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Ky publikim u mundësua në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”,
ͤQDQFXDUQJD%DVKNLPL(XURSLDQPHQD[KXDUQJD=\UDH%(VQ.RVRYGKHLPSOHPHQtuar nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet
me Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë
dhe KMOP, si dhe projektit “Fuqizimi i Shërbimeve Sociale për Fëmijët dhe Familjet e
&HQXHVKPH̹ͤQDQFXDUQJD$PEDVDGDH=YLFUVQ.RVRYGKHLPSOHPHQWXDUQJD.RDOLcioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e konsorciumit të udhëhequr nga
KOMF dhe nuk pasqyron me doemos pikëpamjet e Bashkimit Europian apo të Ambasadës
së Zvicrës në Kosovë.
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FALENDERIME
Në emër të misionit të përbashkët për mbrojtjen, respektimin dhe avancimin e të drejtave
të fëmijëve në Kosovë, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF falenderon të
gjithë ata që kontribuan në hartimin e këtij raporti, i cili ka qëllimin të nxisë dhe ndihmojë
përmbylljen e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale.
KOMF shpreh një falenderim të veçantë për të gjithë ata që u angazhuan dhe u përfshinë
në këtë monitorim:
Qendrat për Punë Sociale në Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Fushë Kosovë,

Lipjan dhe Kamenicë
Drejtoritë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Prishtinë,
Prizren, Pejë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Lipjan dhe Kamenicë
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Departamentin e Politikave
Sociale dhe Familjes
Ministrinë e Financave – Departamentin për Buxhet
Organizatat Jo Qeveritare
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SHKURTESAT
COVID-19

Coronavirus Disease

DMS

Drejtoria Komunale e Mirëqenies Sociale

DPSF

Departamenti për Politika Sociale dhe Familjare

DSHMS

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

KDF

Konventa për të Drejtat e Fëmijës

KOMF

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve

LFPL

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal

LSHSF

Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare

LVL

Ligji për Vetëqeverisje Lokale

MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MeF

Ministria e Financave

MM

Memorandum Mirëkuptimi

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

OJQ

Organizata Jo-Qeveritare

QPS

Qendra për Punë Sociale

SOS

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

UA

Udhëzim Administrativ
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HYRJE
Procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale ka nisur në vitin 2009, me bartjen e
kompetencave nga niveli qendror (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) drejt komunave
të Kosovës. Bartja e kompetencave është bërë në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit
në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal, Ministrisë së Financave dhe komunave, të nënshkruar në vitin 2009.
Qëllimi i decentralizimit të shërbimeve sociale ishte që këto shërbime të jenë sa më afër
qytetarit.
Shërbimet sociale në Kosovë rregullohen me Ligjin Nr. 02/L-17 për Shërbime
Sociale dhe Familjare, Ligjin Nr. 04/L-081 për Ndryshimin dhe Plotësimin e
Ligjit Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare dhe Ligjin Nr. 03/L-040 për
Vetëqeverisjen Lokale.
Sipas LSHSF, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është institucioni përgjegjës për
të gjitha politikat, licencimin, monitorimin, inspektimin dhe çështjet rregullative në lidhje
me punën dhe mirëqenien sociale. Ndërkaq sipas LVL, komunat kanë kompetenca të plota
dhe ekskluzive për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të tyre. Sa
LSUNHWͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOHVLSDV/LJMLWSU)LQDQFDWH3XVKWHWLW/RNDODWR
ͤQDQFRKHQQJD*UDQWLL3UJMLWKVKPGKHWK\UDWYHWDQDNHNRPXQDOH
Bazuar në legjislacionin në fuqi, shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë mbrojtjen dhe
ofrimin e shërbimeve për qytetarët në nevojë për shërbime sociale. Përderisa ofrues të
shërbimeve sociale janë institucionet publike dhe organizatat jo qeveritare.
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QËLLIMI
Raporti mbi monitorimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale për
vitin 2020, ka si qëllim kryesor pasqyrimin e gjendjes aktuale mbi zbatimin e plotë të
këtij procesi. Gjithashtu, përmes këtij raporti synohet të bëhet krahasimi i progresit
të procesit të decentralizimit me vitin 2019.
Raporti ofron të gjetura konkrete dhe rekomandime për përmirësimin e gjendjes aty
ku vërehen mangësi. Të gjitha rekomandimet janë të mbështetura në dokumente,
hulumtime, praktika ndërkombëtare dhe vendore, si dhe rekomandime të akterëve
përgjegjës për zbatimin e procesit të decentralizimit.

METODOLOGJIA
Metodologjia e hartimit të raportit mbështetet në mbledhjen e të dhënave të bazuara në
PHWRGQFLOVRUHTSUIVKLQDQDOL]QWHRULNHGKHKXOXPWLPLQQWHUUHQ6SHFLͤNLVKWN\
raport monitorimi bazohet në:

A
 nalizën e legjislacionit;

A
 nalizën e publikimeve relevante;
Intervistat me përfaqësuesit relevantë në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare.

Konkretisht, gjithsej janë realizuar 28 intervista në shtatë komuna të Kosovës. Intervistat
janë realizuar me përfaqësues të nivelit qendror dhe komunal:

D
 y (2) intervista me përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies

Sociale, Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes;

N
 jë (1) intervistë me përfaqësues të Ministrisë së Financave, Departamenti
për Buxhet;

G
 jashtë (6) intervista me përfaqësues të Drejtorive për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale në gjashtë (6) komuna të Kosovës;

S
 htatë (7) intervista me përfaqësues të Qendrave për Punë Sociale në shtatë
komuna të Kosovës;

D
 ymbëdhjetë (12) intervista me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.
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Pandemia Covid-19 ka ndikuar në mënyrën e organizimit të intervistave dhe ka vështirësuar
kontaktet me të intervistuarit. Megjithatë, KOMF ka shqyrtuar mundësitë alternative
të kontaktit duke respektuar masat për parandalimin e virusit Covid-19 dhe ka arritur të
realizojë 28 intervista nga 29 kërkesa për intervista me akterë relevantë. Gjashtë (6) prej
W\UHMDQPEDMWXUͤ]LNLVKWQNRPXQDWFDNWXDUDGKHSUHMW\UHMDQPEDMWXUQIRUP
virtuale.

