore të Shërbi-
meve Publike të Punësimit 
dhe Qendrave të Aftësimit 
Profesional të avancuara

Shfrytëzimi efikas i 
burimeve njerëzore & 
infrastrukturore të SHPP 
dhe QAP-ve në politikat e 
punësimit

Vetëdijësimi i publikut për 
efektet negative të infor-
malitetit 

Baza e të dhënave e krijuar 
(SIMP)

Avancimi i bazës së të 
dhënave (SIMP & SMP) 
dhe krijimi i sistemit unik 
të të dhënave 

Bashkëpunim jo i mjaftue-
shëm ndërinstitucional për 
hartim dhe zbatim të politi-
kave të punësimit

Ngritja e bashkëpunimit 
ndërministror në zgjerimin 
dhe zbatimin e politikave dhe 
mekanizmave të aftësimit 
profesional 
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Klimë më e përmirësuar 
e biznesit & nxitje e zhvil-
limit të NVM-ve 

Ndërlidhje efikase e 
Mekanizmave të Aftësimit 
Profesional me sektorin 
privat Mungesa e investimeve

Zgjerimi dhe sigurimi i inves-
timeve të brendshme dhe të 
jashtme

Infrastruktura ligjore

Zbatimi i plotë dhe efikas 
i ligjeve ekzistuese

Stimulimi i investimeve 
përmes përmirësimit të klimës 
së të bërit biznes

Plotësimi dhe përmirësimi 
i infrastrukturës ligjore

Mungesa e resurseve 
(njerëzore, fizike etj.) të shër-
bimeve publike të punësimit

Ngritja dhe shfrytëzimi 
racional i resurseve njerëzore 
profesionale

Mbështetja e politikave ak-
tive të punës nga donatorët

Koordinimi dhe 
shfrytëzimi  racional për 
zhvillimin e vazhdueshëm 
të MAP

Përmirësimi de mirëmbajtja e 
pajisjeve dhe infrastrukturës 
fizike

Përgatitje për shfrytëzim 
të Fondit Social Evropian

Përdorimi i limituar si SIMP 
dhe mungesa e sistemit për 
mbledhjen e informatave të 
tregut të punës (SITP)

Avancimi dhe funksionalizimi 
i SIMP dhe krijimi i SITP

Mungesa e mbështetjes 
buxhetore në zhvillimin e 
mekanizmave të aftësimit 
profesional

Rritja eksponenciale për 
buxhetin e mekanizmave të 
aftësimit profesional

Mungesa e përgjegjësisë dhe 
menaxhimi institucional

Zhvillimi i indikatorëve të 
performancës në të gjitha 
nivelet dhe pozitat

Forcimi i mekanizmave të 
kontrollit për stafin
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Kapitulli IV – Politikat Shëndetësore

1. Politikat e BE-së në Fushën e Shëndetësisë

Politikat e shëndetësisë në Bashkimin Evropian konsiderohen si politika ku shtetet 
anëtare kanë autonomi të gjerë në vendim-marrje bazuar në kushtet ekonomike dhe 
sociale në vendet e tyre. Përderisa organizimi dhe menaxhimi i sistemeve shëndetësore 
mbetet përgjegjësi e shteteve individuale. BE ndihmon ato duke adresuar problemet e 
përbashkëta të anëtarëve në fushën e shëndetit publik.  

Të jesh me shëndet të mirë është një nder prioritetet kryesore të qytetareve te Evropës. 
Bashkimi Evropian (EU) përpiqet që të arrij nivel me te larte të kujdesit shëndetësor 
përmes të gjitha politikave dhe aktiviteteve evropiane, në pajtueshmëri me nenin 168 
të Traktatit për funksionimin e Bashkimit evropian. Veçanërisht politika Evropiane 
në çështjet shëndetësore ka për qëllim përmirësimin e shëndetit publik, preventiven e 
sëmundjeve dhe rreziqet nga sëmundjet( përfshire edhe ato që lidhen me mënyrën e 
jetesës të qytetareve evropian) ,dhe luftimin e sëmundjeve të rralla përmes promov-
imit të kërkimeve shkencore. Veprimet e unionit përbehen nga politikat nacionale të 
shteteve, dhe BE inkurajon bashkëpunimin në mes anëtarëve  në fushën e shëndetësisë.

Megjithatë definimi i politikave nacionale mbetet kompetence ekskluzive e shteteve 
anëtare te BE. Për këtë qëllim  veprimet e BE nuk duhet te përfshijnë definimin e poli-
tikave shëndetësore dhe as organizimin, dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe 
kujdesin shëndetësor. 

Politika shëndetësore Evropiane  përbehet prej zhvillimit të kompetencave të shpërnda-
ra me plotësimin nga politikat nacionale. Shtetet anëtare të BE-së mund të bashkëpuno-
jnë me shtetet e treta dhe organizatat tjera kompetente ndërkombëtare 

Për sa i përket rregullimit ligjor të kësaj fushe, BE-ja ka aprovuar një sërë dokumentesh 
ligjore që mbulojnë vetëm disa nga çështjet e shëndetit publik. Këto provizione janë të 
përfshira edhe në disa dokumente të rëndësishme strategjike të BE-së si Strategjia e BE-
së Evropa 2020, Letrën e Bardhë: Së bashku për Shëndetësi: Qasje Strategjike për BE-në 
2008-2013,402 si dhe një sërë direktivash për shtetet anëtare. Gjithashtu, BE ka Programin 
Shëndetësi për Rritje i cili është themeluar me Rregulloren e Këshillit të BE-së, dhe më 
pas miratuar nga Parlamenti Evropian me numër 2011/0339 (COD)403 nga i cili fond 
përkrahen iniciativa dhe projekte në fushën e shëndetit publik. Institucioni përgjegjës 
për koordinimin e politikave shëndetësore të Shteteve Anëtare është Drejtorati i Përg-
jithshëm për Shëndetësi dhe Konsumatorë pranë Komisionit Evropian.404

Dokumentet kryesore në të cilat kjo drejtori bazon punën e vet përfshijnë: 

402 Ibid.
403 Rregullorja për themelimin e Programit të Shëndetësisë për Rritje, programi i tretë disa-vjeҫar i vep-

rimit të BE-së në fushën e Shëndetit në periudhën 2014-2020.
404 Portali I BE-së: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm.
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- Strategjia e BE-së Evropa 2020
- Letra e Bardhë: Së bashku për Shëndetësi: Qasje Strategjike për BE-në 2008-2013
- Direktiva 2003/33/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit me 26 maj 2003 

mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe provizioneve administrative të 
Shteteve Anëtare që lidhen me reklamimin dhe sponsorizimin e produkteve të 
duhanit.

- Direktiva 2001/37/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit me 5 qershor 
2001 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe provizioneve administrative të 
Shteteve Anëtare që lidhen me prodhimin, prezantimin, dhe shitjen e produk-
teve të duhanit.

- Direktiva 2010/13/EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit me 10 mars 2010 
mbi koordinimin e disa provizioneve të ligjeve, rregulloreve, ose veprimeve 
administrative në Shtetet Anëtare mbi ofrimin e shërbimeve audio-vizuele të 
mediave. 

- Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit me 27 janar 2003 
që përcakton standardet e cilësisë dhe sigurisë për grumbullimin, testimin, për-
punimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut njerëzor, dhe komponentave të gja-
kut që amandamenton Direktivën 2001/83/EC.

- Direktiva 2004/23/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit me 31 mars 2004 
që përcakton standardet e cilësisë dhe sigurisë për dhurimin, prokurimin, tes-
timin, përpunimin, konservimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e lëkurës dhe qeli-
zave njerëzore.

Çështja e harmonizimit me legjislacionin e BE kërkohet ekskluzivisht në pjesën e shën-
deti publik ku përfshihen:

- Strategjia Evropiane e Shëndetësisë  
Programet dhe Iniciativat 

- Rreziqet shëndetësore   
Sëmundjet e bartshme, gjaku dhe indet njerëzore, 

- Përcaktuesit shëndetësor :  
Duhani, alkooli ushqyeshmeria, aktiviteti fizik dhe psikik, shëndeti mendor , 

- Përcaktuesit shëndetësor-ambienti 
Përcaktuesit  social-ekonomik, Ambienti  Fusha elektromagnetike , gjenetika 
dhe ekzaminimi

Politikat e shëndetit publik janë pjesë përbërëse e Strategjisë dhjetë vjeçare të BE-së për 
zhvillim ekonomik. Arsyeshmëria e dhënë nga BE për këtë qasje paraqitet në formë të një 
liste arsyesh ku në mes tjerash përfshihen: Mbajtja e njerëzve të shëndetshëm dhe aktiv 
për periudha më të gjata ka ndikim pozitiv në produktivitetin dhe konkurrueshmërinë; 
Inovacioni mund të ndihmojë sektorin e shëndetësisë që të bëhet më i qëndrueshëm dhe 
në gjetjen e shërbimeve të reja për sëmundje; Sektori i shëndetësisë ka rol të rëndësishëm 
në përmirësimin e shkathtësive dhe krijimin e vendeve të punës pasi që punëson 1 në 10 
punonjësit më të kualifikuar në BE.  Duke pasur parasysh se përqindja e personave mbi 
moshën 65 vjeç pritet të rritet deri  45% përgjatë njëzet viteve të ardhshme, financimi i 
faturave në rritje të shëndetësisë dhe qasja në një jetë të pavarur dhe të dinjitetshme për 
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popullsinë në plakje do të jetë çështje qendrore për debatin politik405. 

Programi Shëndetësi për Rritje menaxhohet nga Agjencia Ekzekutive për Shëndetësi 
dhe Konsumatorë. Vetëm në ciklin e dytë të tij në periudhën kohore 2008-2013 ky pro-
gram i ka kushtuar buxhetit të BE-së 321,500,000 EUR406, fonde me të cilat janë financuar 
mbi 300 projekte dhe masa e aktivitete të tjera që synojnë përmirësimin e shëndetit pub-
lik të qytetarëve evropian. 

Një nga politikat më të unisuara të shëndetit publik në BE është pa dyshim ajo kundër 
duhanit. Në të gjitha vendet anëtare të BE-së politikat kundër duhanit janë të tilla që 
ndalojnë plotësisht konsumin e duhanit në vende publike, japin provizione strikte për 
dukjen e paketave të cigareve përfshirë këtu edhe kundër-reklama në sipërfaqe të kon-
siderueshme të paketimit. Për më tepër për shumë vite me radhe kompanitë prodhuese 
dhe shpërndarëse të cigareve u ndalohet të reklamojnë produktet e tyre në medium 
publike. Përkushtimi i BE-së në luftën kundër duhanit shkon edhe me tej duke caktuar 
vendeve anëtare kuota të sipërfaqeve të subvencionuara që mbillen me duhan407 si dhe 
politika dekurajuese për prodhuesit. Politikat e mundshme në të ardhmen për sa i për-
ket duhanit dhe produkteve të tij mund të përfshijnë rregulla edhe më strikte të shitjes, 
distribuimit dhe reklamimit të produkteve të duhanit e deri tek ndalimi i prodhimit 
të kësaj bime në territorin e BE-së. Kjo e fundit besohet se indirekt mund të arrihen në 
rast se ndalen të gjitha subvencionimet e BE-së dhe Shteteve Anëtare për kulturën e 
duhanit408. 

Institucione të tjera në nivel të BE-së që merren me aspekte të ndryshme të shëndetit 
publik dhe shëndetësisë janë Autoriteti Evropian për Siguri të Ushqimit409, Agjencia Ev-
ropiane e Barërave410, dhe Qendra Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve.411

2. Politikat Shëndetësore në Kosovë

Bazuar në studimin e Bankës Botërore, në Kosovë ndahen vetëm gjashtëdhjetë e pesë 
(65) € për kokë banori në vit. Në vitin 2010 qytetarët e Kosovës kanë shpenzuar tetëdh-
jetë (80) milion € për shërim jashtë vendit. Kosova si një nga shtetet më të varfëra në 
Evropë ka nevojë të adresoj disa sfida fundamentale, para se sektori shëndetësor i saj të 
bëhet sistem gjithëpërfshirës i shërbimeve parandaluese, diagnostikuese dhe trajtuese 
që janë në pajtim me nevojat e popullatës dhe që i mbështesin qytetarët të kenë gjendje 

405 Evropa 2020 – për një BE më të shëndetshme. Portali i BE-së:  http://ec.europa.eu/health/eu-
rope_2020_en.htm

406 Fact Sheet Health Programme 208-2013.
407 COUNCIL REGULATION (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003
408 Banka Botërore dhe Komisioni Evropian. Ekonomia e Përdorimit dhe Kontrollit të Duhanit në Botën në 

Zhvillim. 
409 EFSA. http://www.efsa.europa.eu/.
410 EMA. http://www.ema.europa.eu/ema/.
411 ECDC. http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx.
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shëndetësore të krahasueshme me popujt e Bashkimit Evropian.412

Politikat shëndetësore konsiderohen të jenë çështje të rëndësisë së lartë për shoqërinë. 
Andaj ato gjejnë vend të posaçëm në agjendat e politik-bërësve. Ligji bazë për rregullimin 
e sektorit të shëndetësisë në Kosovë është Ligji i ri për Shëndetësi413 i cili është rishikuar 
dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Ligje gjithashtu të rëndësishme për rregullimin e 
sektorit janë edhe Ligji për Shëndetësi Publike414, Shëndetësinë Private415 dhe Shëndetin 
Riprodhues416. Në pamundësi për të financuar një skemë të qëndrueshme, Kosova ende 
nuk ka sigurime shëndetësore. Që nga viti 2001 e deri më tani, të paktën katër projekt-
ligje për sigurime shëndetësore kanë përfunduar pa e mare miratimin e fundit dhe pa 
hyrë në fuqi. Një raport analitik për Kosovën e vlerëson këtë si një prej pengesave më të 
mëdha për zhvillimin e shëndetësisë në Kosovë417. 

Në bazë të Ligjit të ri të shëndetësisë,  Ministria e Shëndetësisë kryen funksione në këto 
fusha:

- Udhëheqja e politikave e kujdesit shëndetësor në të gjitha nivelet e sistemit 
- shëndetësor
- Mbikëqyrja e zbatimit të politikave
- Mbikëqyrja e drejtave dhe detyrimeve në sistemin shëndetësor 
- Zbatimi i   parimeve të kujdesit shëndetësor
- Mbikëqyrja në ofrimin e shërbimeve shëndetësore

Financimi i sistemit shëndetësor në Kosovë bëhet kryesisht nga buxheti i shtetit, me një 
përqindje të vogël të faturës që mbulohet nga bashkë pagesat e qytetarëve. Kategoritë e 
rrezikuara sociale janë të përjashtuara nga bashkë pagesat.418 Fatura e shëndetësisë për 
vitin 2012 i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 88,168,485 EUR419. Kjo shumë paraqet 6.37% 
të buxhetit total të Qeverisë së Kosovës për këtë vit420. Ky nivel i buxhetit me vetëm rreth 
40 EUR në vit për kokë banori e sjellë buxhetin për shëndetësi të Kosovës në vendin e 
fundit në Evropë.421 

412 Raport për gjendjen e sektorit të shëndetësisë dhe planet për reformë bazuar në dokumente strategjike. 
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. Ministria e Shëndetësisë. 2013.

413 Ligji Nr. 2012/04-L-125.
414 Ligji 2007/02 L78. Ligji për  Shëndetësi Publike. http://kuvendikosoves.org/?cid=1,191,229.
415 Ligji 2004/50. Për Shëndetësi Private. http://kuvendikosoves.org/?cid=1,191,229.
416 Ligji 2006/02 L76. Për Shëndetin Riprodhues. http://kuvendikosoves.org/?cid=1,191,229.
417 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
418 Këshilli i Evropës. Gjendja e Sigurimeve Sociale në Kosovë. 
419 Ligji Nr. 04/L-128 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-079 për Buxhetin e Republikës së 

Kosovës për vitin 2012. 
420 Ibid.
421 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
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Cilësia e shërbimeve shëndetësore shpesh është vlerësuar të mos jetë në nivelin e 
dëshiruar. Sistemi aktual i shëndetësisë nuk përbëhet nga entitete të ndara për ofrim 
dhe blerje të shërbimeve, që sjell deri tek një situatë ku mungojnë incentivat financiare 
për ofruesit të përmirësojnë cilësinë dhe efikasitetin e ofrimit të shërbimeve422. Për këtë 
qëllim në Dhjetor 2012 është miratuar nga Qeveria Strategjia e Cilësisë së Shërbimeve. 
Një hulumtim i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) identifikon prob-
leme të shumta në sistemin e shëndetësisë në Kosovë, përfshirë këtu edhe barnatoret e 
furnizuara dobët, pajisjet mjekësore të amortizuara dhe të mangëta, puna e personelit 
mjekësor e vonuar dhe jo-konsistente, si dhe përfshirja e gjerë në sektorin privat karshi 
atij publik, stafi që drejton pacientët nga sektori publik në atë privat si dhe forma të 
ndryshme të korrupsionit.423 

Në Planin e punës së qeverisë për vitin 2013 si dhe në Planin për Hartimin e doku-
menteve Strategjike të miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovë është paraparë 
Hartimi i Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2014-2020, si dhe përfshirja e të gjitha 
dokumenteve tjera strategjike në sektorin e shëndetësisë në një dokument unik strate-
gjik për tërë sektorin e shëndetësisë. 424 Procesi i ri-organizimit të sektorit është duke u 
zhvilluar që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale dhe si pjesë e pandashme e tij kanë 
qenë edhe negociatat me institucione financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe 
Fondi Monetar Ndërkombëtar të cilat kujdesen që buxheti i shtetit të qëndrojë brenda 
parametrave të paraparë në marrëveshjet që Kosova ka nënshkruar me to. Nga rapor-
timet e mediave dhe deklarimeve të ministrisë kuptohet se versioni i fundit i paketës së 
ligjeve për reformën e shëndetësisë është pranuar përfundimisht nga BB dhe FMN dhe 
se këto ligje pritet të miratohen së shpejti në parlament. 

Përveç rregullimit të përgjithshëm të sektorit, Ligji për Shëndetësi gjithashtu rregullon 
edhe çështjet e transplantimit të organeve dhe indeve që është e lejueshme të kryhet 
vetëm nga institucionet e autorizuara nga Ministria e Shëndetësisë, kurse klonimi i 
njerëzve është rreptësisht i ndaluar në të gjitha institucionet shëndetësore.425 Këto dy 
ligje janë disa nga ndryshimet e sugjeruara nga BE në kuadër të përafrimit me leg-
jislazcionin dhe forcimit të lidhjeve kontraktuale me këtë entitet.426 

Infrastruktura ligjore që rregullon sektorin e shëndetësisë në Kosovë përbëhet nga këto 
ligje: 

- Ligji i Shëndetësisë, Nr. 2004/4
- Ligji për Inspektoratin Sanitar Nr. 2003/22 

422 Ilir Hoxha. Sigurimet Shëndetësore në Kosovë: A po ofrohet zgjidhja adekuate financiare? Friedrich 
Ebert Stiftung. 2011.

423 BIRN. Raporti për Sistemin Shëndetësor të Kosovës.
424 Raport për gjendjen e sektorit të shëndetësisë dhe planet për reformë bazuar në dokumente strategjike. 

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. Ministria e Shëndetësisë. 2013
425 Ligji Nr. 2004/4 Për Shëndetësinë. neni 110 dhe 111. http://kuvendikosoves.org/?cid=1,191,229
426 Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshje të Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe 

Kosovës. 
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- Ligji për Produkte dhe Pajisje Mjekësore Nr. 2003/26
- Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve Nr. 2004/38
- Ligji për Shëndetësinë Private Nr. 2004/50
- Ligji për Inspektoratin Shëndetësor Nr. 2006/02-L38
- Ligji për Kujdesin Shëndetësor Emergjent Nr. 2006/02-L50
- Ligji për Duhanin (i rishikuar dhe miratuar nga Parlamenti në prill 2013)
- Ligji për Nxitjen dhe Mbrojtjen e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri Nr. 02/L-81
- Ligji për Shëndetin Riprodhues Nr. 02/L-76
- Ligji për Shëndetin Publik Nr. 02/L-78
- Ligji për Transfuzionin, Kontrollin e gjakut dhe produkteve të tij Nr. 02/L-101
- Ligji për barnat  Narkotike, Substancat Psikotropike dhe Prekusorët Nr. 02/L-128
- Ligji për parandalimin dhe Luftimin e Sëmundjeve Ngjitëse 02/L-109.427

2.1. Politikat e Shëndetit Publik në Kosovë

Legjislacioni në Kosovë përkitazi me shëndetin publik ka nevojë të rishikohet në mënyrë 
që të jetë në harmoni me atë të BE-së. Përkundër faktit se një pjesë e legjislacionit relevant 
për këtë fushë është tashmë e aprovuar dhe në fuqi, BE në mënyrë të vazhdueshme ka 
potencuar nevojat për ndërhyrje në këtë fushë. 

Kontrolli i duhanit dhe produkteve të tij është një ndër ligjet më problematike deri më 
tani. Lufta kundër konsumit të duhanit aktualisht është bashkërenduar dhe rregullohet 
me Ligji mbi Duhanin, Ligji nr .02/L-78 mbi Shëndetin Publik; dhe UA nr. 05/2007 në 
Zonat e Pirjes së Duhanit, Shenjat për mos pirjen e duhanit, dhe Shënimi në Paketat dhe 
produktet e duhanit nga prodhuesit dhe importuesit, UA nr. 06/2007 mbi Ndalimin e 
Shitjes së Produkteve të Duhanit personave nën moshën 18 vjeçare, dhe UA nr .07/2007 
mbi Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e duhanit, dhe gjithashtu PVPE 2012 (veprimi 
66.4 indikatori 4).428 Institucionet përgjegjëse për zbatimin e Ligjit të duhanit janë: Ins-
pektorati Sanitar, Inspektorati i Punës, Inspektorati i Tregut dhe Inspektorati i Arsim-
it.429 Ligji i kaluar anti-duhan prej kur ka hyrë në fuqi është ballafaquar me një shkallë 
mjaft të ulët zbatimi dhe provizionet për ndarjen e hapësirave publike në duhan pirëse 
dhe jo-duhan pirëse ka qenë vështirë të implementohet në praktikë. Ligji ri anti-duhan 
ndalon plotësisht (100%) konsumin e duhanit dhe produkteve të tij në të gjitha ambien-
tet publike dhe pritet të implementohet më lehtë. 

Substancat e njeriut si gjaku/indet dhe qelizat, dhurimi dhe transplantimi i organeve 
janë po ashtu fusha që paraqesin sfidë për institucionet e Kosovës. Zona e gjakut/indeve 
është e rregulluar me Ligjin Nr. 02/L-101 mbi Transfuzionin dhe Kontrollimin e Gja-
kut dhe Produkteve të tij. Sipas këtij ligji, Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gja-
kut (QKTGJ) dhe spitalet regjionale janë institucionet përgjegjëse për gjakun dhe indet, 
kurse institucionet tjera përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit të shëndetit në fushën e 

427 BIRN. Raporti për Sistemin Shëndetësor të Kosovës.
428 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit. 
429 Ibid.
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substancave të njeriut dhe sëmundjeve ngjitëse përfshijnë ISHPK-në, QKUK-në, KAMP 
dhe Këshillin e Koordinimit për furnizim me gjak.430

Sa i përket dhurimit dhe transplantimit të organeve në Kosovë, kjo kryhet nga vende 
të specializuara, që kanë marrëveshje dhe leje të veçantë nga MSH-ja. Transplantimi 
Autogenic i indeve të kockave dhe lëkurës është bërë nga Klinika Ortopedike dhe Kiru-
rgjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).  Kjo fushë është e rregulluar 
nëpërmjet akteve nënligjore dhe dokumenteve politike si në vijim: 

- Ligji mbi Shëndetin nr. 04/2004 (Neni 110); 
- Qëllimi i parë i Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2010 -2014 (në uljen e së-

mundjeve dhe vdekshmërisë së popullsisë), dhe 
- Plani i Veprimit (fusha kryesore ka të bëjë me përmirësimin e statusit shëndetë-

sor dhe përmirësimin e kualitetit të shërbimeve shëndetësore). 

Për sa i përket transplantimit dhe substancave të origjinës njerëzore, Kosova ka mung-
esë të theksuar të kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturës fizike për këto veprimtari. 
Ministria e Shëndetësisë nuk ka të dhëna për numrin e personave që kanë nevojë për 
transplantim. Prandaj, zhvillimi i një regjistri me personat që janë në pritje për trans-
plantimin e qelizave, indeve, dhe organeve, dhe regjistri i dhuruesve të qelizave, in-
deve dhe organeve është i nevojshëm. Procesi i Dialogut për Stabilizim dhe Asocim431 
ka rekomanduar që ky problem të adresohet përmes Direktivave 2010/45 mbi Standar-
det e Kualitetit dhe Sigurisë në Transplantimin e Organeve Njerëzore, kurse Raporti i 
Progresit për vitin 2011 ka vënë në dukje mos miratimin e kornizës ligjore në fushën 
e transplantimit të qelizave dhe indeve si një sfidë në fushën e politikës shëndetësore. 
Aktualisht, MSH-ja është në fazën përfundimtare të përpilimit të Projekt-propozimit  
mbi transplantimin e indeve dhe qelizave, dhe Projekt-propozimit mbi Transplantimin 
e organeve.432 

Qytetarët e Kosovës përdorin shërbime shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, dhe 
anasjelltas, në kushte të barabarta, mbi bazën e marrëveshjes së veçantë të ndërsjellët. 
Sipas kësaj marrëveshjeje, MSH-ja ofron shërbime mjekësore, duke përfshirë shërbime 
të dializës, pacientëve të Republikës së Shqipërisë. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje,  
Spitali Rajonal në Gjakovë i ofron staf mbështetës spitalit të Bajram Currit në Shqipëri, 
kurse rastet emergjente dërgohen nga spitali i Bajram Currit në Shqipëri në Spitalin e 
Gjakovës.433 

100 pacientë Kosovar trajtohen çdo vit pa pagesë në institucionet shëndetësore në Re-
publikën e Turqisë, bazuar në marrëveshje të veçantë bilaterale. Procedurat referuese 
janë të definuara nga UA nr. 02/2012 për trajtim shëndetësor jashtë institucioneve 

430 Ibid.
431 2011 Raporti i Progresit për Kosovë, Sektori i Shëndetësisë. 12.10.2011. f. 44-45
432 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
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shëndetësore  publike, dhe në përputhje me këtë qytetarët e Kosovës kanë të drejtën të 
shfrytëzojnë institucionet shëndetësore të huaja, të mbështetura me nga 2 milion euro 
çdo vit, nga burimet e buxhetit të Kosovës.434 

Aktualisht banorët jo-kosovarë përdorin shërbimet e ofruara nga institucionet shënde-
tësore Kosovare nën të njëjta kushte siç i përdorin qytetarët e Kosovës. Me Ligjin për 
Sigurime Shëndetësore, gjithashtu do të rregullohen marrëdhëniet dypalëshe në mes 
qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe Shteteve Anëtare të BE-së sa i përket kujdesit 
shëndetësor ndërshtetëror,  bazuar në marrëveshje bilaterale që do të nënshkruhen për 
këtë qëllim, deri në anëtarësimin e Kosovës në BE, duke marrë parasysh që Direktivat 
e BE-së 883/04 dhe 987/09 për pagesa nga shtetet tjera, në përputhje me marrëveshjet 
ndërshtetërore dhe rregulloret e BE-së, për pagesa nga fondet për sigurime shëndetësore 
në bazë të marrëveshjeve dypalëshe. 435 

Aktivitetet e ardhshme legjislative në lidhje me kujdesin shëndetësor ndërkufitar do të 
bazohen në Direktivën e BE-së 2011/24 mbi të drejtat e pacientit në kujdesin shëndetë-
sor ndërkufitar të shkurtit 2011.436

Menaxhimi i sëmundjeve ngjitëse në vitet e fundit është përmirësuar. Që pas përfun-
dimit të luftës të gjitha epidemitë janë menaxhuar në përputhje me standardet e OBSH-
së dhe kjo është vlerësuar pozitivisht nga ekspertët e huaj. Kushtet për menaxhimin 
e sëmundjeve ngjitëse që nga viti 2007 janë përmirësuar, gjithashtu duke u bazuar në 
mbështetjen e OBSH-së dhe Bankës Botërore. Fusha e sëmundjeve ngjitëse është e rreg-
ulluar me politikat dhe aktet ligjore: Ligji nr. 2004/4 mbi Shëndetin, Ligji nr. 02/L-78 
mbi Shëndetin Publik, Ligji nr. 02/L-109 mbi Sëmundjet Ngjitëse, Ligji nr. 2003/22 në 
Inspektoratin Sanitar, Ligji nr. 02/L-38 në Inspektoratin Shëndetësor, Ligji nr. 2004/21 
në Veterinari, dhe  PVPE 2012 (Veprimi 66.4 treguesit 10). 437

Institucionet përkatëse për zbatimin e legjislacionit janë: ISHPK-ja, QKTGJ-ja, QKUK-ja 
( klinika infektive), spitalet regjionale, Laboratorët Mikrobiologjik, Inspektorati sanitar, 
Inspektorati Shëndetësor, Shërbimet e Policisë, KMA, Qendrat shëndetësore familjare 
që cilësohen të jenë kryesore, Këshilli Koordinues për Furnizim me Gjak, dhe Shërbimet 
e Veterinarisë. 

Lufta kundër abuzimit me drogë ende nuk është adresuar dhe po ashtu nuk ka poli-
tika për parandalimin e sëmundjeve jo-ngjitëse. Ka pasur shumë pak përparim në 
zbatimin e programeve kundër kancerit të gjirit, cervikal dhe kolorektal në përputhje 
me rekomandimet e  BE. Shërbimet shëndetësore nuk ju ofrohen në mënyrë adekuate 
komuniteteve pakicë. Disponueshmëria e të dhënave për gjendjen shëndetësore të ko-
muniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas është e kufizuar. Vaksinimi i komunitetit  RAE 

434 Ibid.
435 Ibid.
436 Ibid.
437 Ibid.
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është më i ulët se i komuniteteve  tjera. Nga Janari i vitit  2011 Instituti i Shëndetit Pub-
lik ka  bërë fushatë vaksinimi më shumë se 800 fëmijëve nga komunitetet RAE kundër 
sëmundjeve të ndryshme. Në fushën e shëndetit mendor, dispozitat për personat me 
aftësi të kufizuara mendore duhet të përfshihen në strategjinë shëndetësore dhe  planin 
e veprimit.438

Ka nevojë për fonde adekuate për ristrukturimin e duhur të sektorit. Veprimet e mëte-
jshme janë të nevojshme për të nxitur përfshirjen e personave me probleme të shëndetit 
mendor, sidomos në sistemin arsimor, dhe fuqizimin e tyre. Duke marrë parasysh faktin 
se procesi i integrimeve evropiane është synim kryesor i vendit tonë, çështjet  e shëndetit 
publik dhe rreziqet nga sëmundjet përfshirë edhe ato që lidhen me mënyrën e jetesës 
të qytetareve, luftimin e sëmundjeve të rralla dhe promovimin e kërkimeve shkencore 
duhet të prioritizohen. Në këtë drejtim duhet zhvilluar bashkëpunim me vendet fqinje 
në fushën e shëndetësisë si parakusht për anëtarësim në BE.439

Strategjia Evropiane e Shëndetësisë 2007-2013, programet dhe iniciativat, rreziqet shën-
detësore,  sëmundjet e bartshme, gjaku, indet njerëzore, përcaktuesit shëndetësor, du-
hani, alkooli, ushqyeshmëria, aktiviteti fizik dhe psikik, shëndeti mendor, përcaktuesit 
shëndetësor dhe ambienti, përcaktuesit social-ekonomik, ambienti  fusha elektromag-
netike, gjenetika dhe ekzaminimi. Ministria e Shëndetësisë duhet të hartoj, ndryshoj dhe 
adoptoj këtë legjislacion brenda një afati të shkurtër si dhe të filloj zbatimin e këtij legjis-
lacioni që është parakusht esencial gjatë procesit të anëtarësimit. 440

Pakoja e ligjeve për reformën gjithëpërfshirëse për shëndetësi është padyshim sfida më e 
madhe e parashikueshme. Përveç pritjes së aprovimit të saj në parlament, edhe zbatimi 
i saj do të ketë mjaft vështirësi. Me këtë veprim, MSH do të përmbushte rekomandi-
min më të vështirë për t’u arritur nga konkluzionet e studimit të fizibilitetit441. Përveç 
ngritjes së institucioneve të reja (fondi) zbatimi i reformës do të hasë edhe në barriera 
nga burimet njerëzore. Ndryshimet në procedura dhe mënyra të funksionimit duhet të 
përcillen me informacion të mjaftueshëm për palët që i afektojnë/ndikojnë si dhe tra-
jnime të mjaftueshme për stafin administrativ dhe mjekësor në terren. Qasja e tillë do t’i 
mundësonte ministrisë të arrijë plotësisht rekomandimet e BE-së për trajnim dhe plotë-
sim të personelit. Një sfidë tjetër që do të cenojë skemën e re është edhe informaliteti në 
tregun e punës. Numri i madh i të papunëve dhe atyre që punojnë pa kontrata pune 
e bën faturën e këtij ligji shumë të lartë për qeverinë. Zvogëlimi i informalitetit është 
një ndër parakushtet bazë për qëndrueshmërinë e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. 
Specifikisht disa nga sfidat më të mëdha janë:

438 Raport për gjendjen e sektorit të shëndetësisë dhe planet për reformë bazuar në dokumente strategjike. 
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. Ministria e Shëndetësisë. 2013.

439 Ibid. 
440 Raport për gjendjen e sektorit të shëndetësisë dhe planet për reformë bazuar në dokumente strategjike. 

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave. Ministria e Shëndetësisë. 2013.
441 Studimi i Fizibilitetit për Marëveshje të Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe 

Kosovës.
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Sfidat kryesore:

- Zhvillimi i sistemit te qëndrueshëm financiar të sektorit shëndetësor
- Zhvillimi dhe implementimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor 
- Zvogëlimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë  së përgjithshme të popullatës
- Përmirësimi i menaxhimit të resurseve ekzistuese dhe cilësisë së shërbimeve
- Zhvillimi i kapaciteteve njërzore për menaxhim në sektorin shëndetësor
- Informimi i punëdhënsve dhe qytetarëve për ndryshime në sektor 
- Prioritetimizi i duhur i sektorit dhe ndarja e përshtatshme e buxhetit në për-

puthje me prioritetet 
- Përkrahja e kapaciteteve kërkimore në IKSHPK për vendimmarrje të informuar
- Hartimi i strategjise për promovim dhe edukim shëndetësor
- Sigurimi i të dhënave për faktorët mjedisor dhe ndikimin e tyre në shëndet
- Arritja e indikatorëve të shëndetit publik të matshëm brenda Objektivave të 

Mijëvjecarit për sa i përket mbrojtjes nga sëmundjet, vdekshmërinë e foshnjave 
dhe nënave, Tuberkulozë, HIV, parandalim të sëmundjeve sidomos te grupet e 
margjinalizuara. 

- Ofrimi i shërbimeve cilësorë në tërë territorin e vendit (për momentin në një 
pjesë të territorit të banuar me serbe, MSH nuk ka struktura fare). 

- Grumbullimi dhe ruajtja e të dhënave në një sistem të integruar të menaxhimit 
(SISH) për të gjeneruar të dhëna të besueshme dhe në formë të krahasueshme442.

- Implementimi i ligjit të duhanit të miratuar në prill 2013 nga Parlamenti i 
Kosovës

- Amandamentimi i ligjeve të kërkuara nga BE në studimin e fizibilitetit si ligjet 
për gjakun dhe produktet e gjakut, indet, qelizat, dhurimin dhe transplantimin 
e organeve, si dhe ato për sëmundjet e transmetueshme.443  

3. Korniza Institucionale dhe Kapacitetet

Sistemi shëndetësor në Kosovë përbëhet prej dy lloj institucionesh, atyre për politika, 
planifikim dhe zbatim të ligjeve në fuqi si dhe institucioneve që ofrojnë shërbime shën-
detësore dhe farmaceutike. Ministria e Shëndetësisë është bartësi kryesor i politikave 
dhe zbatimit të tyre, ndërsa ofruesit e shërbimeve shëndetësore (publike) janë ata që 
kujdesen për shëndetin e qytetarëve. Ofruesit e shërbimeve shëndetësore klasifiko-
hen si të nivelit primar, sekondar dhe terciar. Infrastruktura e ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore publike përbëhet prej: QKUK-së si i ofruesi më i madh i shërbimeve ter-
ciare, Qendra Klinike Universitare Dentare në Kosovë (QKUDK), Qendra Kombëtare 
për Transfuzionin e Gjakut ( QKTGJK), Instituti i Mjekësisë së Punës (IMPK), Qendra 
Sportive e Mjekësisë (QSMK) dhe Instituti Kombëtar për Shëndetin Publik (IKSHPK)444, 

442 Ky rekomandim paraqitet në raportet e progresit të BE-së për Kosovën 2010, 2011, dhe studimin e fizibi-
litetit. 

443 Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshje të Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe 
Kosovës.

444 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.
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shtatë spitaleve rajonale445 dhe Institutit të Punës në Gjakovë si ofrues të shërbimeve 
sekondare, dhe Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), Qendrat e Mjekësisë 
Familjare (QMF) dhe Mjekësia Familjare Lëvizëse (MFL) si njësi të nivelit primar446. Ak-
terë të rëndësishëm në sektorin e shëndetësisë janë edhe ofruesit privat të shërbimeve të 
cilët në Kosovë ofrojnë gjithnjë e më shumë shërbime të sofistikuara të cilat shpesh nuk 
ofrohen as nga QKUK dhe institucione të tjera publike të shëndetësisë. 

Ministria kryen detyrat dhe përgjegjësitë e veta përmes gjashtë departamenteve447, dy 
inspektorateve448 dhe një agjencie449. Departamentet e ndryshme të ministrisë ndahet 
tutje në divizione dhe zyra. Përderisa stafi i ministrisë janë përgjithësisht mirë të shkol-
luar me një mesatare shumë më të lartë se ministritë e tjera, kapacitetet menaxhuese në 
këtë ministri shpesh janë cilësuar si të mangëta. Raporti i Progresit i Komisionit Evropi-
an për vitin 2011 thekson që “Nevojitet shumë punë për të luftuar korrupsionin gjerë-
sisht të shtrirë në arsim dhe shëndetësi.450

Reforma aktuale e sektorit pritet të ridefinojë rolet e institucioneve në këtë sektor si 
dhe të shënojë themelimin e institucioneve të reja si Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. 
Ky institucion do të mbikëqyrej nga parlamenti dhe funksionimi i tij do të mundësonte 
sigurime shëndetësore për ofrimin e shërbimeve si në tregun publik ashtu edhe në atë 
privat.451 Reformat e pritura përqendrohen në tri shtylla: riorganizimi i sistemit shën-
detësor, rikonstruktimi i sektorit financiar shëndetësor, dhe menaxhimi i burimeve 
njerëzore. Reforma e sistemit shëndetësor ka për qëllim përmirësimin e shërbimeve 
shëndetësore për të gjithë qytetarët452 dhe do të zbatohet në dy faza: reforma e orga-
nizimit të sistemit shëndetësor dhe faza e reformimit të financimit shëndetësor.453 Kjo 
reformë besohet se do të adresojë në mes të tjerash edhe përmirësimin e qasjes në shën-
detësi për komunitetet e margjinalizuara si ato RAE të cilët qasjen në shëndetësi e kanë 
më problematike se grupet e tjera454. Aktualisht vlerësohet se mbi 80% e popullatës së 
Kosovës kanë në njëfarë shkalle qasje në kujdesin primar brenda 10 minutave dhe 99 për 

445 Gjakovë, Gjilan, Pejë, Prizren, Vushtrri, Ferizaj, Mitrovicë. Burimi: Ministria e Shëndetësisë.
446 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit.
447 Departamentet në kuadër të ministrisë janë: Departamenti i Adminsitratës, Departamenti i Shërbimeve 

Shëndetësore, Departamenti për Menaxhim Strategjik, Departamenti i Farmaceutikës, Departamenti i 
Prokurimit, Departamenti për Buxhet dhe Financa. Burimi: Ministria e Shëndetësisë.

448 Inspektorati Sanitar dhe Inspektorati Shëndetësor. Burimi: Ministria e Shëndetësisë.
449 Agjensioni i Kosovës për Produkte Medicinale. Burimi: Ministria e Shëndetësisë.
450 Komisioni Evropian. Raporti i Progresit për Kosovën. 2011. 
451 Ilir Hoxha. Sigurimet Shëndetësore në Kosovë: A po ofrohet zgjidhja adekuate financiare? Friedrich 

Ebert Stiftung. 2011.
452 Ofrimi i shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët e Kosovës ka qenë një ndër rekomandimet e BE-së në 

raportin e progresit 2011 dhe studimin e Fizibilitetit për sektorin e shëndetësisë.
453 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asociimit.
454 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010.
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qind brenda 20 minutave.455

Një nga aspektet kyçe dhe sfidat për rregullimin e sektorit mbeten grumbullimi i të 
dhënave sistematike dhe të besueshme për performancën e sektorit456. Mungesa e një 
sistemi të unisuar të menaxhimit të të dhënave deri më tani ka qenë një nga sfidat më të 
mëdha për zhvillimin e shëndetësisë dhe planifikimin adekuat të politikave në këtë sek-
tor. Me përkrahjen e Qeverisë së Luksemburgut, MSH është aktualisht duke zhvilluar 
sistemin HIS për menaxhimin e integruar të të dhënave në shëndetësi i cili besohet se 
do të përmirësoj dukshëm cilësinë e grumbullimit dhe ruajtjes së të dhënave të shënde-
tësisë. 

Indikatorët e shëndetit publik në Kosovë tregojnë për një situatë mjaft shqetësuese për 
sa i përket sëmundjeve ngjitëse dhe sëmundjeve kronike. Prezenca e HIV dhe sëmund-
jeve seksualisht të transmetueshme është ndër më të ulëtat në rajon ku nga viti 2002 deri 
më 2008, Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut ka analizuar rreth 14,000 mos-
tra të gjakut dhe identifikuar dy raste me HIV457, 0.04% të rasteve me sifiliz, 3.3% raste 
me Hepatit B dhe 0.3 raste me Hepatit C458. Prevalenca e tuberkulozës, është ndër më 
të lartat në Evropë ku mesatarja vjetore e prevalencës është 53.4 për 100,000 banorë459. 
Statistikat e përhapjes së sëmundjeve që mund të parandalohen me vaksinim në Kosovë 
është paraqitur në figurën më poshtë.460

Ta
be

la
 

4,2 Numri I rasteve të sëmundjeve që mund të paran-
dalohen me vaksinë në Kosovë 2008/2009

Sëmundja 2008 2009

Paliomieliti 0 0

Parotiti 797 731

Fruthi/Rubeola 19 27

Hepatiti B 95 102

Difteria 0 0

Kolla e keqe 37 28

Tuberkulozi 948 901

Tetanusi 0 0

Gjithsej 1898 1789

455 Ibid.
456 Raporti i Progresit për Kosovën 2011. 
457 Sipas UNDP-së në mes të viteve 1986 dhe 2009 u regjistruan gjithsej 80 raste të HIV/AIDS në Kosovë 

(gjashtë raste të raportuara në vitin 2009), me 27 vdekje të raportuara.
458 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asociimit.
459 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
460 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010.
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Figure 3. Prevalenca e sëmundjeve të parandalueshme përmes vaksinimit në Kosovë

Në vitin 2009, ishin 115,999 raste të raportuara të sëmundjeve ngjitëse me shkallë të 
vdekshmërisë prej 5,510 për 100,000 banorë. Sëmundjet më të raportuara ishin sindroma 
akute diarreale që përbën pothuajse 43 për qind të vdekshmërisë totale e përcjellë nga 
infeksionet akute të traktit respirator.461

Gjithashtu, indikatorët për shëndetin e nënave dhe foshnjave janë ndër më të ulëtit në 
Evropë. Shkalla e vdekshmërisë perinatale llogaritet të jetë 23 për 1.000 lindje dhe sh-
kalla e vdekshmërisë së nënave është 7 për ҫdo 100.000 lindje462. Raporti për Zhvillimin 
njerëzor i UNDP-së vlerëson se shkalla e vdekshmërisë së foshnjave është 18-49 në 1000 
dhe vdekshmëria e fëmijëve nën moshën pesë vjeçare është 35-40 për 1000 lindje të gjal-
la463. 

Politikat e ministrisë për parandalimin e sëmundjeve të transmetueshme si dhe politika 
të tjera që kanë të bëjnë me shëndetin publik si ajo për menaxhimin e gjakut dhe produk-
teve të tij, ka nevojë të rishikohen. Në mesin e ligjeve të rekomanduara për tu ndryshuar 
përfshihen edhe:

- Ligji për Shëndetin Riprodhues Nr. 02/L-76
- Ligji për Shëndetin Publik Nr. 02/L-78
- Ligji për Transfuzionin, Kontrollin e gjakut dhe produkteve të tij Nr.0 2/L-101
- Ligji për parandalimin dhe Luftimin e Sëmundjeve Ngjitëse 02/L-109464

Kosova gjithashtu duhet të miratoj dhe rishikoj legjislacionin mjaft të rëndësishëm për 
indet, qelizat, dhurimin dhe transplantimin e organeve si dhe për sëmundjet e trans-
metueshme. 465

Kapacitetet njerëzore për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në Kosovë janë gjithash-
tu një sfidë e madhe. Numri i mjekëve për kokë banori është vetëm 0.94 për ҫdo 1000 
banorë466 në krahasim me 2.7 sa ka Maqedonia, ose 21 Sërbia dhe 16 Bosna dhe Herce-
govina467. Përdorimi i kapaciteteve spitalore është në shkallë mesatare prej rreth 62.9%, 

461 Ibid.
462 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
463 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010.
464 Studimi i Fizibilitetit për Marrëveshje të Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe 

Kosovës.
465 Ibid.
466 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
467 Keiser Family Foundation. Global Health Facts. http://www.globalhealthfacts.org/ data/topic/ map. 

aspx?ind=74.  
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ndërsa mesatarja e trajtimit në spitale është 5.8 ditë468. 

Një sfidë tjetër e lidhur me qasjen në burime njerëzore të kualifikuara dhe menaxhimin e 
tyre ka të bëjë me numrin e pamjaftueshëm të mjekëve specialist, që e bën ofrimin e shër-
bimeve të cilësisë së njejtë në tërë territorin e vendit. Punëtorët e licencuar shëndetësore 
në Kosovë janë të shpërndarë si në vijim: 4099 mjekë, dentistë 1234, farmacistë 1030, in-
fermierë/mamitë (i diplomuar) 139, psikolog 26, fizioterapeutë 238, infermiere (shkolla 
e mesme) 16,736, që në total arrin 23,502. Për shkak të burimeve financiare të kufizuara, 
mundësia për punësimin e personelit të kujdesit shëndetësor është i kufizuar.469 Pagat e 
ulëta në sektorin publik gjithashtu bën që specialistët preferojnë të punojnë në sektorin 
privat. Në kuadër të zhvillimit të burimeve njerëzore, ministria ka shpallur pozita të ha-
pura për më shumë se 470 mundësi të reja specializimi për mjekët, dentistët dhe farma-
cistët si dhe ka hapur konkurse për 65 specialistë të rinj në QKU dhe spitalet rajonale.470

Shkaqet kryesore të vdekjeve (53%) në Kosovë janë sëmundjet e patransmetueshme 
(sëmundjet e zemrës, kanceri), vdekjet neonatale (28%) dhe vdekjet nga sëmundjet e 
transmetueshme (12%)471. Sëmundjet tjera ngjitëse vazhdojnë të jenë mjaft të përhapura 
në Kosovë. Në vitin 2009, ishin 115,999 raste të raportuara të sëmundjeve ngjitëse me 
shkallë të vdekshmërisë prej 5,510 për 100,000 banorë.472 Sëmundjet më të raportuara 
ishin sindroma akute diarreale që përbën  pothuajse 43 për qind të vdekshmërisë totale 
e përcjellë nga infeksionet akute të traktit respirator.473 

Aspekti më sfidues në rrafshin institucional ka të bëjë me reformën e paraparë të sek-
torit. Përveҫ institucioneve të reja dhe procedurave të funksionimit të tyre që pritet të 
krijohen si pjesë e reformës, edhe institucionet ekzistuese do të preken. Proceset e reja 
do të kërkojnë trajnimin adekuat të të gjithë personave që preken nga reforma. Marrë 
parasysh numrin e personave të prekur me reforma, gjegjësisht, shtrirjen e gjerë të refor-
mave, koha për aftësimin e personelit për zbatimin e reformës mund të jetë e konsider-
ueshme. Shtimi i vazhdueshëm i personelit mjekësor në të gjitha nivelet për të përmirë-
suar qasshmërinë e qytetarëve në shërbime është gjithashtu sfidë që do të paraqitet në 
vitet në vijim. 

Sfidat kryesore:

- Përmirësimi dhe ngritja e kapaciteteve menaxhuese  në nivelet makro (moni-

468 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 
Kosovo. 2009.

469 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

470 Ibid.
471 Lul Raka, MD-PhD dhe Dukagjin Pupovci, PhD, Prof., National Background Report on Health for 

Kosovo. 2009.
472 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010.
473 Ibid.
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torimi) dhe mikro
- Shpërndarja adekuate e resurseve
- Zbatimi i roleve dhe përgjegjësive të akterëve vendimmarrës
- Përmirësimi i implementimit, inspektimit, monitorimit, raportimit dhe vlerë-

simit
- Miratimi i akteve ligjore, udhëzimeve administrative dhe dokumenteve të tjera 

për mënyrën e funksionimit të skemës së re;
- Zhvillimi dhe miratimi i ndryshimeve në skemën administrative të MSH dhe 

ri-definimi i pozitave të punës për personelin;
- Trajnimi adekuat i personelit administrativ dhe mjekësor për ndryshimet në 

procese dhe procedura;
- Rritja e vazhdueshme e personelit mjekësor në sektorin publik për të përmirësu-

ar cilësinë e shërbimeve dhe mbulueshmërinë për të gjithë qytetarët;
- Krijimi i kuadrove specialiste brenda dhe jashtë vendit.474

4. Infrastruktura Shëndetësore

Infrastruktura shëndetësore në Kosovë cilësohet si një ndër më të pazhvilluarat në 
Ballkan. Mungesa e theksuar e kushteve të punës si dhe pajisjet e vjetëruara dhe të 
mirëmbajtura dobët, janë arsyet kryesore për cilësime të tilla. Për shumë shërbime të 
specializuara, qytetarët e Kosovës i drejtohen institucioneve shëndetësore jashtë ven-
dit. Gjendja e rëndë në sistemin shëndetësor vjen si pasojë e zhvillimeve historike që 
nga periudha e ish-Jugosllavisë, pastaj nga periudha 10 vjeҫare e gjendjes së jashtëza-
konshme në Kosovë ku ofrimi i shërbimeve mjekësore për popullatën shumicë ishte 
organizuar në mënyrë paralele përmes rrjetit të organizatës Nëna Terezë475. Në vitet e 
para të periudhës së pas-luftës investimet në shëndetësi nga Qeveria e Kosovës dhe or-
ganizata të ndryshme donatore kanë qenë të shumta, mirëpo rezultatet në terren duken 
shumë pak. Vetëm në vitin 2009, Ministria e Shëndetësisë ka shpenzuar mbi katër milion 
Euro për investime kapitale dhe rreth €700,000 në pajisje të avancuara në QKUK.476

Kujdesi Parësor Shëndetësorv(KPSH) është niveli primar i ofrimit të shërbimeve. Strate-
gjia e KSHP-së e zhvilluar nga MSH-ja në vitin 2004  është e bazuar në organizimin dhe 
implementimin e kujdesit shëndetësor primar në 37 komuna.477 KSHP-ja është e finan-
cuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Qeveria përmes granteve komunale shëndetësore 
të ndara nga Ministria e Financave pas një procesi konsultues me MSH-në dhe komunat 
përkatëse. Buxheti i KSHP-së për vitin 2012 është 41 milion Euro (MF 2012). 

Kujdesi Dytësor Shëndetësor (KDSH) paraqet nivelin sekondar të shërbimeve 
shëndetësore. Kujdesi shëndetësor sekondar ofrohet përmes spitaleve regjionale 

474 Financimi i specilizimeve jashtë vendit mund të jetë i nevojshëm sidomos për profilet që ndërlidhen me 
përdorimin e teknologjive të avancuara në mjekësi.

475 Bloom, J., Hoxha, I., Sambunjak, D., Sondorp, E. (2007) Ethnic segregation in Kosovo’s post-war health 
care system. European Journal of Public Health, 17 (5). pp. 430-436.

476 BIRN. Raporti për Sistemin Shëndetësor të Kosovës.
477 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit.
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(Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizren, Gjilan) dhe spitaleve të qytetit (Ferizaj dhe Vushtrri). 
Këto institucione ofrojnë spital dhe trajtim të specializuar, duke përfshirë kujdesin 
ambulator. 478 Sipas planit të Ahtisaarit për zgjidhjen e statusit të Kosovës, pritet që së 
shpejti të themelohen edhe tre spitale rajonale në komunat e banuara me shumicë serbe 
të Graçanicës, Shtërpces dhe Mitrovicës Veriore.479

Kujdesi shëndetësor mental po ashtu ofrohet në nivel të KSHS-së përmes Qendrave për 
Kujdes Mental; (QKM), Strehimores për Integrim të Komunitetit (SIK, Gjilan) dhe Qen-
drës për Integrim dhe Rehabilitim të pacientëve kronik psikiatrik në Shtime. 

Kujdesi Tretësor shëndetësor (KTSH) është niveli më i lartë i shërbimeve mjekësore. 
Kujdesi shëndetësor terciar përfshin shërbime të avancuara dhe specializuara mjekësore 
nga institucionet shëndetësore, duke përfshirë  mësimin e detyrueshëm të nxënësve, 
studimet pasuniversitare dhe kërkime shkencore përkatëse. Shërbimet e KSHT-së ofro-
hen nga Qendra Klinike Universitare në Kosovë (QKUK), Qendra Klinike Universitare 
Dentare në Kosovë (QKUDK), Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut ( QKT-
GJK), Instituti i Mjekësisë së Punës (IMPK), Qendra Sportive e Mjekësisë (QSMK) dhe 
Instituti Kombëtar për Shëndetin Publik (IKSHPK). Për Rajonin e Prishtinës, institucio-
net e kujdesit shëndetësor terciar shërbejnë po ashtu si institucione të nivelit të kujdesit 
shëndetësor sekondar.480 

Kujdesi shëndetësor sekondar dhe terciar në sektorin publik financohet përmes buxhetit 
të shëndetësisë që menaxhohet nga MSH-ja, e cila ka përcaktuar se për vitin 2012 do të 
ndahen  88.5 milion për KSHS dhe KSHT. Duhet të theksohet se qasja në shërbimet e 
specializuara shëndetësore për të gjithë (sidomos për ato terciare paraqet një sfidë tepër 
të madhe.481 Kosova ka mungesë të specialistëve të kardiokirurgjisë, onkologjisë dhe 
disa shërbimeve tjera terciare dhe diagnostike. Shumica e pacientëve duhet të udhë-
tojnë jashtë Kosovës, kryesisht në shtetet fqinje siç është Maqedonia, Serbia dhe madje 
Turqia. Përkundër mungesës së të dhënave të besueshme në këtë fushë, MSH ka rapor-
tuar shpenzimin e disa miliona eurove çdo vit për të mbështetur trajtimin e kosovarëve 
jashtë vendit. Vetëm në vitin 2010, MSH ndau 2 miliona euro nga buxheti i saj për këtë 
qëllim.482

Sektori shëndetësor privat është gjithashtu pjesë e rëndësishëm e shëndetësisë në 
Kosovë. Viteve të fundit, është shënuar rritje në investimet private në shëndetësi të cilat 
janë manifestuar me një numër të konsiderueshëm të spitaleve private, qendrave diag-
nostiko-terapeutike (poliklinikat) dhe klinika të specializuara. Pagesat për shërbime në 
sektorin privat janë ekskluzivisht nga pacientët ose nga sigurimet shëndetësore private 
që nuk janë të obligueshme me ligj. Reforma e gjithëmbarshme e sektorit dhe themelimi 

478 Ibid. 
479 Ibid.
480 Ibid.
481 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010
482 Ibid.
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i Fondit për Sigurime Shëndetësore besohet se do të ketë ndikim shumë pozitiv edhe 
tek ofruesit privat të shërbimeve pasi që shërbimet që për shumë pacientë nuk janë të 
kapshme financiarisht, do të mund të mbulohen nga fondi.

Sfidat për të ardhmen për sa i përket infrastrukturës shëndetësore ndërlidhen ngushtë 
me qasje në shëndetësi për të gjithë qytetarët  si dhe me cilësinë e njëtrajtshme të 
shërbimeve të ofruara. Përveç infrastrukturës së mangët fizike në disa vise të Kosovës, 
edhe infrastruktura ekzistuese ka nevojë për investime të vazhdueshme pasi që është 
në gjendje mjaft të rëndë. Përmirësimi i furnizimit dhe mirëmbajtjes me pajisje është 
gjithashtu shumë i nevojshëm. Avancimi i nivelit të përdorimit të teknologjisë informa-
tive gjithashtu është i nevojshëm.

Sfidat kryesore:

- Rritja e investimeve kapitale në infrastrukturën  shëndetësore
- Investime kapitale në pajisje dhe përmirësimi i mirëmbajtjes së tyre

5. Shërbimet Shëndetësore dhe Kualiteti i Tyre

Sipas Ligjit për Shëndetësi të gjithë qytetarët e shtetit kanë të drejtë të përdorin të gjitha 
shërbimet shëndetësore që ofrohen nga institucionet publike shëndetësore. Përderisa 
për shërbime shëndetësore janë të parapara edhe bashkëpagesa nga qytetarët, katego-
ritë e veçanta sociale të qytetarëve nuk paguajnë bashkë-pagesa siç edhe është përcaktu-
ar në Nenin 22 të Ligjit për Shëndetësi nr. 4/2004.

Cilësia e shërbimeve mjekësore në Kosovë është aspekti më i dukshëm i problemeve dhe 
sfidave në sistemin shëndetësor. Fondet e mangëta të dedikuar këtij aspekti nga buxheti 
i shtetit kanë bërë që shpesh pacientët duhet të blejnë edhe produktet bazë për trajtim 
si fasho, shiringa, apo edhe barëra bazë të cilat sipas ligjit ofrohen falas për qytetarët. 
Një studim i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) nxjerr në pah disa nga 
problemet më të shpeshta me cilësinë e shërbimit në institucionet shëndetësore publike. 
Sipas këtij raporti, problemet me cilësinë në ofrimin e shërbimeve shëndetësore më të 
shpeshta lidhen me mungesën e kushteve sanitare në objekte shëndetësore, mungesën e 
personelit mjekësor gjatë orarit të punës, orientimi i pacientëve nga institucionet shën-
detësore publike në ato private, korrupsionin, mos-funksionimin e pajisjeve, dhe mung-
esën e mjekëve specialistë483. 

Që të gjitha këto aspekte kanë ndikuar që edhe buxheti modest i alokuar nga Qeveria e 
Kosovës për shëndetësi të mos jetë efikas në praktikë. Në vitin 2012, Qeveria e Kosovës 
ka alokuar 130 milion Euro ose 8.46% të buxhetit të shtetit që është më i ultë se vendet 
e rajonit si Maqedonia e cila ja dedikon 12% të buxhetit apo Serbia me 13.9%484. Raporti 

483 BIRN. Raporti për Sistemin Shëndetësor të Kosovës.
484 Keiser Family Foundation. Global Health Facts. http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.

aspx?ind=74
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për zhvillimin njerëzor i UNDP-së e vlerëson buxhetin e shëndetësisë për kokë banori në 
Kosovë si pesë herë më të ultë se vendet e rajonit.485 

Më poshtë paraqiten shpenzimet buxhetore të Qeverisë së Kosovës në shëndetësi.

 2009 2010 2011 2012

Buxheti për Ministrinë e 
Shëndetësisë (niveli i dytë 
dhe i tretë) (in milion 
euro)

66 71 79 89

Buxheti për Komuna (në 
milion euro) 26 27 38 41

Totali (në milion euro) 92 98 117 130

PBB (në milion euro)* 3,912 4,216 4,637 4,911

Shpenzimet totale shën-
detësore në % të PBB-së 2.35 2.33 2.53 2.64

Burimi: FMN Raporti Shtetëror, Prill 2012; MF;486

Shpenzimet e Kujdesit Shëndetësor Publik

Sektori për Cilësinë e Shërbimeve Shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë 
është funksional që nga viti 2002 dhe tani përbëhet nga vetëm dy zyrtarë487. Në mung-
esë të burimeve njerëzore të mjaftueshme mbikëqyrja nga ky sektor nuk mund të jetë 
aq strikte në terren. Ndarja e këtij sektori si pjesë e veçantë e strukturës administrative 
ka bërë që të krijohet rrjeti i koordinatoreve shëndetësore në të gjitha nivelet e kujdesit 
shëndetësor të cilët i raportojnë këtij sektori.488

Vlerësimi dhe monitorimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore është i kontrolluar nga 
koordinatorët e shëndetësore dhe inspektorëve të cilësisë. Strategjia për përmirësimin e 
cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore 2012-2016 është në progres.489

Sfidat kryesore: 

- Ngritja e cilësisë së përgjithshme të shërbimeve shëndetësore
- Zgjerimi i spektrit aktualisht të kufizuar të shërbimeve shëndetësore
- Përmirësimi i kushteve sanitare në objektet e ofruesve publik të shërbimeve 

shëndetësore;
- Përmirësimi i mbikëqyrjes së personelit mjekësor në sektorin publik;

485 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010
486 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit.
487 Ibid.
488 Ibid.
489 Ibid.
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- Luftimi efektiv i korrupsionit në të gjitha nivelet;
- Parandalimi dhe kontrollimi i keqpërdorimeve nga skema e sigurimeve shën-

detësore;
- Fuqizimi i sektorit për cilësinë e shërbimeve në kuadër të ministrisë dhe rrjetit 

të koordinatorëve të cilësisë në të gjitha nivelet;
- Parmirësimi në planifikim dhe zbatim të politikave për barërat esenciale si dhe 

materialet shpenzuese në institucione shëndetësore;

6. Sistemi i Informimit Shëndetësor

Ministria e Shëndetësisë ka miratuar strategjinë e SISH. E përkrahur nga Qeveria e 
Luksmeburgut dhe donatorë të tjerë MSH ka filluar punën për disejnimin dhe zbatimin 
e Sistemit të Informimit Shëndetesor i cili përbëhet nga tri komponente:

- Krijimi i infrastrukturës së teknologjisë informative
- Hartimi i kornizës ligjore
- Zbatimi i standardeve evropiane në shëndetësi

Sipas kësaj strategjie implementimi  i SISH bëhet në tri faza dhe ka një shtrirje në periud-
he dhjetëvjeçare (2010 – 2020).  Në fazen A, është menduar të realizohet infrastruktura e 
nevojshme për zbatimin e SISH në Prishtinë dhe Prizren si dhe përmirësimi i statistikave 
ekzistuese. Faza B, parasheh që sistemi informativ te hyjë në praktikë, kurse faza C përf-
shin përforcimin e infrastrukturës për aplikimin e SISH në tërë Kosovën, duke tentuar 
qe të gjitha objektivat të përmbushen.490 

Aplikimi i SISH në terren pritet të jetë tejet sfidues. Sisteme të tilla të menaxhimit janë 
shumë sfiduese edhe për vendet me nivel shumë më tëzhvilluar ekonomik  se Koso-
va dhe shpesh përfundojnë pa sukses. Në Kosovë deri më tani ka pasur disa tentativa 
të vogla për pilotimin e SISH të cilat kanë përfunduar pa sukses. Projekti aktual për 
themelimin e SISH konsiderohet të jetë ndër tentativat më serioze të qeverisë të përkrahur 
nga donatorët për zhvillimin dhe aplikimin e infrastrukturës SISH. 

Sfidat më të mëdha në lidhje me dizajnimin dhe zbatimin e sistemit SISH në Kosovë 
ndërlidhet më së shumti me infrastrukturën fizike për zbatimin e tij si dhe me persone-
lin e kualifikuar për ta përdorur atë. Për sa i përket infrastrukturës fizike të nevojshme 
për zbatimin e SISH, pajisja me kompjuterë dhe lidhje interneti për të gjitha institucionet 
shëndetësore. Në anën tjetër, stafi që do të përdorë atë do të duhet të trajnohet në mënyrë 
adekaute. Një nga sfidat e tjera që parashihet në aplikimin e SISH është kapacitetet 
vendore për të mirëmbajtur dhe zhvilluar tutje sistemin SISH. Sistemi aktual është duke 
u zhvilluar nga kompani ndërkombëtare dhe mirëmbajtja dhe zhvillimi i vazhdueshëm 
i tij mund të jetë i shtrenjtë.

Sfidat kryesore:

490 Ministria e Shëndetësisë. http://www.msh-ks.org/sq/component/content/article/656-ne- minis-
trine-e-shendetesise-u-prezantua-drafti-final-i-strategjise-se-sistemit-te-informimit-shendetesor.html
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- Mungesë e statistikave shëndetësore (grupet e margjinalizuara)
- Zhvillimi i softuerit HIS në përputhshmëri me sistemin e Kosovës, infrastruk-

turën ligjore dhe fizike si dhe sipas standardeve të BE-së për grumbullimin dhe 
ruajtjen e të dhënave;

- Zhvillimi i infrastrukturës fizike për zbatimin e SISH;
- Trajnimi i personelit shëndetësor dhe adminsitrativ që do të aplikojnë SISH në 

punën e tyre;
- Mirëmbajtja dhe zhvillimi i vazhdueshëm i SISH është mjaft e kushtueshme dhe 

kapacitetet vendore në këtë fushë mund të jenë të mangëta;

7. Financimi i Shëndetësisë dhe Sigurimet Shëndetësore

Ligji ekzistues për Shëndetësi nr. 4/2004 (Nenet 12.6, 12.7, 12.8, 57, 61 dhe 124) definojnë 
mënyrën e përcaktimit të institucioneve shëndetësore. Bashkë-pagesat janë të rregullu-
ara me Ligjin për Shëndetësi 4/2004 (Neni 12.8 dhe 22) dhe UA Nr. 6/2006.491

Sistemi shëndetësor publik në Kosovë aktualisht është i financuar përmes buxhetit të 
shtetit dhe bashkë-pagesave.  Të ardhurat e institucioneve shëndetësore nuk mbahen në 
sektorin e shëndetësisë por rrjedhin në thesarin e shtetit në përputhje me Ligjin mbi Me-
naxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë. Nuk ka asnjë sigurim të detyrueshëm 
shëndetësor publik492. MSH merr 22 për qind të fondeve të përgjithshme për shëndetësi, 
spitalet sekondare dhe terciare marrin 51 për qind, përderisa komunat marrin pjesën e 
mbetur prej 26 për qind të ndarjes buxhetore për kujdesin shëndetësor.493

Në vitin 2011 Ministria ka hartuar projektligjin për Sigurime Shëndetësore dhe Pro-
jektligjin e ri për Shëndetësi. Këto dy ligje pritet të hyjnënë fuqi në 2013 pasi të kenë 
kaluar procedurat e nevojshme paralamentare. Duhet të theksohet se miratimi i këtyre 
dy ligjeve ka qenë peng i aprovimit të FMN-së dhe Bankës Botërore me të cilat Kosova 
ka marrëdhënie kontraktuale të cilat parashohin kufizime për mënyrat e shpenzimit 
buxhetor.  Zyrtarë të ministrisë kanë pohuar se pas shumë bisedash dhe këshillash nga 
FMN kanë arritur marrëveshje për projektligjin e ri.494

Sipas skemës së re  Sistemi i sigurimeve shëndetësore është një model i përzier në bazë 
të bashkimit të burimeve të fituara përmes primeve të paguara nga qytetarët dhe përmes 
fondeve të Qeverisë të mbledhura nga taksa e një fondi publik të vetëm për sigurime 
shëndetësore.495 Sigurimi shëndetësor do të organizohet dhe zbatohet si sigurim i de-
tyrueshëm dhe sigurim plotësues vullnetar. Sigurimi shëndetësor i detyrueshëm do të 
mbulojë shërbimet bazë të kujdesit shëndetësor dhe do të zbatohet përmes Fondit për 

491 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 
Stabilizim Asocimit.

492 Ibid.
493 UNDP. Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2010.
494 Ministria e Shëndetësisë. http://www.msh-ks.org.
495 Ilir Hoxha. Sigurimet Shëndetësore në Kosovë: A po ofrohet zgjidhja adekuate financiare? Friedrich 

Ebert Stiftung. 2011. 
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Sigurim Shëndetësor (FSSH).496 

Mjetet financiare për sigurim shëndetësor të detyrueshëm do të paguhen në FSSH. 
Këtu përfshihen të gjitha burimet e financimit: Primet e sigurimeve shëndetësore për të 
gjithë qytetarët dhe banorët e Republikës së Kosovës; si dhe Transferet e buxhetit nga 
institucionet përkatëse qeveritar për mbulimin e primeve të sigurimit shëndetësor të 
detyrueshëm për grupe të veçanta (pensionistët, të papunët, personat me aftësi të ku-
fizuara dhe invalidët e luftës, si dhe personat nën asistencë sociale).497

Primet për sigurimin shëndetësor të detyrueshëm do të llogariten çdo vit si një normë 
fikse bazuar në të ardhurat mesatare të Republikës së Kosovës. Norma e primeve është 
subjekt i vendimit të Qeverisë, bazuar në burimet buxhetore në dispozicion dhe nevojat 
shëndetësore të popullsisë. Personat të cilët nuk do të mbulohen nga sigurimet shënde-
tësore të detyrueshme do të paguajnë çmim të plotë të shërbimeve themelore në për-
puthje me listën e çmimeve të miratuara nga MSH-së në bazë të propozimit të FSSH-
së.498 

Shuma e përgjithshme e parashikuar e fondeve të grumbulluara është ilustruar më 
poshtë.
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Figura 4. Shpenzimet e parapara buxhetore në Shëndetësi499

Në krahasim me pagesat aktuale që MSH bën prej buxhetit të shtetit dhe skemës së pri-
tur është mjaft më i vogël si përqindje e totalit të faturës. Kjo vërehet në faturën aktuale 
të krahasuar me projeksionet e viteve në vijim. Sic shihet aktualisht rreth 90% e faturës 

496 Ibid.
497 Qeveria e Kosovës. Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit.
498 Ilir Hoxha. Sigurimet Shëndetësore në Kosovë: A po ofrohet zgjidhja adekuate financiare? Friedrich 

Ebert Stiftung. 2011.
499 Ibid.
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së shëndetësisë e bart buxheti i shtetit ndërsa në vitet në vijim ajo do të bjerë deri në 40%. 

Sfida kryesore për sa i përket financimit të sistemit shëndetësor ndërlidhet ngushtë me 
funksionalizimin e Fondit për sigurime shëndetësore. Një ndër sfidat kryesore ka të bëjë 
me likuiditetin e fondit sidomos në vitet e para të funksionimit të tij. Informaliteti në 
tregun e punës dhe numri mjaft i lartë i njerëzve të cilët nuk do të paguajnë sigurime 
shëndetësore por faturat e tyre do të paguhen nga buxheti i shtetit është aspekt mjaft 
sfidues për financimin e sektorit të shëndetësisë. Kontrolli në terren i aplikimit të skemës 
së sigurimeve shëndetësore është gjithashtu sfidë që parashihet në të ardhmen, sidomos 
derisa kapacitetet e monitorimit në terren të ngriten në nivelet e duhura. 

Sfidat kryesore:

- Krijimi i sistemit dhe fondit të sigurimit shëndetësor
- Operacionalizimi i skemës së sigurimeve shëndetësore dhe Fondit për Sigurime 

Shëndetësore;
- Luftimi i informalitetit në tregun e punës;
- Kontrolli i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore nga Parlamenti dhe Qeveria;
- Kontrolli në terren dhe parandalimi i keqpërdorimeve (sidomos referimi i pa-

cientëve nga institucione publike në ato private);
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8. Konkluzionet kryesore për Politikat Shëndetësore
Politikat Shendetesore

Përparësitë 
Rekomandimet për 
shfrytëzimin e përparë-
sive

Dobësitë Rekomandimet për elimin-
imin e dobësive

Projektligji i shëndetësisë 
dhe sigurimeve Zhvillimi i kapaciteteve 

për implementimin e 
Ligjit për Sigurime Shën-
detësore 

Mos prioritetizimi dhe 
buxheti Prioritetizimi i sektorit

Mbështetja e institucioneve 
financiare ndërkombëtare 
(BB, FMN)

Mungesa e sigurimeve shën-
detësore dhe financimi

Financimi i qëndrueshëmNdryshimi dhe përafrimi i 
legjislacionit 

Planifikimi, zbatimi, 
mbikëqyrja dhe vlerësimi 
i planit strategjik dhe 
planit vjetor të MSH

Spektri i kufizuar i shërbi-
meve shëndetësore

Projektligji i shëndetësisë i 
miratuar Zhvillimi i sistemit shën-

detësor inovativ dhe të 
qëndrueshëm 

Pagesat e larta nga pacienti 
për shërbime shëndetësore

Rrjeti i institucioneve shën-
detësore i shpërndarë 

Vonesat në reformat insti-
tucionale dhe kadrovike

Miratimi i dokumenteve 
relevante me kohënStrategjia sektoriale e shën-

detësisë 2010-2014

Rritja e qasjes në kujdes 
shëndetësor më të mirë 
dhe më të sigurt

Plotësimi i kornizës ligjore

Draft strategjia e cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore 
e hartuar

Funksionalizimi 
institucional i rrjetit të 
raportimit

Implementimi, monitorimi, 
inspektimi dhe evaluimi

Revidimi i planit ekzistues 
për ngritjen e planifikuar të 
kapaciteteve

Rrjeti i koordinatorëve 
të cilësisë së shërbimeve 
shëndetësore në insti-
tucionet shëndetësore dhe 
Divizioni i cilësisë/MSH

Cilësia e shërbimeve shënde-
tësore jo e dëshiruar Zbatimi dhe plotësimi i doku-

menteve relevante

Alokimi i mjeteve të nevo-
jshme

Shkalla e lartë e vaksinimit Ruajtja dhe përparimi 
i shëndetit të popul-
latës dhe parandalimi i 
sëmundjeve

Menaxhimi në nivelet makro 
(monitorimi) dhe mikro

Bashkëpunimi në pro-
movim shëndetësor dhe 
aktivitete 

Udhërrëfyesit dhe protokol-
let klinike (mungesa dhe mos 
zbatimi)

Laboratorët e akredituar 
(IKSHPK) Mbrojtja e qytetarëve nga 

rreziqet shëndetësore 
ndërkufitare

Mungesë e regjistrave 
populativ për sëmundje tjera 
jo-ngjitëse dhe të rralla

Ngritja dhe zhvillimi i kapac-
iteteve në shëndetësi publike

Funksionalizimi i regjistrit 
populativ për kancer

Përkrahja e kapaciteteve 
kërkimore në IKSHPK për 
vendimmarrje të informuar

Sigurimi i buxhetit adekuat

Strategjia e SISH-it 2010-
2019 e miratuar

Sigurimi i informatave të 
sakta dhe me kohë 

Strategjia për promovim dhe 
edukim shëndetësor

Fuqizimi i sistemit të rapor-
timit

Institucioni relevant 
(IKSHPK)

Të dhëna të pamjaftueshme 
për faktorët mjedisor dhe 
ndikimin e tyre në shëndet

Hartimi i strategjisë për 
edukim dhe promovim 
shëndetësor

Sistemi i mbikëqyrjes dhe 
vlerësimit të sëmundjeve 
ngjitëse

Shpërndarja joadekuate e 
resurseve Prioritetizimi i zbatimit të 

strategjisë së SISH-it

Fuqizimi i sistemit të 
mbikëqyrjes dhe të raportimit

Donacionet
Mungesë e statistikave 
shëndetësore (grupet e marg-
jinalizuara)

Roli dhe përgjegjësia e ak-
torëve vendimmarrëse

Raportimi i fragmentuar

Procesi i monitorimit dhe ngritja e kapaciteteve (trajnimet) në 
vazhdimësi
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Kapitulli V – Shoqëria e Informacionit

1. Politikat e BE-së dhe kërkesat për integrim në fushën e Komunikimeve 
elektronike, Shoqërisë së informacionit dhe Politikave audiovizuele

Evropa 2020 quhet strategjia e rritjes së Bashkimit Evropian dhe ka për qëllim nxitjen e 
një rritje ‘të zgjuar’, ‘të qëndrueshme’ dhe ‘gjithëpërfshirëse’.  Të tri këto qëllime synojnë 
të ndihmojnë Bashkimin Evropian të ofrojë nivele të larta të punësimit, produktivitetit 
dhe kohezionit social.  Prioritetet janë trajtuar në 7 iniciativa dhe brenda çdo iniciative, 
sikur BE-ja po ashtu dhe autoritetet kombëtare, duhet të koordinojnë përpjekjet e tyre 
në mënyrë që ato të jenë reciprokisht përforcuese.  Konkretisht, unioni synon të arrijë 
(5) objektiva ambicioze mbi punësimin, inovacionin, edukimin, përfshirjen sociale dhe 
klimën/energjinë deri më 2020. Secili shtet anëtar ka adoptuar caqet e tyre shtetërore në 
secilën prej këtyre fushave. Shumica e këtyre iniciativave janë prezantuar nga Komisioni 
në vitin 2012.

Shoqëria e informacionit ka ndikim në shumë aspekte të jetës. Politikat evropiane në 
këtë drejtim nisen që nga rregullimi i sektorëve të tërë industrialë e deri tek mbrojtja 
e privatësisë së çdo individi. Në fushën e shoqërisë së informacionit politikat e BE-së 
janë të grupuara rreth rregullimit të tregut, stimulimit të shoqërisë së informacionit, dhe 
shfrytëzimit të përfitimeve përmes ofrimit të shërbimeve më të mira publike.

Kapitulli 10 i acquis communautaire të BE-së mbi shoqërinë e informacionit dhe mediat 
synon të eliminojë pengesat për funksionimin efektiv të tregut të brendshëm në shërbi-
met e komunikimeve elektronike dhe të rrjeteve, të nxisë konkurrencën dhe të mbrojë 
interesat e konsumatorëve në sektor, duke përfshirë disponueshmërinë e shërbimeve 
themelore. Kapitulli 10 përfshin rregullat mbi shërbimet e shoqërisë së informacionit si 
një rregullator transparent, efektiv dhe i parashikueshëm për shërbimet audiovizuele në 
përputhje me standardet evropiane.

1.1. Agjenda Digjitale për Evropën (ADE)

Politikat e shoqërisë së informacionit aktualisht janë përmbledhur nën një ombrellë të 
quajtur “Agjenda Digjitale për Evropën”500.

Si njëra nga 7 iniciativat e strategjisë Evropa 2020, Agjenda Digjitale për Evropën përf-
shin strategjinë e BE-së për teknologjinë e informacionit dhe komunikimeve.  ADE syn-
on ngritjen e një ekonomie të qëndrueshme si dhe përfitime sociale, përmes një tregu të 
vetëm digjital të bazuar në Internet ultra të shpejtë. 

500 Agjenda Digjitale për Evropën:   http://europa.eu/ legislation_summaries/ information_society/ 
strategies/si0016_en.htm
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Sipas Planit të menaxhmentit të Drejtoratit Gjeneral për Shoqërinë e Informacionit dhe Me-
diat, ADE ka tri objektiva të përgjithshme që mbështeten nga shtatë shtyllat e ADE-së501.

1.1.1. Objektivat e përgjithshme të ADE-së

1. Vendosja e një tregu digjital vibrant502 me një kornizë ligjore stabile e cila stimu-
lon konkurrencën dhe investimin që të ofron përfitime të qëndrueshme ekono-
mike dhe sociale.

2. Përforcimi i konkurrencës Evropiane përmes ngritjes së inovacionit dhe inves-
timeve në hulumtim në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit si një 
shtytës kryesor i ekonomisë digjitale.

3. Promovimi i qasjes dhe përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komu-
nikimit në të mirë të shoqërisë së BE-së.

1.1.2. Shtyllat e ADE-së

Agjenda Digjitale për Evropë është e bazuar në shtatë (7) shtylla dhe përmban 101 aksi-
one të cilat synojnë të gjallërojnë ekonominë e BE-së dhe t’u mundësojnë qytetarëve dhe 
bizneseve të Evropës të marrin maksimumin nga teknologjia digjitale.  Përmes shtatë 
shtyllave konkretisht synohet:

Digitial single market

Vibrant digital single market

Regulatory framework
for the Digital Agenda

for Europe

ICT  Take-up

Policy strategy and coordination

General objectives ABB ActivitiesPillars of Digital Agenda

Capacities - 
Research

Infrastructure

Cooperation - 
Information and
Communication

Technologies

Innovation and investment in 
ICT research

ICT benefits for EU society

Interoperability and
standards*

Trust and security

Fast and ultra fast
internet access

Research and 
Innovation

Digital literecy, skills
and inclusion

Benefits for EU
society

Lean and effective administrative support

•	 Të arrihet një treg 
i vetëm digjital 

•	 Avancimi i stan-
dardeve in-
ter-operuese 

•	 Konsolidimi i sig-
urisë online 

•	 Promovimi i qa-
sjes së shpejtë dhe 
ultra të shpejtë 
në Internet për të 
gjithë

•	 Investimi në hu-
lumtim dhe ino-
vacion 

•	 Avancimi i kom-
petencës, aftësive 
dhe përfshirjes 
digjitale

•	 Ndikimi në përdorimin e zgjuar të teknologjisë për shoqërinë 

501 Drejtorati Gjeneral, Shoqëria e Informacionit dhe Media, Plani i Menaxhmentit 2012 – 13 Dhjetor, 2011, 
faqe 10 http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/infso_mp_en.pdf

502 Është përdorë termi origjinal për të shmangur konfuzionin.  Në shqip ndoshta më përshtatshëm do të 
tingëllonte “fleksibil” ose “elastik” se sa termi “vibrant”.
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Figura 1 – Objektivat, aktivitetet dhe shtyllat e ADE-së503

1.1.3. Caqet e Agjendës Digjitale për Evropën
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Caqet kryesore 
të ADE-së504 për 
vitet 2013 – 2020 
dhe përmbushja 
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një tabele (score-
board) si më posh-
të505:
Caku 1a: e tërë 
BE-ja të mbulohet 
me brez të gjerë 
(broadband) deri 
më 2013.
Caqet 1b dhe 
1c: e tërë BE-ja 
të mbulohet me 
brez të gjerë mbi 
30 Mbps deri më 
2020 dhe 50% e 
BE-së të parapa-
guhet në brez të 
gjerë mbi Mbps 
deri më 2020.
Caku 2a: 50% e 
popullatës të ble-
jë online deri më 
2015.
Caku 2b: 20% e popullatës të blejë online përtej kufirit deri më 2015.
Caku 2c: 33% e bizneseve të vogla dhe të mesme (SME) të shesin online deri më 2015.
Caku 2d: ndryshimi mes romingut dhe tarifave kombëtare ti ofrohet zeros deri më 2015.
Caku 3a: të rrisë përdorimin e Internetit prej 60% deri në 75% deri më 2015, dhe prej 41% 
deri në 60% në mes të njerëzve me aftësi të kufizuara.
Caku 3b: të përgjysmojë proporcionin e popullatës që nuk ka përdorë kurrë Internet prej 

503 Drejtorati Gjeneral, Shoqëria e Informacionit dhe Media, Plani i Menaxhmentit 2012 – 13 Dhjetor, 2011, 
faqe 10 http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/infso_mp_en.pdf.

504 Agjenda Digjitale për Evropë, Scoreboard: http://ec.europa.eu/digital- agenda/en/scoreboard 
505 Për situatën aktuale për 2012, shih “DAE-Scoreboard 2012”,  http://www.europolitics.info/pdf/gratu-

it_en/316456-en.pdf 
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30% në 15% deri më 2015.
Caku 4a: 50% e qytetarëve të përdorin eQeverinë deri më 2015, me më shumë se gjysma 
e formave të kthyera të kompletuara.
Caku 4b: të gjitha shërbimet publike kryesore përtej kufirit, me marrëveshje nga shtetet 
anëtare deri në 2011, të kenë qasje online deri më 2015.
Caku 5: të dyfishohet investimi publik në TIK506 dhe hulumtim e zhvillim deri në € 11 
bn deri më 2020.
Kurse caku i 13-të, (Key performance target 6): to reduce energy use of lighting by 20% 
by 2020, më shumë ka të bëjë me reduktimin e shpenzimit të energjisë se me komuni-
kimet elektronike, shoqërinë e informacionit ose mediat vizuale në kuptim të ngushtë.  

1.2. Korniza e përgjithshme ligjore

Procesi i liberalizimit në sektorin e telekomunikacionit nisë me publikimin e vitit 1987 
të Komisionit Evropian të ashtuquajtur “Letra e Gjelbër”507 mbi zhvillimin e tregut të 
përbashkët për shërbimet e telekomunikacionit dhe pajisjet.  Ky proces ka vazhduar me 
paraqitjen graduale të kornizës ligjore508 për telekomunikacion prej pesë (5) direktivave 
kryesore: direktivat ‘Korniza’, ‘Qasja’, ‘Autorizimi’, ‘Shërbimi universal’ dhe ‘Privatë-
sia’.  Në vitin 2009, Komisioni ka rishqyrtuar “Paketën e telekomit” përmes adoptimit 
të direktivave “Rregullimit më të mirë” dhe “Të drejtat e qytetarëve”, dhe themelimit 
të organit të rregullatorëve evropianë për komunikime elektronike (BEREC - The Body 
of European Regulators for Electronic Communications).  Miratimi i paketës së refor-
mave hapi rrugën drejt forcimit të tregut të komunikimeve elektronike evropiane duke 
rishikuar rregullat për të siguruar konkurrencë më efikase dhe të drejta më të mira për 
konsumatorët.509

1.2.1. Korniza rregullatore për rrjetat dhe shërbimet

1. Direktiva 2009/140/EC510 korniza rregullatore për rrjetat e komunikimeve 
elektronike dhe shërbimeve. Kjo direktivë plotëson direktivën 2002/21/EC - 
kornizën rregullatore për rrjetat e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve, 
direktivën 2002/19/EC mbi qasjen dhe ndërlidhjen e rrjetave të komunikimeve 
elektronike dhe pajisjeve dhe direktivën 2002/20/EC mbi autorizimin e rrjetave 
të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve.

506 Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit-TIK
507 Drejt një ekonomie dinamike Evropiane, Komisioni Evropian, Letër e Gjelbër, 1987 http://ec.europa.

eu/green papers/pdf/ green_paper_ telecom_services__ common_market_ com _87_290.pdf. 
508 Korniza e përgjithshme ligjore aktuale:  http://europa.eu/legislation_summaries/information_soci-

ety/legislative_framework/index _en.htm.
509 Korniza rregullator për komunikimet elektronike në BE, Gjendja në dhjetor 2009, (faqe 7) 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/regframeforec_dec20 09.pdf .
510 Direktiva 2009/140/EC plotëson direktivat 2002/21/EC, 2002/19/EC dhe 2002/20/EC  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0140:EN:NOT .
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2. Direktiva 2009/136/EC511 Kjo direktivë plotëson direktivën 2002/22/EC mbi 
shërbimin universal dhe të drejtat e përdoruesve, direktivën 2002/58/EC mbi 
përpunimin e të dhënave personale dhe rregulloren nr. 2006/2004 mbi bash-
këpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin e ligjeve 
për mbrojtjen e konsumatorit dhe rregulloren nr. 2006/2005 mbi bashkëpun-
imin në mes të autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin e ligjeve mbi 
mbrojtjen e konsumatorit.

3. Rregullorja nr. 1211/2009512 trupi i rregullatorëve evropianë për komunikime 
elektronike (BEREC) Kjo rregullore përcakton rregullat dhe funksionimin e 
trupit të rregullatorëve evropianë (BEREC) detyrë kryesore e të cilit është të 
këshillojë dhe mbështesë Komisionin Evropian në zhvillimin më të mirë të tre-
gut të brendshëm dhe të formojë një lidhje në mes të autoriteteve kombëtare 
rregullatore dhe Komisionit513.

4. Direktiva 2002/21/EC514 korniza rregullatore për komunikimet elektroni-
ke515 Direktiva kornizë 2002/21/EC e miratuar në vitin 2002 si pjesë e “paketës 
së telekomunikacionit” është hartuar me qëllim të vendosjes së një kornize të 
harmonizuar me rregulloren për shërbimet e komunikimit elektronik, rrjetat e 
komunikimit elektronik, pajisjet dhe shërbimet.  Ajo përcakton detyrat e au-
toriteteve kombëtare rregullatore dhe krijon një grup të procedurave për të sig-
uruar aplikimin e harmonizuar të kornizës rregullatore për të gjithë komunite-
tin.  Në vitin 2009 paketa e telekomunikacionit është plotësuar me dy direktiva 
“Legjislacioni më i mirë” dhe “Të drejtat e qytetarëve” si dhe me formimin e 
organit BEREC.  Kjo kornizë rregullatore e re përbëhet prej direktivës kornizë 
dhe katër (4) direktivave specifike.

5. Direktiva 2002/20/EC516 mbi autorizimin e rrjetave të komunikimeve elektron-
ike dhe shërbimeve Qëllimi i kësaj direktive është rregullimi i tregut të brend-
shëm të rrjetave të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve, përmes harmo-
nizimit dhe thjeshtimit të rregullave dhe kushteve për autoritetet rregullatore 
në mënyrë që të lehtësohet ofrimi i shërbimeve për të gjithë komunitetin.

6. Direktiva 2002/19/EC517 mbi qasjen dhe ndërlidhjen e rrjetave të komuniki-
meve elektronike dhe pajisjeve Kjo direktivë përcakton të drejtat dhe detyrimet 
për operatorët dhe ndërmarrjet që kërkojnë ndërlidhjen ose qasjen në rrjetat e 
tyre sipas parimit që lejon rregullat e konkurrencës dhe vepron si një instru-
ment për rregullimin e tregut.  Megjithatë, për aq sa nuk ka konkurrencë efek-

511 Direktiva 209/136/EC plotëson direktivat 2002/58/EC dhe 2002/22/EChttp://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0136:EN:NOT. 

512 Trupi i rregullatorëve evropian për komunikime elektronike (BEREC):   http://europa.eu/legislation_
summaries/information_society/legislative_framework/si001 5_en.htm.

513 Rregullorja (KE) Nr. 1211/2009, Neni 1. 
514 Direktiva 2002/21/EC, Neni 1.
515 Korniza rregullatore për komunikimet elektronike:  http://europa.eu/legislation_summaries/informa-

tion_society/legislative_framework/l24216a_en.htm.
516 Direktiva 2002/20/EC mbi autorizimin e rrjetave të komunikimeve elektronike dhe Shërbimeve: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_ framework/l24164_en.htm.
517 Direktiva 2002/19/EC mbi qasjen dhe ndërlidhjen e rrjetave të komunikimeve elektronike dhe pajisjeve 

shoqëruese http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/ legislative_framework/
l2410 8i_en.htm. 
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tive në treg, autoritetet kombëtare rregullatore (AKR) duhet të veprojnë, ndër të 
tjera, duke vendosur detyrime për operatorët që kanë fuqi të ndjeshme në treg.  
Me këtë synohet krijimi i një kornize e cila do të inkurajojë konkurrencën, duke 
nxitur zhvillimin e shërbimeve të komunikimit dhe rrjetave dhe duke siguruar 
se pengesat në treg nuk kufizojnë shfaqjen e shërbimeve të reja inovative nga të 
cilat mund të përfitojnë përdoruesit. 

7. Direktiva 2002/22/EC518 mbi shërbimin universal dhe të drejtat e përdoruesve 
në raport me rrjetat e komunikimeve elektronike dhe shërbime Kjo direktivë 
synon të sigurojë në tërë komunitetin disponueshmërinë e shërbimeve publike 
të një cilësie të mirë përmes konkurueshmërisë efektive dhe mundësisë së zg-
jedhjes, dhe merret me rrethanat në të cilat nevojat e përdoruesve të fundit nuk 
plotësohen në nivel të kënaqshëm nga tregu.

8. Direktiva 2002/58/EC519 mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen 
e privatësisë në sektorin e komunikimeve elektronike Kjo direktivë synon të 
harmonizojë dispozitat e shteteve anëtare për të siguruar një nivel të njëjtë të 
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, dhe në veçanti të drejtën e privatë-
sisë, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në sektorin e komuniki-
meve elektronike dhe për të siguruar lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla përmes 
pajisjeve elektronike të komunikimit dhe shërbimeve.

1.2.2. Politikat për frekuenca

Vendimi nr. 676/2002/EC520 mbi kornizën rregullatore për politikat e radio spektrit në 
komunitetin evropian (Vendim i radio spektrit).

Qëllimi i këtij vendimi është që të krijojë një politikë dhe kornizë ligjore në Komunitet 
për të siguruar koordinimin e politikave dhe qasjeve, dhe aty ku është e përshtatshme, 
të kushteve të harmonizuara në lidhje disponueshmërinë dhe përdorimin efikas të radio 
spektrit të domosdoshëm për themelimin dhe funksionimin e tregut të brendshëm në 
fushat e Komunitetit si komunikimet elektronike, transporti dhe hulumtimi dhe zhvil-
limi (R&D)

Direktiva 2009/114/EC521 plotëson Direktivën e Këshillit 87/372/EEC në lidhje me 
brezin e frekuencave që duhet të rezervohen për futjen e koordinuar gjithë-evropiane të 
komunikimeve Digjitalecelulare mobile me bazë në tokë në Komunitet 

518 Direktiva 2002/22/EC, mbi shërbimin universal dhe të drejtat e përdoruesve në raport me rrjetat e 
komunikimeve elektronike dhe shërbimet  http://europa.eu/legislation_summaries/information_
society/legislative_framework/l24108h_en.htm.

519 Direktiva 2002/58/EC mbi përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e 
komunikimeve elektronike. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_
framework/l2412 0_en.htm.

520 Vendimi nr. 676/2002/EC mbi kornizën rregullatore për politikat e radio spektrit  në komunitetin 
evropian (Vendimi radio spektri). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32002D0676:EN:NOT.

521 Direktiva 2009/114/EC http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:en:PDF.
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Direktiva 87/372/EEC522 mbi brezat frekuencorë të rezervuar për futjen e koordinuar 
publike gjithë-evropiane të komunikimeve Digjitalecelulare mobile me bazë në tokë në 
Komunitet

Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që brezi i frekuencave 905-914 MHz dhe 950-959 ose 
pjesë ekuivalente të brezit janë të rezervuara ekskluzivisht për një shërbim të komuni-
kimit publik celular digjital gjithë-evropian nga data 1 janar 1991.

Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë sa më shpejt të jetë e mundur që planet e nevojshme 
janë përgatitur për një shërbim të komunikimit publik celular digjital gjithë-Evropian 
për të zënë brezin 890-915 dhe 935-960 MHz sipas kërkesave komerciale.

imi Nr. 626/2008/EC523 përzgjedhja dhe autorizimi i sistemeve që ofrojnë shërbime 
mobile satelitore. 

Ky vendim ka për qëllim të mundësojë zhvillimin e një tregu të brendshëm konkurrues 
për shërbimet mobile satelitore përgjatë Komunitetit dhe për të siguruar zvogëlimin 
gradual të hendekut digjital në të gjitha vendet anëtare.

1.2.3. Direktiva e Shërbimeve të Mediave Audiovizuele (AVMSD)

Direktiva e Shërbimeve të Mediave Audiovizuele524 vendos standardet evropiane për 
shërbimet e programeve televizive, videos online, dhe përmbajtjeve tjera audiovizuele 
në mënyrë që kufijtë kombëtarë të mos qëndrojnë në rrugën e arritjes së shikuesve dhe 
përdoruesve525.

- Qëllimet e koordinimit në këtë fushë për BE-në janë: 
- të ofrojë rregullat që mundësojnë zhvillimet teknologjike
- të krijojë një fushë loje të barabartë për format e reja të mediave audiovizuele 
- të ruajë diversitetin kulturor
- të mbrojë konsumatorët dhe fëmijët
- të ruajë pluralizmin në media

522 Direktiva 87/372/EEC  mbi brezat e frekuencave të rezervuara për futjen e 
koordinuar publike pan-evropiane celulare me bazë në tokë të komunikimeve 
digjitalemobile në Komunitet. http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_
doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31987L0372&model=guichett.

523 Vendimi nr. 626/2008/EC mbi përzgjedhjen dhe autorizimin e sistemeve që ofrojnë shërbime mobile 
satelitore (Mobile Satellite Services -MSS)  http://europa.eu/legislation_summaries/information_
society/legislative_framework/si0002_en.htm.

524 Audiovisual Media Services Directive (AVMSD):  http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_
en.htm. Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation 
or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services 
(Audiovisual Media Services Directive).

525 Rregullat bashkëkohore për një Evropë Audivizuele:  http://ec.europa.eu/ avpolicy/docs/reg/ 
avmsd/fact_sheet_en.pdf.
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- të luftojë kundër urrejtjes racore dhe fetare
- të garantojë pavarësinë e rregullatorëve kombëtare të mediave

AVMSD rregullon koordinimin në mbarë BE-në të legjislacionit kombëtar në këto fusha:

- Parimet e përgjithshme (të mediave audiovizuele)
- Nxitja e urrejtjes
- Qasje për njerëzit me aftësi të kufizuara
- Parimet e juridiksionit
- Ngjarjet kryesore
- Promovimi dhe shpërndarja e përmbajtjeve evropiane
- Komunikimet komerciale
- Mbrojtja e të miturve

2. Analiza e gjendjes

2.1. Analiza e strukturës ligjore dhe institucionale të Kosovës për komuni-
kimin elektronik, shoqërinë e informacionit dhe mediat audiovizuele

2.1.1. Struktura institucionale

Organet përgjegjëse për komunikimet elektronike në Kosovë janë si më poshtë:

a. Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) - përgatit projektligjet, dokumentet 
strategjike dhe politikat për sektorin, përfaqëson Kosovën në takime ndërkom-
bëtare relevante dhe merr obligime.  Në 2011 kompetencat në nivel të qeverisë u 
bartën nga Ministria e dikurshme e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit 
në MZhE;526

b. Qeveria e Kosovës (QK) - miraton dokumentet strategjike dhe politikat e përpi-
luara nga MZhE;527

c. Ministria e Administratës Publike (MAP) – Departamenti i eQeverisjes dhe Pro-
ceseve Administrative - vepron si pikë qendrore e Qeverisë për të gjitha çështjet 
që kanë të bëjnë me zhvillimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e teknologjisë 
informative dhe qeverisjes elektronike.  Udhëheq dhe koordinon në nivel të 
Qeverisë me procesin e freskimit dhe përpunimit të mëtutjeshëm të strategjive 
që kanë të bëjnë me investimet në e-Qeverisje dhe me teknologjinë informa-
tive;528

d. MAP vendos standardet dhe shërbimet e teknologjisë informative për insti-
tucionet e Kosovës dhe koordinon sigurinë e shërbimeve të teknologjisë infor-
mative duke përfshi edhe qeverisjen elektronike dhe regjistrat bazë elektronik 

526 MZhE: http://mzhe.rks-gov.net/?page=1,252.
527 Zyra e Kryeministrit zakonisht identifikohet me Qeverinë e Kosovës në kuptim të marrjes së vendimeve 

në nivel të qeverisë së Kosovës: http://www.kryeministri-ks.net/.
528 DeQPA: http://map.rks-gov.net/sq/Page.aspx?id=16.
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për institucionet e Kosovës;529.

e. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) - 
është përgjegjës për rregullimin e tregut të telekomunikacionit, menaxhimin e 
resurseve të frekuencave, numeracionit dhe licencimin e kompanive të cilat of-
rojnë shërbime të rrjetave dhe telekomunikacionit, si dhe zbaton politikat dhe 
strategjitë kombëtare të sektorit të komunikimeve elektronike, të përcaktuara 
nga Ministria..  ARKEP është pasardhësi ligjor i Autoritetit Rregullator të Tele-
komunikacionit – ART (Neni 106, pika 11 e Ligjit të ri për Komunikime elek-
tronike Nr. 04/L-109);530 

f. Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) - menaxhon spektrin radio-difuziv të 
frekuencave të transmetimit dhe licencimin e përmbajtjeve audio-vizuale; 531

g. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) ka përgjegjësinë dhe autoritetin për  
promovimin e konkurrencës dhe mbrojtjen e konsumatorëve, kontrollimin e 
kushteve të konkurrimit në ekonominë e Kosovës si dhe në sektorë, industri 
dhe tregje të veçanta;532

h. Kuvendi i Kosovës - miraton Planin kombëtar të frekuencave, buxhetin e 
ARKEP dhe të KPM-së, emëron (dhe shkarkon) anëtarët e bordit, pranon rapor-
tet vjetore.533

Tabela. Korniza institucionale për komunikime elektronike, ShI dhe media audiovizuele

Autoriteti rregullativ kombëtar Qeveria Organet tjera relevante

Me ligjin e ri për Komunikime 
elektronike ARKEP - Autoriteti 
Rregullativ per Komunikime 
Elektronike dhe Postare

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE),

- Ministria e Administratës Publike 
(MAP),

- Qeveria e Kosovës (QeK)

- Komisioni i Pavarur për Media534,

- Autoriteti Kosovar i Konkurrencës,

- Kuvendi i Kosovës

2.1.2. Politikat dhe legjislacioni534

Dokumentet strategjike:

a. Strategjia Nacionale për Shoqëri të Informacionit 2006-2012535; 

529 RREGULLORE Nr. 02/2011 PËR FUSHAT E PËRGJEGJËSISË ADMINISTRATIVE TË ZYRËS  SË   
KRYEMINISTRIT DHE MINISTRIVE, Shtojca 11 Ministria e Administratës Publike:   http://www.
kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullorja_02-2011-e_miratuar_nga_Qeveria-finale.pdf , faqe 61.

530 Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare: http://www.art-ks.org/. 
531 Komisioni i Pavarur i Mediave: http://www.kpm-ks.org/?faqe=90&gjuha=1.
532 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës: http://ak.rks-gov.net/. 
533 Kuvendi i Kosovës: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,122. 
534 Ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave (http://www.assembly- kosova.org/common/docs/ligjet/

Ligji%20per%20KPM.pdf) jep dy forma të emërtimit të KPM-së: Komisioni i pavarur i mediave (Kreu 
II – Komisioni i pavarur i mediave) dhe emërtinim tjetër: Komisioni i pavarur për media (Neni II – 
Përkufizimet 1.10 – Plani i frekuencave të transmetimit) . Ky dualitet në emërtim të institucionit vërehet 
edhe ne web faqen e KPM-së: http://www.kpm-ks.org/?faqe=90&gjuha=1

535 http://www.kryeministri-ks.net/ repository/docs/S trategjia_ Nacionale_ per_Shoqeri _te_   
 Informacionit_2006-2012.pdf .
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b. Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike – Axhenda Digjitale për 
Kosovën 2013-2020 536; 

c. Dokumentet e Iniciativës eSEE për Zhvillimin e Shoqërisë së Informacionit në 
Evropën Juglindore537 dhe obligimet e marra nga Qeveria e Kosovës në lidhje 
me Iniciativën eSEE 538.

d. Strategjia e Qeverisjes Elektronike539 dhe Plani i Veprimit 2009-2015540. 
e. Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2010-2013541.

Dokumentet në procedurë:

a. Drafti i Strategjisë së kalimit nga teknologjia e transmetimit analog në atë digji-
tal është dorëzuar në QeK për miratim më 19 dhjetor 2012.  Puna në përpilimin 
e strategjisë ka filluar në 2008, dhe më konkretisht në 2010, kur KPM ngriti gru-
pet punuese542 për çështje programore, të teknike, ligjore, socio-ekonomike të 
kalimit në transmetimin digjital. Një grup i veçantë u krijua për informimin dhe 
sensibilizimin e publikut.  Ligji për KPM-në parasheh nevojën për të pasur Lig-
jin për digjitalizimin i cili do të jetë i bazuar në strategjinë e hartuar nga KPM-ja.

Ligjet relevante në fuqi:

a. Ligji për Komunikimet elektronike Nr. 2012/04-L-109543 i shpallur më 25 tetor 
2012.  Zëvendëson ligjin e mëparshëm mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/7544 
(të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085 me 13 qershor 2008);

b. Ligji për Shërbimet e shoqërisë informatike Nr. 2011/04-L-094545, i shpallur më 
2 prill 2012.  Zëvendëson ligjin e përparshëm Nr. 02/L-23 për Shërbimet e sho-
qërisë informatike të vitit 2005 (shpallur më 2006);

c. Ligji për Parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik Nr. 2010/03-L-166546, 

536 http://mzhe.rks-gov.net/repository/docs/Politikat_e_ Sektorit_te_ Komunikimeve_  Elektronike_- 
_Axhenda_Dixhitale_per_Kosoven_2013_-_2020.pdf.

537 http://www.eseeinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id   =173&Itemid=50.
538 Shih: http://www.eseeinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 

173&Itemid=50. http://www.stabilitypact.org/wt2/eSEEWG.asp. http://www.stabilitypact.org/e-
see/CONCLUSIONS%20Thessaloniki.pdf.

539 Strategjia e Qeverisjes Elektronike dhe Plani i Veprimit 2009-2015: http://map.rks- gov.net/userfiles/file/
Strategjit%C3%AB%20dhe%20Planet/STRATEGJIA_E_QEVERISJES_ELEKTRONIKE_2009_2015.pdf.

540 Plani i veprimit për implementimin e Strategjisë për qeverisje elektronike 2009-2015: http://map.
rks-gov.net/userfiles/file/Strategjit%C3%AB%20dhe%20Planet/PLANI_I_  VEPRIMIT_PBR_
IMPLEMENTIMIN_E_STRATEGJIS_PER_QEVERISJE_ELEKTRONIKE_200 9_2015.pdf. 

541 Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2010-2013: . 
542 Vendimi i Këshilli të KPM-së: http://www.kpm- ks.org/materiale/dokument/1343215969.5303.pdf.
543 Ligji për Komunikimet elektronike: .
544 Ligji për telekomunikacionin dhe ndryshimi:   

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L085_al.pdf.
545 Ligji për Shërbimet e shoqërisë informatike: Ligji i vjetër për Shërbimet e shoqërisë informatike: http://

www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2005_02-L23_al.pdf.
546 Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Krimit Kibernetik: . 
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shpallur më 2 korrik 2010;
d. Ligji për Mbrojtjen e të dhënave personale547 Nr. 2010/03-L-172548, të shpallur 

më 13 maj 2010;
e. Ligji për Organet qeveritare për shoqërinë e informacionit, i shpallur në Gazetën 

Zyrtare Nr. 15 të datës 15 maj 2013;
f. Ligji për të Drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta Nr. 04/L-065549, i 2011.
g. Ligji për Komisionin e pavarur të mediave Nr. 2011/04-L-044 550, i shpallur më 

26 mars 2012.
h. Ligji për Mbrojtjen e konkurrencës Nr. 2010/03-L-229551, i shpallur më 25 tetor 

2010.  Amandamenton Ligjin për Konkurrencën Nr. 2004/36, (shpallur nga 
PSSP më 29 tetor 2004)

i. Ligji për Radiotelevizionin e Kosovës Nr. 2011/04-L-046, 552 i shpallur më 12 
prill 2012.  Shfuqizon ligjin e vjetër për RTK-në Nr. 02/L-47 të vitit 2008.

j. Ligji për Kinematografinë Nr. 2004/22, i shpallur nga PSSP më 14 tetor 2004.  
k. Ligji për Mbrojtjen e konsumatorit Nr. 04/L-121553, është shpallur më 7 Nëntor 

2012.  Zëvendëson Ligjin për Mbrojtjen e konsumatorit Nr. 2004/17 të 2004 (që 
ishte amandamentuar më 2009 me ligjin Nr. 03/L-131).  

Ligjet e reja, në procedurë:

a. Ligji për digjitalizimin e transmetimeve radio-difuzive tokësore, nga MZhE 
është hartuar drafti i parë dhe është dërguar në diskutim publik. Deri në fund të 
qershorit 2013 do të dërgohet për miratim në Qeverinë e Kosovës;

b. Ligji i ri për Kinematografinë i punuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve (MKRS) është shpërndarë për diskutim publik në nëntor 2012.  Ligji i 
ri pritet të aprovohet së shpejti.  Me këtë projektligj parashihet që Kosovafilmi, 
ndërmarrja publike, të reduktohet dhe të shndërrohet në Kinotekën – arkivin e 
veçantë publik për lëndën filmike, që me ligjin e vjetër është pjesë e Kosovafilmit.

c. Në planin legjislativ të Kosovës për vitin 2013 është paraparë hartimi i Ligjit për 
e-qeverisje.

547 Sipas Studimit të fizibilitetit, faqe 9 dhe faqe 14: Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave  personale ka 
nevojë të harmonizohet më tutje me standardet e EU-së.  Kërkohet poashtu që të vihet fokus në imple-
mentimin e ligjit, duke draftuar legjislacioni sekondar dhe duke ndërtuar kapacitetet administrative.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_feasibility_2012_en.pdf.

548 Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale: http://www.assembly-  kosova.org/common/docs/lig-
jet/2010-172-alb.pdf. 

549 Ligji për Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta :    
Ligji i vjetër për të drejtat e autorit: http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02en-
glish/E2006regs/RE2006_46_ALE2004_45.pdf. 

550 Ligji për Komisionin e pavarur të mediave: http://www.assembly-kosova.org/common/ docs/ligjet/
Ligji%20per%20KPM.pdf. 

551 Ligji për Mbrojtjen e konkurrencës:  http://www.assembly-kosova.org/common/ docs/ligjet/2010-
229-alb.pdf. Ligji i vjetër për Konkurrencën:  http://www.assembly-kosova.org/ common/docs/ligjet/ 
2004_ 36_al.pdf .

552 Ligji për Radiotelevizionin e Kosovës: .
553 Ligji për mbrojtjen e konsumatorit: http://www.kuvendikosoves.org/ common/docs/ ligjet/ 121%20

Ligji%20per%20mbrojtjen% 20e%20konsumatorit.pdf
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Tabela. Korniza esenciale ligjore për komunikimet elektronike

Korniza rregul-
latore  
EU 2003

Korniza rregul-
latore 
EU 2009

Tregtia elektron-
ike

Nënshkrimi 
elektronik Krimi kibernetik eQeverisja

Ligji për Komunikimet elektronike 
(2012)

Ligji për Shërbimet e shoqërisë infor-
matike (2012) 2010

(Nuk kërkohet 
ligj në mënyrë 
eksplicite)

2.2. Sektori i komunikimeve elektronike

Tregu i telekomunikacionit në Kosovë formalisht është liberalizuar më 2003 me aprovi-
min e Ligjit për Telekomunikacionin.  Me Ligjin e ri për Komunikime elektronike 
mundësohet zëvendësimi i regjimit të licencave me një regjim të autorizimit të përgjith-
shëm për të gjitha rrjetat dhe shërbimet e komunikimeve elektronike.

Ndarja e spektrit frekuencor është paraparë me Planin kombëtar të përdorimit të radio 
frekuencave, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës me Vendimin Nr. 04-V-93, të datës 23 
Qershor 2011. Ky plan është plotësisht në përputhje me Tabelën Evropiane të shpërn-
darjes së frekuencave.554 Qeveria dhe ARKEP duhet të miratojnë të gjithë legjislacionin 
sekondar që ka të bëjë me menaxhimin e frekuencave jo më vonë se gjashtë (6) muaj nga 
data e hyrjes në fuqi e këtij ligji.555

Në Kosovë operojnë vetëm dy operatorë të rrjetave mobile: Vala (prej 2004) dhe IPKO 
(prej 2007) kurse prej vitit 2008 operojnë edhe dy operatorë virtualë (MVNO) D3 Mobile 
dhe Z Mobile.  Ndarja e tregut në fund të 2011556 ishte respektivisht: 67.14%, 25.28%, 
0.6% dhe 6.98% në radhitje sipas operatorëve më sipër.  Madhësia e përgjithshme e tre-
gut të telefonisë mobile është 199.2 milion € me një rritje vjetore gjatë 2011 prej 9.94%.  
Kosova nuk ka filluar ende të japë licenca UMTS (vendi i vetëm në SEE), mirëpo QeK 
ka marrë vendim që spektri frekuencor në posedim nga operatorët mobil të mund të 
shfytëzohet edhe për shërbime tjera të gjeneratës së ardhshme të shërbimeve telekomu-
nikuese mobile brezgjera557.  Vendimi pritet të zbatohet nga ARKEP gjatë vitit 2012 ose 
në fillim të vitit 2013.558 

Kosova ka penetrimin më të ulët të linjave të telefonisë fikse në regjion, që sillet diku 
rreth 5%, ku pozitën dominante në treg e ka PTK. 

Shërbimet e ofrimit të qasjes në Internet janë më konkurruese dhe në këtë treg domi-

554 Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit, 2012.
555 Ligji për Komunikimet elektronike, Neni 106, paragrafi 1 - Dispozitat kalimtare.
556 Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin për Studimin e Fizibilitetit, 2012.
557 Vendimi i Qeverisë së Kosovës, Nr. 04/88, i datës 24.08.2012: .
558  MZhE, komentet në Raportin për të arriturat dhe sfidat në fushën e Shoqërisë së Informacionit, 20 

dhjetor 2012.
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nojnë operatorët alternativë kabllorë me rreth 75% hise në treg.  Shifrat e penetrimit të 
Internetit në Kosovë ndryshojnë varësisht nga metodologjia e hulumtimit, ku shifrat 
e raportuara nga ARKEP559 (që marrin për bazë raportimin e ofruesve të shërbimit të 
qasjes në Internet) duket të jenë më konservative se raportet hulumtuese të tjera të kry-
era në terren.560  Pavarësisht kësaj, vërehet një zvogëlim gradual i trendit të rritjes561 që 
mund t’i atribuohet arritjes së kufirit të profitabilitetit dhe nevojës për implementimin 
të mekanizmave të USO (Universal Service Obligation) në tregjet e shërbimeve të qasjes 
në Internet.

Kosova ka ngecje në krahasim me shtet e tjera të regjionit (SEE) për sa i përket sigurim-
it të konkurrencës në tregun e komunikimeve elektronike (shih tabelën më poshtë562).  
Vlen të ceket se hapat e parë për të përmirësuar gjendjen në këtë drejtim janë filluar nga 
ARKEP, e cila ka përfunduar analizat e para të tregjeve të telefonisë fikse (shkurt 2012) 
dhe është duke përfunduar analizën e tregut të terminimit të thirrjeve mobile.  Autorite-
ti Kosovar i Konkurrencës nuk ka bërë analiza në këtë fushë, dhe nuk dihet nëse do të 
bëjë, marrë parasysh mungesën në kapacitete dhe buxhet563.  

Tabela.  Masat për sigurimin e konkurrencës në treg (Competitive safeguards)564
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559  Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin për Studimin e fizibilitetit, 2012: Depërtimit i kabllorit tek 
ekonomitë familjare është rreth 48,55%, depërtimi i Internetit për banorët në  vitin 2011 ishte 8,26%.

560 Shoqata e për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK): Internet  Penetra-
tion and Usage in Kosovo, janar 2012 (): 
Internet penetration based on households is 72.1%, Internet penetration based on users is 46.3%.

561 Shih raportet në vazhdimësi të EC, Cullen International, Monitoring of electronic communications in 
the Enlargement countries 2005-2008, 2008-2011, dhe 2011-2013 
http://www.cullen-international.com/other-services/studies.htm?lng=en 

562  Cullen International, Supply of services in monitoring regulatory and market developments for elec-
tronic communications and information society services in Enlargement Countries 2011-2013, Report2, 
Korrik 2012, faqe 122: http://www.cullen-international.com/other-services/ studies. htm?lng=en

563 Për analizë më të hollësishme të kapaciteteve të KKK shih KDI, Komisioni Kosovar i   Konkurrencës – 
Rast Studimi: http://www.kdi-kosova.org/publications/cimap/kkk.pdf.

564 Cullen International, Supply of services in monitoring regulatory and market developments for elec-
tronic communications and information society services in Enlargement Countries 2011-2013, Report2, 
Korrik 2012, faqe 122: http://www.cullen-international.com/other-services/studies.htm?lng=en.
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2.2.1. Përparësitë

Zbatimi i disa ligjeve në këtë fushë, me aprovimin e udhëzimeve përkatëse administra-
tive, ka ngritur përafrimin me aki-të (aquis) si p.sh. për sa i përket çështjeve të analizës 
së tregut, definimin e ofruesve me fuqi dominuese në treg (SMP), ose ofertën referente 
të interkoneksionit. 

Vlerësohet pozitivisht se Kosova ka të formuara institucionet administrative dhe rregul-
latore, në radhë të parë ARKEP dhe KPM, për të filluar implementimin e aki-ve në këtë 
fushë.  

ARKEP prinë për nga ofrimi i bashkëpunimit me organet relevante rregullatore në 
Kosovë dhe ka nënshkruar memorandume mirëkuptimi me KPM, Autoritetin e konkur-
rencës së Kosovës, Agjencinë shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe një 
marrëveshje me Ombudspersonin e Kosovës.  ARKEP ka gjithashtu 6 memorandume 
mirëkuptimi me rregullatorë shtetërorë në regjion: Me, Al, Mk, Tr dhe Hr.  Memorand-
umet krijojë kushtet për marrëdhënie miqësore në bazë të barazisë dhe përfitimeve re-
ciproke, mundësojnë mbajtjen e kontakteve të rregullta dhe ndihmojnë në bashkëpunim 
praktik mbi çështjet që lidhen me shërbimet e komunikimit elektronik dhe të telekomu-
nikacionit.565

2.2.2. Sfidat	kryesore	

- Vlerësimi i jashtëm është se Korniza ligjore e sektorit të telekomunikacionit 
mbizotërohet nga “ligje kornizë”.566  Këto ligje karakterizohen me atë se imple-
mentimi i tyre kërkon, e që shpesh specifikohet edhe në vetë ligjin, miratimin e 
një numri shpeshherë jo të vogël të akteve nën-ligjore.  Të tilla janë p.sh. ligjet 
për Komunikimet elektronike dhe ai për Shërbimet e shoqërisë informatike.  Rr-
jedhimisht, zbatimi i ligjeve, sidomos Ligjit për Shërbimet e shoqërisë informa-
tike, ka pasur fare pak ose aspak progres në praktikë.  

- Kapaciteti i MZhE-së për zhvillimin dhe koordinimin e politikave të shoqërisë 
së informacionit, duke përfshirë çështjet e mbuluara me Agjendën Digjitale për 
Evropën, është i dobët.567 

- Buxheti për të financuar institucionet rregullatore dhe sidomos ato kulturore 
të Kosovës është i kufizuar.  Fuqizimi i kapaciteteve administrative dhe rritja e 
bashkëpunimit ndërkombëtar kulturor dhe medial është me rëndësi për të për-
gatitur Kosovën të marrë pjesë në programet e BE-së në këtë fushë.568  ART (tani 
ARKEP) ka buxhetin dhe numrin e stafit më të ulët në regjion.569

565 Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit, 2012
566 Shih: Studimi i fizibilitetit për Kosovën, faqe 42: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-

ments/2012/package/ks_analytical_2012_e n.pdf.
567 Shih: Studimi i fizibilitetit për Kosovën, faqe 43: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-

ments/2012/package/ks_analytical_2012_e n.pdf.
568 Ibid.
569 Cullen International, Supply of services in monitoring regulatory and market developments   for  elec-

tronic communications and information society services in Enlargement Countries  2011-2013,  Report2, 
Korrik 2012, faqe 123: http://www.cullen-international.com/other-services/ studies.htm?lng=en. 
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- Në raport me shtetet e regjionit, shumica e kërkesave për konkurrueshmërinë e 
tregut të komunikimeve elektronike ende nuk janë implementuar. 570

- Kosova nuk ka kodin e vet shtetëror dhe përdorë atë të tri shteteve të ndryshme: 
Serbisë, Monakos dhe Sllovenisë.  Kjo krijon shpenzime shtesë, zvogëlon kon-
trollin ndaj sistemeve në Kosovë, krijon probleme të koordinimit me rregulla-
torët nga këto shtete dhe në veçanti është pengesë për përmbushjen e kërkesës 
së BE-së në lidhje me bartshmërinë e numrave(number portability).

- Kosova nuk ka domen shtetëror të Internetit, dhe nuk ka të zhvilluar tregun e as 
strukturat për dhënien e emrave të Internetit (Regjistrin dhe regjistrarët).  

- Kosova nuk e menaxhon në tërësi spektrin e frekuencave dhe ka interferenca 
nga kompanitë e licencuara të Serbisë që operojnë në Kosovë.  

- Kosova nuk është anëtare në ITU, e as në shumicën e organizatave relevante 
ndërkombëtare.  Nuk ka informacion lidhur me përpjekjet apo për ndonjë 
strategji për t’u bërë anëtar në këto organizata.571

- Kosova ka draftin e  strategjisë për kalimin nga teknologjia transmetuese 
analoge në atë Digjitale të cilin KPM e ka dorëzuar më 19 dhjetor 2012 në QeK 
për aprovim.  Në bazë të kësaj strategjie dhe në bazë të Ligjit për KPM-në për 
kalimin në teknologjinë transmetuese Digjitale do të përgatitet një ligj i veçantë 
të cilin do ta hartoj MZhE.  Data e fundit kur duhet të bëhet digjitalizimi është 
qershori i viti 2015.572

- Megjithëse gati të gjitha ligjet nga korniza e gjerë legjislative (e komuniki-
meve elektronike) mbulojnë edhe mbrojtjen e konsumatorëve në fushat e tyre 
specifike, ka edhe vlerësime se mbrojtja e konsumatorit nuk është në nivelin 
e duhur dhe se ligjet nuk përcjellin praktikat më të mira të përgjithshme për 
mbrojtjen e konsumatorit.573  

Sfidat tjera të identifikuara janë:
•	 mungon një vazhdimësi e angazhimit të koordinuar, konkret, për im-

plementimin e legjislacionit në fuqi dhe përdorimin e mekanizmave 
ekzistues ligjorë;

•	 ka shumë hapësirë për përmirësimin e koordinimit të aktiviteteve në 
mes të institucioneve dhe departamenteve përgjegjëse për shoqërinë in-
formacionit dhe pastaj në mes tyre dhe institucioneve që udhëheqin me 
procesin e integrimeve europiane.

•	 mungon një vizion për nevojën e përcaktimit dhe matjes së indikatorëve 
realë të progresit në fushat në fjalë me metodologjinë me të cilët vlerëso-
het dhe do të vlerësohet Kosova gjatë procesit të integrimeve. 574

570 Ibid.
571 Kushtetuta e ITU-së, Neni 2 – Composition of the Union, paragrafi 23 PP-98 c), thekson që Unioni (ITU-

ja) mund të përbëhet edhe nga shtete që nuk janë anëtare të Kombeve të Bashkuara, nëse aplikimin e 
këtij shteti për anëtarësim në ITU e kanë përkrahur 2/3 e anëtarëve të ITU-së: http://www.itu.int/
pub/S-CONF-PLEN-2011/en.

572 Një pjesë e ndarjes digjitale(kanali 67) është tashmë në dispozicion për t’u përdorur për  lidhjen e rrjetit 
dhe shërbimeve të gjeneratës së re të (LTE të avancuar, WiMAX), 4G.* * Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në 
pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit, 2012.

573 Sipas Balcan Policy Institute, ligji i telekomunikimeve përmendet disa herë në relacion me  Mangësitë 
sa i përket mbrojtjes së konsumatorit:  http://policyinstitute.eu/images/uploads/Mbrojtja_e_Kon-
sumatorit_Korniza_ligjor esfidat_ n_Kosov_dhe_standardet_e_BE-s.pdf.

574 Opinion i autorit.
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2.3. Shoqëria e Informacionit

Fusha e shoqërisë së informacionit ka shtrirje të gjerë dhe kërkon obligime përgjatë të 
gjitha organeve qeveritare të kornizës institucionale për komunikime elektronike (të 
identifikuar në këtë raport).  Mirëpo, me aprovimin e Ligjit për Organet qeveritare për 
Shoqëri të informacionit pritet që përgjegjësi më e madhe të kalojë në Organin e ri (supo-
zohet të jetë agjenci) që do të dalë nga shkrirja e DeQPA dhe, eventualisht, nga njësive 
tjera kompetente brenda Qeverisë së Kosovës.  Ky organ i ri do të krijojë mekanizma për 
menaxhimin më efikas dhe efiqient të burimeve njerëzore, atyre financiare dhe të inves-
timeve të ndryshme (pajisjeve harduerike e softverike) si dhe legjislacionit në lidhje me 
shoqërinë e informacionit.

Në përgjigjet e pyetësorit të Studimit të fizibilitetit në lidhje me Shoqërinë e informa-
cionit janë dhënë informata të bollshme për projektet që kontribuojnë, sado që vërehet 
një këndvështrim specifik, kryesisht teknik-teknologjik, në lidhje me atë se çka paraqet 
projekt në fushën e shoqërisë së informacionit dhe cili është kontributi konkret i atyre 
projekteve në këtë fushë.  Ky këndvështrim karakterizohet me pikënisje nga projektet 
interne të qeverisë, infrastrukturës dhe sistemeve që kanë fokus primar vetë institucio-
net.  Rezultatet e projektit janë në të vërtetë vështirë të vërejtshme nga qytetarët dhe 
bizneset dhe edhe më vështirë për tu matur.  Është vështirë të matet, ta zëmë, progresi 
në kuptim të shoqërisë së informacionit, nga kryerja ose jo e projekteve të e-Kabinetit, 
menaxhimit të dokumenteve brenda qeverisë, projektit Video konferenca në MAPL dhe 
ngjashëm.575  Për tërësi të informatave, përveç qëllimeve dhe rezultateve të pritura që 
nuk janë të qarta ose mungojnë, do të ishte shumë e dobishme të raportohej, për shem-
bull, edhe kohëzgjatja e projektit dhe sidomos buxheti i alokuar për teknologji të infor-
macionit.  Kështu si është, është gati e pamundur që të nxirren edhe informata bazike si 
p.sh. investimi i përgjithshëm vjetor i Qeverisë së Kosovës në TIK.

Është e nevojshme që planifikimi i projekteve të ardhshme të TIK, duke përfshirë projek-
tet për ndërtimin e sistemeve interne të qeverisë, të përafrohej me qëllimet e integrimit 
në BE, respektivisht që rezultatet e pritura të këtyre projekteve të kishin ndikim direkt 
në një ose disa indikatorë për të cilët Kosova do të matet në vazhdimësi gjatë procesit të 
integrimeve dhe më vonë, në mënyrë të njëjtë sikur edhe shtetet anëtare.576

2.3.1. Përparësitë

MAP e ka përgatitur draftin e ligjit për Organet qeveritare për shoqërinë e informacionit 
dhe ky projektligj është dërguar në Kuvendin e Kosovës për aprovim.  Ky ligj do të 
duhej të krijonte një konsolidim të përgjegjësive brenda qeverisë në lidhje me shërbimet 
e shoqërisë së informacionit, duke sqaruar dhe eliminuar paqartësitë dhe duke definuar 
mbulimin në kompetencat për hartimin e politikave dhe dhënien e shërbimeve të sho-
qërisë së informacionit.  

575 Për listën komplete të projekteve, shih pjesën: E-shërbimet (e-qeveria, e-shëndetësia, e- tregtia): Qeveria 
e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin për Studimin e fizibilitetit, 2012

576  Zakonisht maten 20 indikatorë, shish p.sh. listën: Common list of basic public services:  
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/basicpublicservic es.pdf.
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Parakushtet për ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, në radhë të parë 
infrastruktura dhe projektet e shumta aktuale dhe të planifikuara, duket se janë më të 
mira se niveli aktual i dhënies së shërbimeve të shoqërisë së informacionit.  Me pak ri-
fokusim drejt indikatorëve konkretë, të matshëm, këto parakushte do të mund të jepnin 
rezultate të shpejta.

2.3.2. Sfidat	kryesore

Korniza rregullatore EU 2009 ka ngritë disa çështje që implikojnë fushën e shoqërisë së 
informacionit e që mund të paraqesin sfida për Kosovën.  Edhe pse korniza ligjore në 
Kosovë për shumicën e çështjeve të radhitura më poshtë ekziston dhe mbulohet me Lig-
jin mbi Komunikimet elektronike dhe me ligje të tjera, megjithatë, sfidat mbesin aktuale 
jo nga mungesa e kornizës ligjore, por nga ecuria e pritur e zbatimit të kësaj kornize, një 
situatë që është vërejtur jo vetëm në shtetet anëtare të BE-së por edhe në shtetet fqinje të 
Kosovës, konkretisht në Maqedoni dhe Serbi.

Sfidat në vazhdim janë të lidhura me implementimin mekanizmave që rregullojnë: 

- Kufizimin e qasjes në Internet dhe në ueb faqe - pa vendim të gjykatës – në 
kushte të specifikuara saktë me ligj (Që shpeshherë është shoqëruar me debate 
dhe vendime gjykatash në fushën e lirisë së shprehjes dhe informimit në Inter-
net). 

- Qasja në histori të përdoruesve (shpeshherë shoqëruar me debate dhe vendime 
të gjykatave kushtetuese),

- Mbledhjen e statistikave, respektivisht obligimin (për shtetet anëtare) për të 
mbledhur statistikat e shoqërisë së informacionit.  

- Rezoluta e Këshillit577 e vitit 2003 dhe Rregullorja578 e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit e aprovuar më 2004 definojnë indikatorët dhe obligojnë vendet 
anëtare të mbledhin informata në mënyrë që të mund të matet progresi në drej-
tim të përmbushjes së objektivave (të definuara në Lisbonë në mars të vitit 2000 
dhe më vonë në planin aksional eEurope të vitit 2002).  Statistikat e mbledhura 
publikohen nga Eurostat-i579.  Indikatorët që aktualisht përcillen janë të definu-
ar nga korniza i2010, 2011 – 2015.580  Korniza i2010 ka një mori indikatorësh të 
ndarë sipas fushave:   Sektori i TIK-ut, Brezi i gjerë dhe qasja, përdorimi i TIK-ut 
nga ekonomitë familjare (households) dhe individët, përdorimi i TIK-ut nga bi-
znesi, dhe shërbimet “ePublike” (20 indikatorë: 8 për shërbime për biznese dhe 

577 Rezoluta e Këshillit e datës 18 Shkurt, 2003 mbi implementimin e eEurope 2005 Action Plan, 2003/C 
48/02: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do? uri=OJ:C:2003: 048: 0002:0009:EN:PDF. 

578 Shih (EC) No. 808/2004 e Parlamentit të Evropës e datës 21 prill, 2004 mbi statistikat e  sho-
qërisë së informacionit:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= CONS-
LEG:2004R0808:20091120:EN:PDF si dhe amandamentimin nga: (EC) No 1006/2009:http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do? uri=OJ: L:2009: 286:0031:0035:EN:PDF. 

579 Shih statistikat për Shoqërinë e Informacionit http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/ portal/
information_society/introduction 

580 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/  benchmarking_ digi-
tal_europe_2011-2015.pdf.
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12 për shërbime për qytetarë).  Në të gjitha vendet e monitoruara obligimi për të 
mbledhur statistika bie mbi institutet kombëtare të statistikave.  

- Kosova nuk i mbledhë këto statistika në tërësi dhe nuk ka informacion nëse ka 
plane konkrete që të integrojë metodologjinë e Eurostat-it në statistikat e saja 
për shoqërinë e informacionit.

- Sigurinë e rrjetave dhe të e informatave. -
Korniza rregullatore e EU-së obligon operatorët e rrjetave publike të 
komunikimit dhe të shërbimeve që të mbrojnë sigurinë e rrjetave581 dhe 
të të dhënave personale582 si dhe raportimin e thyerjeve të sigurisë, së 
pari tek rregullatori kombëtar i cili pastaj raporton (në baza vjetore) tek 
ENISA583.  Rregullatori mund të kërkojë nga operatorët edhe auditimin 
e sigurisë.  Mund të kërkohet edhe që operatorët të certifikohen në një 
nga standardet ISO të sigurisë, zakonisht ISO/IEC 27001 ose ISO/IEC 
17799584.

Në Kosovë, ARKEP ka të drejtë të kërkojë auditimin e sigurisë së oper-
atorëve.  Ligji i ri për komunikimet elektronike i jep të drejtë ARKEP-it 
që të operojë CERT585.  Në Kosovë, në rast të thyerjeve të sigurisë, oper-
atori ka obligim të raportimit në ARKEP të këtyre thyerjeve të sigurisë.  
ARKEP pastaj mund të informojë njerëzit ose mund të kërkojë që vetë 
operatori të bëjë këtë nëse konstaton se kjo është në interes të publi-
kut.586  Kosova ende nuk është anëtare në ENISA.

- Krimi kibernetik. – 
Kosova nuk e ka ratifikuar Konventën 185 të Këshillit të Evropës mbi 
krimin kibernetik, por ka aprovuar ligjin, më 2010, me të cilin e inkor-
poron587 (transpose) këtë konventë në legjislacionin kombëtar.

- eBiznesi dhe nënshkrimi elektronik. – 
Direktiva 2000/31/EC (eCommerce Directive) jep një kornizë të përg-
jithshme për ofruesit e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.  Direk-
tiva kërkon nga shtetet anëtare që të mundësojnë aktivitetet e ofrimit 
të shërbimeve të shoqërisë së informacionit pa ndonjë autorizim para-
prak.  Kjo direktivë gjithashtu i mbron këta ofrues të këtyre shërbimeve 
nga përgjegjësia, në kushte të caktuara, për veprimet e klientëve të tyre, 
si dhe nuk i obligon këta ofrues të shërbimeve që në mënyrë aktive 

581 Nenet 13 a dhe b: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do? uri=OJ: L:2009: 
337:0037:0069:EN:PDF. 

582 Neni 4 i Direktivës së privatësinë– ePrivacy Directive, 2002/58/EC: http://eur-lex.europa. eu/LexUriS-
erv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:NOT. 

583 European Network and Information Security Agency: http://www.enisa.europa.eu/ 
584 Praktika e tillë është e përshkruar në raportin e Cullen International, 2012.
585 Computer Emergency Response Team – CERT.
586 Ligji për Komunikimet elektronike, Neni 85, paragrafi 4.
587 Në disa dokumente në shqip përdoret edhe termini “transponon”.
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të hulumtojnë për fakte dhe rrethana që indikojnë aktivitete ilegale të 
klientëve të tyre.

Me ligjin e ri për Komunikime elektronike Kosova ka kaluar në regjimin 
e autorizimeve të përgjithshme për shërbimet e shoqërisë së informa-
cionit.  Mirëpo, zbatimi në praktikë do të kërkojë një kohë për të dhënë 
rezultate.  Mbrojtja e ofruesve të shërbimeve hasi në testin e parë në 
rastin e ndjekjes së ofruesve të kodeve përmes Internetit të kartelave 
për kanale televizive, kur autoritetet në Kosovë patën detyruar ofruesit 
e shërbimeve të Internetit që të përcjellin aktivitetitin e përdoruesve të 
tyre.  Asnjë prej rasteve të këtyre ndjekjeve nuk është zgjidhur ende në 
procedurë të rregullt ligjore.

- Qasja në tregje dhe mbikëqyrja e shërbimeve të certifikatave. – 
Direktiva mbi nënshkrimet elektronike është inkorporuar në ligjin e ri 
mbi Shërbimet e shoqërisë së informacionit, por ende nuk ka ndonjë 
ofrues të certifikatave e as autoritet mbikëqyrës që, sipas ligjit, duhet të 
themelohet nga Ministria e zhvillimit ekonomik me legjislacion sekon-
dar.

- Mbrojtja e konfidencialitetit të komunikimeve. – 
Direktiva 2002/58/EC (ePrivacy Directive) obligon shtetet anëtare që të 
ndalojnë dëgjimin, përgjimin, ruajtjen dhe regjistrimin ose lloje të tjera 
të ndërhyrjes ose mbikëqyrjes së komunikimeve dhe të të dhënave të 
trafikut nga persona të tjerë, pa pëlqimin e përdoruesve, përveç ndë-
rhyrjes ligjore (legal interception).  Kjo direktivë rregullon edhe çështjet 
e ruajtjes së të dhënave/historisë mbi trafikun dhe lokacionin, ai dhe 
komunikimin e padëshiruar (spam).

- Ndërhyrja ligjore (legal interception) dhe ruajtja e të dhënave. – 
Ndërhyrja ligjore në komunikim (legal interception), sipas ePrivacy Di-
rective, kërkon ekzistencën e kornizës ligjore dhe urdhrin e gjykatës në 
bazë të kësaj kornize, dhe kufizohet vetëm për krime serioze.  Ndërhyrja 
për qëllime tjera, si p.sh. të sigurisë kombëtare ose sigurisë publike apo 
të mbrojtjes, kërkon gjithashtu urdhrin e gjykatës.  Personat e involvuar 
duhet të informohen (post-factum, zakonisht brenda 24h), dhe personat 
kanë të drejtë të ankohen.  Ruajtja e të dhënave, sipas direktivës ePri-
vacy, kërkon që të dhënat mbi trafikun të fshihen porsa ato të mos jenë 
të nevojshme më tutje (p.sh. për faturim), por u mundësohet vendeve 
anëtare që të aprovojnë legjislacion që lejon ruajtjen e këtyre të dhënave, 
për qëllime sigurie dhe ngjashëm, për një kohë të kufizuar prej 6 muaj 
deri maksimum 2 vite.  Kjo direktivë është shumë e përfolur dhe aktu-
alisht është në proces të ndryshimit në BE.

- Menaxhimi i domenit të nivelit të lartë shtetëror (Country Code Top Level Do-
main - ccTLD name) zakonisht nuk është pjesë e ndonjë ligji por i nënshtro-
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het marrëveshjes që autoriteti i përcaktuar nga shteti ka me IANA-nën ose me 
ICAN-in.  Kosova ende nuk ka emër të domenit shtetëror të nivelit të lartë ccT-
LD. 

2.4. Sektori i mediave audiovizuale

Autoriteti. KPM-ja është autoritet i vetëm rregullator në fushën audio-vizuale që harton 
dhe miraton politikën e transmetimit si dhe të gjitha aktet nënligjore rregullatore në 
fushën audio-vizuale.588

Licenca e transmetimit mund të lëshohen sipas procedurave konkurruese, me disa 
ndalesa: mund t’i lëshohet vetëm personit juridik i cili plotëson kërkesat e parashikuara 
në ligjin mbi KPM-në dhe kriteret e përcaktuara nga KPM-ja589;  lëshimi i licencave u 
kufizohet partisë politike, komuniteteve fetare, grupit ose organizatës që menaxhohet 
nga individi, i cili mban një post të zgjedhur ose është anëtar i një organi ekzekutiv të një 
partie politike; personi juridik i cili menaxhohet nga një individ që është dënuar në një 
proces për një krim që përfshin dhunën ose mashtrimin.590 

Tregu. KPM-ja ka një bazë e të dhënash të mediat audio-vizuale e i cili përmban të 
dhënat mbi numrin, vendndodhjen, rajonin, llojin e biznesit, datën e lëshimit të licencës, 
datën e skadimit të licencës, frekuencën dhe mbulimin, transmetimin e gjuhëve dhe de-
tajet kontaktuese.  Raportohet të jenë 105 transmetues dhe ofrues të shërbimeve audio-
vizuele, 37 transmetues përmes rrjetave kabllore dhe 11 operator të rrjetave kabllorë.591

KPM-ja ka kryer kërkime (në 2011) për nivelin e shikuesve dhe mediat, depërtimin si 
dhe vlerësimin e mediave të tregut të reklamave.  KPM-ja nuk ka krijuar ende një sistem 
për të vazhduar vlerësimin e këtyre komponentëve në baza vjetore. 

Trashëgimia e filmit.  “Kosova Film” është institucion që operon brenda MKRS-së dhe 
ka digjitalizuar 24 metrazhe filmit nga fondi i përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 15 janë 
filma artistikë, 6 filma dokumentarë dhe 2 filma me metrazh të shkurtër.592  Ligji i ri për 
Kinematografinë, në procedurë të diskutimit publik, parasheh hartimin e një strategjie 
kombëtare të filmit.

2.4.1. Përparësitë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) është duke shtyrë procesin e të ndry-

588 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 141; dhe Ligji Nr. 04/L-44 mbi Komisionin e Pavarur të 
Mediave (KPM), nenit 3.

589 Ligji Nr. 04/L-044 mbi KPM-në, Neni 22 mbi “Aplikimet për licencat e transmetimit” 
590 Kufizimet më tutje janë të përcaktuara me Rregulloren e KPM-së CIMC - 2009/02.  Sipas kësajrreg-

ulloreje, pronësia e huaj prej më së shumti 49% e një transmetuesi lejohet vetëm nëse aplikuesi është i 
regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës.

591 Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit, 2012.
592 Ibid.
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shimit të Ligjit aktual (të vjetër) për Kinematografinë L-2004/22.  Drafti i projektligjit 
parashihet që Kosovafilmi, ndërmarrja publike, të reduktohet dhe të shndërrohet në 
Kinotekën – arkivin e veçantë publik për lëndën filmike. (Kinoteka është aktualisht pjesë 
e Kosovafilmit).  Ligji parasheh edhe hartimin e një strategjie kombëtare të filmit.  Ligji i 
ri për Kinematografinë është shpërndarë për diskutim publik në nëntor 2012.  

Bashkëpunimit me organet tjera rregullatore dhe me palët e treta.  KPM-ja që nga viti 
2003 është anëtar i Platformës Evropiane të Autoriteteve Rregullator (EPRA), ndërsa 
nga viti 2011 është anëtar vëzhgues i Rrjetit Mesdhetar të Autoriteteve Rregullatore.593

2.4.2. Sfidat	kryesore	

- Ligji i fundit mbi RTK-në nuk ka zgjidhur problemin e qëndrueshmërisë së 
RTK-së.  Ky ligj gjithashtu parasheh krijimin e një kanali televiziv në gjuhën ser-
be, që mund të paraqesë sfidë të mëtutjeshme për qëndrueshmërinë financiare 
të RTK-së.

- Buxheti për të financuar institucionet rregullatore dhe sidomos ato kulturore 
të Kosovës është shumë i kufizuar.  Fuqizimi i kapaciteteve administrative dhe 
rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar kulturor dhe medial është me rëndësi për 
të përgatitur Kosovën që të marrë pjesë në programet e BE-së në këtë fushë.594  

- Kosova ka draftin e parë të strategjisë për kalimin në televizionin digjital, por 
mbetet sfidë realizimi i kësaj strategjie.595

- Kosova nuk është anëtarë në shumicën e organizatave dhe institucioneve ndër-
kombëtare në fushën e transmetimeve dhe mediave audiovizuele, duke përf-
shirë p.sh.:

•	 ITU (International Telecommunication Union);
•	 CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Ad-

ministrations);
•	 ITSO (International Telecommunication Satellite Organisation);
•	 IMSO (International Mobile Satellite Organisation);
•	 EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation);
•	 ECO (European Communications Office).

3. Detyrat konkrete për të përmbushur obligimet për MSA (Marrëveshja e 
Stabilizim Asociimit):

- Kosova kishte për obligim që të aprovonte ligjin për komunikimet elektronike596 
dhe ligjin për organet qeveritare për shoqëri të informacionit.  Këto ligje janë 

593 Ibid.
594 Studimi i fizibilitetit për Kosovën, faqe 42: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-

ments/2012/package/ks_analytical_2012_e n.pdf.
595 Megjithëse një pjesë e ndarjes digjitale(kanali 67) ka qenë tashmë në dispozicion për t’u përdorur për 

lidhjen e rrjetit dhe shërbimeve të gjeneratës së re të (LTE të avancuar, WiMAX), 4G.* 
* Qeveria e Kosovës, Përgjigjet në pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit, 2012.

596 Shih: Feasibility Study for Kosovo, f. 42: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/
package/ks_analytical_2012_e n.pdf.
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miratuar tashmë.
- Institucionet që punojnë në fushën e komunikimeve elektronike (dhe Shoqërisë 

së informacionit si dhe media audiovizuele), ARKEP dhe KPM, duhet të forco-
hen.  

- Studimi i fizibilitetit për Kosovën thekson, pa dhënë shumë detaje, se pavarë-
sia597 e këtyre institucioneve është cenuar nga ndërhyrja e qeverisë,nga niveli 
i ultë i pagave dhe mungesa e resurseve.  Kjo ilustrohet me faktin se procesi i 
nominimit të Këshillit të KPM-së ka filluar në qershor 2012, pasi që KPM ishte 
pa bord që prej dhjetorit të vitit 2010.  (Një situatë e ngjashme kishte ekzistuar në 
të kaluarën edhe me bordin e ART-së, deri te emërimi i bordit aktual.598)

Me rastin e nënshkrimit të MSA-së duhet pritur kërkesa shtesë që do të fokusohen në: 

- Zhvillimin e mëtutjeshëm të aspekteve ligjore dhe rregullatore të telekomunik-
acionit dhe shërbimeve postare;

- Liberalizimin progresiv të sektorit;
- Promovimin e një ambienti të përshtatshëm për investime për modernizimin e 

rrjetave të komunikimeve elektronike në Kosovë dhe integrimin e tyre në rrjetat 
Evropiane dhe botërore;

- Reforma institucionale të përshtatshme për një ambient të liberalizuar.  Refor-
mat institucionale duhet të promovojnë një diversitet kulturor, lirinë e shpre-
hjes, një transmetues publik të zhvilluar mirë, si dhe ruajtjen e pavarësisë së 
organeve rregullatore;  

- Përafrimin gradual të politikave dhe legjislacionit me ato të BE-së, duke përf-
shirë transmetimet përtej-kufirit dhe blerjen e të drejtave intelektuale për pro-
gramet dhe transmetimet satelitore dhe kabllore;

- Kushtet që themelojnë principet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Kosovës në 
programet e BE-së si p.sh. Creative Europe Programme. 599

597 Interpretimi i mundshëm i këtyre gjetjeve te Studimi i fizibilitetit është diskutuar gjerësisht në  takimin 
e grupit punues ku u prezantua drafti i këtij raporti.  Në këtë frymë p.sh., te fjalia  “pavarësia e insti-
tucioneve” është propozuar që të ndryshohet në “pavarësia financiare e institucioneve”. Por, sado që 
formulimi origjinal i Studimit mund të tingëllojë jo sa duhet i saktë ose i qartë, autorët e këtij raporti 
nuk mund të marrin përgjegjësinë që të interpretojnë lirshëm gjetjet e Komisionit Europian duke i lënë 
kështu ato në formën e tyre origjinale si në tekst.

598 Për një analizë më detaje të nevojës për forcimin e pavarësisë dhe kapacitetit të autoriteteve rregullatore 
në Kosovë shih: OSCE, Gjendja e institucioneve të pavarura në Kosovë, korrik 2012:  http://www.osce.
org/sq/kosovo/92052?download=true si dheKIPRED, Menaxhimi publik: Analizë e bordeve të ndër-
marrjeve publike dhe agjencive të pavarura,  maj 2011: http://www.kipred.org/advCms/documents/ 
99595_analize _e_bordeve _te_ ndermarrjeve% 20publike_dhe_agjencive_te%20pavarura.pdf. 

599 Studimi i fizibilitetit për Kosovën, faqe 43: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-
ments/2012/package/ks_analytical_2012_e n.pdf.
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Aneks 1. Problemet kryesore të Tryezës Tematike për Inovacion, Shoqëri të Informa-
cionit, Politika Sociale dhe Shëndetësore 

Arsimi

1. Cilësia e ulët e arsimit në të gjitha nivelet dhe mekanizma joefektivë të sigurimit 
të cilësisë

2. Përfshirja e ulët në edukimin parashkollor dhe shkollimin e mesëm të lartë, 
posaçërisht e fëmijëve që vijnë nga grupet e margjinalizuara 

3. Kapacitete të pamjaftueshme planifikuese në nivel qendror, komunal dhe në 
nivel të shkollës

4. Mungesa e kapaciteteve të autoriteteve lokale, shkollave dhe mësimdhënësve 
për implementimin e kurrikulit të bazuar në kompetenca.

5. Mungon një program i qartë për nxjerrjen e mësimdhënësve kualitativ në të 
ardhmen

6. Bashkëpunim jo i mjaftueshëm me komunitetin e biznesit për përshtatjen e 
vazhdueshme të kurrikulave me nevojat e tregut të punës, në veçanti sa i përket 
Arsimit dhe Aftësimit Profesional

7. Ende nuk ekziston një vetëdije e duhur për arsimin dhe aftësimin e të rriturve 
dhe arsimin jo-formal dhe informal  si shtylla kryesore të Mësimit Gjatë Gjithë 
Jetës  

Shkenca	dhe	Kërkimi

1. Buxheti shumë i ulët për kërkime shkencore, 0.1% e BPV (synimi i Strategjisë së 
Lisbonës 2020 3%)

2. Mos zbatimi i politikave kërkimore shkencore (Programi Kombëtar i Shkencës) 
3. Mungesa e programeve të mirëfillta kërkimore në fusha të ndryshme të nivelit 

të Doktoratës
4. Mos ndërlidhja e mësimdhënies në arsimin e lartë me kërkime shkencore 
5. Mungesa e traditës për kërkime shkencore, sidomos në fushat prioritare 
6. Mungesa e lidhjes në mes të kërkimeve, tregut dhe institucioneve
7. Bashkëpunim i kufizuar ndërkombëtar në fushën e kërkimeve shkencore

Rinia

1. Pjesëmarrje jo e mjaftueshme e rinisë në politikë bërje në nivel lokal dhe qendror 
2. Mungesa e koordinimit ndërinstitucional për zhvillimin e rinisë 
3. Nxitje jo e mjaftueshme e të rinjve për hapjen e bizneseve 
4. Papunësia e lartë e të rinjve dhe mungesa e politikave aktive për punësimin e të 

rinjve 

Kultura

1. Mungesa e strategjisë së qartë për zhvillimin e kulturës
2. Kultura në Kosovë nuk konsiderohet si sektor potencial i zhvillimit ekonomik
3. Mos pjesëmarrja e Kosovës në programin e BE-së për kulturë - “Culture”- dhe 

kapacitete të pamjaftueshme për të përfituar nga ky program
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4. Mungon industria kulturore dhe artistike
5. Përkrahje e pamjaftueshme e kulturës së pavarur
6. Kushte jo të mira për zhvillimin e kulturës dhe artit në Kosovë 

Sporti	

1. Infrastruktura e pamjaftueshme dhe tejet e pazhvilluar e cila në tërësi nuk përm-
bushë standardët ndërkombëtare

2. Ndërkombëtarizimi i pamjaftueshëm i sportit kosovar si rezultat i mos anëtarë-
simit në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, FIFA dhe federata të tjera ndërkom-
bëtare

3. Sporti nuk konsiderohet sektor potencial për zhvillim ekonomik
4. Cilësia jo e kënaqshme e aftësimit të sportistëve kosovar
5.  Edukimit fizik në përgjithësi i kushtohet pak rëndësi

Puna,	Punësimi	dhe	Dialogu	Social

1. Kapacitete të pamjaftueshme njerëzore dhe teknike për implementimin e legjis-
lacionit të punës & shëndetit dhe sigurisë në punës

2. Mos efikasiteti i gjykatave për zgjidhjen e lëndëve nga fusha e punës dhe punë-
simit

3. Varfëria e skajshme, papunësia e madhe dhe ekonomia jo formale
4. Negocim i pamjaftueshëm i partnerëve social 

Politikat	e	punësimit

1. Mos përputhja e ofertës me kërkesën në tregun e punës 
2. Mungesa e kapaciteteve të nevojshme të shërbimeve publike të punësimit
3. Mungesa e fondeve për punësim dhe politika aktive të punësimit
4. Bashkëpunim jo i mjaftueshëm ndërinstitucional për hartim dhe zbatim të poli-

tikave të punësimit
5. Mungesa e sistemit për mbledhjen e informatave të tregut të punës

Përfshirja	dhe	mbrojtja	sociale,	kundër	diskriminimi	dhe	mundësitë	e	barabarta

1. Sistem jo i qëndrueshëm dhe jo gjithëpërfshirës i mbrojtjes sociale
2. Të dhënat hulumtuese dhe analitike jo të mjaftueshme në fushën e mbrojtjes 

sociale
3. Decentralizim jo efektiv i shërbimeve sociale 
4. Mungesa e bashkëpunimit ndër-sektorial në fushën e mbrojtjes sociale
5. Mos implementim i mjaftueshëm i legjislacionit kundër diskriminimit

Politikat	shëndetësore	

1. Cilësia e ulët e shërbimeve shëndetësore 
2. Nuk ka sistem të qëndrueshëm të financimit shëndetësor (duke përfshirë sig-

urimet shëndetësore)
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3. Mungojnë politikat e promovimit dhe edukimit shëndetësor  
4. Sistem jo i zhvilluar i informimit shëndetësor
5. Kapacitete jo të mjaftueshme shëndetësore dhe spektër i kufizuar i shërbimeve 

mjekësore 
6. Implementimi i ligjeve për gjakun dhe produktet e gjakut, indet, qelizat, dhurim-

in dhe transplantimin e organeve, si dhe ato për sëmundjet e transmetueshme 
bazuar në  legjislacionin e BE

Shoqëria	e	informacionit

1. Buxheti i ulët, numri i pamjaftueshëm i stafit i ARKEP-it dhe KPM-së
2. Kapacitete të shpërndara dhe jo të mjaftueshme për zhvillimin dhe koordinimin 

e politikave të shoqërisë së informacionit, duke përfshirë çështjet e mbuluara 
me Agjendën Digjitalepër Evropën

3. Mungon ligji për organet qeveritare të shoqërisë së informacionit dhe komuni-
kimeve elektronike me të cilin do të koncentroheshin dhe fuqizoheshin kapac-
itetet njerëzore.

4. Kosova nuk ka kodin e vet shtetëror dhe nuk ka domen shtetëror të Internetit si 
dhe nuk ka të zhvilluar tregun e as strukturat për dhënien e emrave të Internetit 
(Regjistrin dhe regjistrarët)

5. Kosova nuk është anëtare në ITU dhe në shumicën e organizatave relevante 
ndërkombëtare.  

6. Një pjesë e kërkesave për konkurrueshmërinë e tregut të komunikimeve elek-
tronike ende nuk janë implementuar

7. Kosova ende nuk ka të miratuar strategjinë për kalimin nga transmetimi analog 
në transmetim digjital

8. Mos transpozimi i plotë i Direktivës së Shërbimeve të Mediave Audiovizuele
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Lista	e	pjesëmarrësve600	

Dukagjin Pupovci, Kryesues i Tryezës Tematike, Qendra për Edukim e 
Kosovës, (KEC)

Arta Uka, Bashkëkryesuese e Tryezës Tematike, Ministria e Integrimit Ev-
ropian (MIE)

Arben Salihu, Sekretar Koordinues i Tryezës Tematike, Projekti “Përkrahje e 
Procesit të Integrimit Evropian, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndër-
kombëtar (GIZ)

Abdurrahman Simnica, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
(MASHT)

Adelina Loxhaj, Zyra për Barazi Gjinore, Zyra e Kryeministrit (ZKM)

Afërdita Fazlija, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Afërdita Jaha, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Agim Berdyna, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Agim Kukaj, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)

Agim Millaku, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Agon Jusufi, Lux Development

Agron Dobrani, Ndërmarrja Publike Hortikultura

Agron Syla, Projekti Kosovar për Zhvillimin e Rinisë, Banka Botërore (BB)

Alban Sadiku, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Alban Sadiku, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Alush Sejdiu, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) 
Luan Jahirim, Qendra Rajonale e Punësimit, Ferizaj, Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale (MPMS)

Alvin Karaqi, Federata e Karatesë së Kosovës (FKK)

600 Sipas alfabetit. 



195INOVACIONI, SHOQËRIA E INFORMACIONIT, POLITIKAT SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

Antigona Spahiu, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Arben Lila, Ekspert Lokal për Shoqëri të Informacionit

Arijan Qorolli, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Po-
stare (ARKEP)

Arsim Dreshaj, Këshilli i Pavarur i Mediave (KPM)

Arsim Thaçi, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Arsim Thaçi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Arsim Thaçi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Artan Murati, Këshilli i të Rinjve të Kosovës (KYC)

Azem Azemi, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Azem Guri, Drejtori i Departamentit të Arsimit, Komuna e Kaçanikut

Bajram Berisha, Fakulteti i Biologjisë, Universiteti i Prishtinës (UP)

Bajram Kelmendi, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Baki Hoti, Shoqata e Turizmit të Kosovës 

Bashkim Bellaqa, Agjencia e Statistikave të Kosovës 

Bernard Nikaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI)

Besim Hasani, Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK)

Besim Ilazi, Ekspert lokal 

Besnik Berisha, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Po-
stare (ARKEP)

Besnik Vasolli, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Bleta Balaj, Organizata Jo Qeveritare “Ballkan Sunflowers Kosova”

Burbuqe Deva, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)
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Burim Mexhuani, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit 

Burim Mexhuani, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

But Dedaj, WUS Kosova

Charel Krieps, Lux Deveopment

Chris Evans, Lux Development

Defrim Rifaj, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Diana Bardhi, Swisscontact 

Driart Elshani, Ministria e Administratës Publike (MAP)

Driton Berisha, Lux Development 

Driton Rukiqi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Ekrem Hoxha, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Po-
stare (ARKEP)

Enver Basha, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)

Eroll Salihu, Federata e Futbollit të Kosovës (FBK)

Esat Mazreku, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Esin Sisko, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Esma Basholli, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Fadil Binaku, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Faruk Binakaj, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Fatime Arenliu Qosaj, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Fatime Rexhepi, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Fatmir Ramaj, Ministria e Integrimit Evropian (MIE)

Fatmire Rexhepi, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
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Fatos Stavileci, ATI-KOS

Ferdije Zhushi-Etemi, Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA)

Fetah Podvorica, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Universiteti i 
Prishtinës (UP)

Fetije Gjaku –Murturi, SOS Fshatrat e Fëmijëve, Kosovë

Fetije Huruglica, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Fikret Shatri, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Fikrete Çoçaj, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM)

Fisnik Lakna, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Flaurie Storie, Projekti i Arsimit Bazik (Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim 
Ndërkombëtar –USAID). 

Florent Mehmeti, Forumi Kulturor-Teatri ODA

Florim Kryeziu, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Florim Kyreziu, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Fran Karaqi, IPON Prishtina

Gani Ibrahimi, Fakulteti i Shkencave Sportive, Universiteti i Prishtinës (UP)

Gazmend Azizi, Këshilli Qendror i Veprimi Rinor (KQVR)

Gëzim Hasani, UNICEF

Günter Grzybek, Fuqizimi dhe Zhvillimi i Rinisë në Kosovë, Agjencia Gjer-
mane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Gjylinaze Novoberdaliu-Gola, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
(MPMS)

Hafiz Leka, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Hafiz Leka, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
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Hajrullah Hoxha, Qendra Rajonale e Punësimit, Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale (MPMS)

Herman Sonneveld, Lux Development 

Iber Alaj, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Ilir Imeri, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
(ARKEP)

Ilir Muçaj, Ministria e Integrimit Evropian (MIE)

Ilir Rexha, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Imran Rasimi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Imrane Ramadani, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Izet Shala, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Jehona Serhati, Projekti për Arsim dhe Aftësim Profesional, Agjencia Gjer-
mane për Bashkëpunim Ndërkombëtare (GIZ) 

Jeton Mehmeti, Instituti për Hulumtime të Avancuara – GAP

Kaltrina Paqarada, Ministria e Integrimit Evropian (MIE)

Kimete Camaj, Zyra e TEMPUS-it në Kosovë

Kozeta Imami, UNICEF

Kreshnik Xharra, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Kurt Nielsen, MASHT/Danida, Promovimi i Punësimit përmes Zhvillimit 
të Shkathtësive 

Kushtrim Shaipi, Ekspert local

Laura Xhelili, Oranizata Jo Qeveritare Ec Ma Ndryshe

Leunora Zylfija, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Linda Abazi –Morina, UNFPA
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Luljeta Aliu Krasniqi, Oda Ekonomike e Kosovës, Projekti i Partneritetit për 
Arsim Profesional 

Luljeta Demjaha, Qendra për Edukim e Kosovës (KEC), Programi i Arsimit 
Bazik

Lumnije Hashani, Oda Ekonomike e Kosovës (OEK)

Majlinda Bajraktari – Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Makbule Shkodra, Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe 
Postare (ARKEP)

Marcelë Restelica, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)

Mensur Morina, Këshilli Qendror i Veprimit Rinor (KQVR)

Mensur Neziri, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Mentor Bislimi, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Mentor Morina, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Mentor Sadiku, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Merita Bacaliu, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Merita Berisha, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i Kosovës (IKSHPK)

Merita Isufi, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Merita Vuthaj, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Mevlude Murtezi, Organizata Jo Qeveritare Childproof (CIPOF) 

Milazim Xhaferi, QRAP, Malishevë 

Milot Hasangjekaj, Autoriteti Kosovar i Kualifikimeve (AKK)

Mimoza Shahini, Psikiatre, Eksperte e fushës së zhvillimit njohës dhe njohu-
rive të përgjithshme

Minire Begaj, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)
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Miranda Kasneci, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Mjellma Aliaj, Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit 
e Kosovës (STIKK)

Muhamet Hashani, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI)

Murat Murati, Këshilli Qendror i Veprimit Rinor (KQVR)

Murat Vokshi, Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës, Ministria e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Muzafere Limani, Fakulteti i Inxhinerisë Elektrike dhe Kompjuterike, Uni-
versiteti i Prishtinës (UP)

Myzafere Uka, Ndërmarrja Publike Hortikultura 

Ndue Kalaj, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK)

Osman Shatri, HANDIKOS

Osman Shatri, Shoqata e Paraplegjikve dhe e Paralizës së Fëmijëve të 
Kosovës – HANDIKOS

Pashk Buzhala, Ministria e Shëndetësisë (MSH)

Petrit Bejdoni, PEN Kosova

Qamile Sinanaj, Zyra NARIC, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë (MASHT)

Qazim Gashi, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Qendresa Jashanica, Këshilli Qendror i Veprimit Lokal (KQVL)

Radica Berishaj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Radica Berishaj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Ramadan Alijaj, Duv International

Ramadan Kelmendi, Qendra Rajonale e Punësimit, Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale (MPMS)
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Remzije Krasnizi, Organizata Jo Qeveritare “SOS Kopshti”, Prishtinë 

Rinor Gashi, Handikos 

Ruzhdi Ademaj, Instituti Kosovar i Rinisë

Ryve Prekoragja, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisës (MASHT)

Rrezarta Jashari, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Sadik Krasniqi, Fakulteti i Shkencave Sportive, Universiteti i Prishtinës (UP)

Sami Salihu, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Sebahate Beqiri, Organizata Jo Qeveritare “Down Sindrom Kosova”

Sebahate Beqiri, Organizata Jo Qeveritare “Down Syndrom Kosova”

Sokol Elshani, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

Sophie Beaumont, Zyra e BE-së në Kosovë (ZBE)

Susanne Matsson, Ambasada Suedeze 

Shasivar Sadiku, Qendra e Aftësimit Profesional, Prishtinë

Shefki Ukaj, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM)

Shpresa Mehmeti, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Shqipe Bajqinca, Fakulteti i Shkencave Sportive, Universiteti i Prishtinës 
(UP)

Shukrije Rexhepi, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK)

Taulant Hoti, Instituti për Kërkime Rinore

Valdet Hashani, Asociacioni i Mjekëve Familjar të Kosovës (AMFK)

Valon Canhasi, Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit 
e Kosovës (STIKK)

Vedat Bajramaj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)
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Vedat Jashari, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Vedat Maqastena, Lux Development

Vesel Hoxhaj, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), 
Projekti për Arsimin Bazik

Veton Firzi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Vjollca Krasniqi, Swisscontact

Ylber Aliu, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Zana Haraqija, Ministria e Shëndetësisë (MSH)
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