MBULIMI GJEOGRAFIK
Monitorimi është realizuar me përfaqësues që vijnë nga shtatë komuna të Kosovës:
Prishtinë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Lipjan dhe Kamenicë.1
Përzgjedhja e komunave është bërë për të:

6
 LJXUXDUPEXOLPLQJMHRJUDͤNW.RVRYV

P
 ërfshirë komunat me numër më të madh të banorëve dhe rrjedhimisht me

numër më të madh të rasteve sociale sikurse Komuna e Prishtinës, Prizrenit,
Pejës, Ferizajt;

P
 ërfshirë komunat e vogla por me numër më të madh të problemeve sociale
sikurse Komuna e Fushë Kosovës;

P
 ërfshirë komunat me numër më të madh të komuniteteve etnike pakicë në
Kosovë, sikurse Komuna e Lipjanit dhe ajo e Kamenicës.

1

'XNHUHVSHNWXDUPDVDWSUSDUDQGDOLPLQHYLUXVLWFRYLGLQWHUYLVWDWͤ]LNHMDQPEDMWXUYHWPQ.RPXQQH3HMV
dhe Ferizajt, ndërkaq intervistat e tjera janë mbajtur në formë virtuale.
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PËRMBLEDHJE
EKZEKUTIVE
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Ky raport monitorimi dëshmon se procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale nuk
është përmbyllur as gjatë vitit 2020. Nga gjithsej shtatë komuna në të cilat është zhvilluar
monitorimi procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale, rezulton se në asnjë prej tyre
nuk është zbatuar plotësisht ky proces.
Bazuar në të gjeturat e monitorimit, në vitin 2020 shërbimet sociale ishin në gjendje edhe
më të rëndë krahasuar me vitin 2019, kjo për shkak të dëmeve të shkaktuara nga pandemia
Covid-19 dhe situata politike në vend. Përgjatë këtij viti, fokusi i të dy qeverive, qendrore dhe
komunale, ishte parandalimi dhe menaxhimi i pandemisë, duke lënë mënjanë shërbimet
sociale.
Pandemia ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve në nevojë për shërbime sociale,
përderisa pjesa dërrmuese e shërbimeve të ofruara nga institucionet e Republikës
së Kosovës dhe organizatat jo qeveritare për grupet e cenueshme ishin të
PE\OOXUDDSRWHMHWWNXͤ]XDUDJMDWYLWLWSUVKNDNWPDVDYHWQGUPDUUD
për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Gjithashtu, gjatë këtij viti, një pjesë e
VKUELPHYHVRFLDOHXPRGLͤNXDQSUWXRIUXDUQIRUPYLUWXDOHSUSUͤWXHVLW
Krahas pandemisë, edhe gjendja e paqëndrueshme politike në vend gjatë 2020 pati ndikim
në përkeqësimin e mirëqenies sociale dhe decentralizimin e shërbimeve sociale dhe
familjare. Zvarritja e proceseve të nisura më herët, përveç pandemisë erdhi edhe si pasojë e
ndryshimeve politike që ndodhën gjatë kësaj periudhe. Dy projektligjet kryesore që pritet të
ndikojnë në decentralizimin dhe avancimin e shërbimeve sociale, që janë Ligji për Shërbime
Sociale dhe Familjare dhe Ligji për Financat e Pushtetit Lokal, nuk arritën të miratohen.
Gjatë vitit 2020 nuk pati ndonjë progres sa i përket decentralizimit të buxhetit për shërbime
sociale. Projekt Ligji për Financat e Pushtetit Lokal edhe pse u hartua që në vitin 2019, nuk
DUULWLWGUJRKHWSUPLUDWLPQ4HYHULGKH.XYHQGGKHVLSDVRMQXNXNULMXD*UDQWL6SHFLͤN
SU 6KUELPH 6RFLDOH L FLOL GR W PXQGVRQWH ͤQDQFLP W TQGUXHVKP W VKUELPHYH
VRFLDOH )RUPXOD H ͤQDQFLPLW SU VKUELPH VRFLDOH H FLOD ͤOORL W KDUWRKHM Q YLWLQ 
QXNDUULWLWͤQDOL]RKHW(QMMWDJMQGRGKLHGKHPH3URMHNW/LJMLQSU6KUELPH6RFLDOH
GKH)DPLOMDUHLFLOLSDYDUVLVKWSDUDVKLNLPHYHGKHSXQVVJUXSLWSXQXHVSUWDͤQDOL]XDU
gjatë 2020, vijon të mbetet në proces të hartimit.
12 Shërbimet sociale në kohë pandemie

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunat edhe këtë vit dështuan
në krijimin e një skeme të qëndrueshme të blerjes së shërbimeve sociale. Ato
vazhduan mbështetjen përmes subvencionimit të ofruesve të shërbimeve
VRFLDOHHFLODQXNNRQVLGHURKHWVLQMIRUPHTQGUXHVKPHHͤQDQFLPLW3MHVD
më e madhe e organizatave të licencuara në fushën e shërbimeve sociale
PEHWQ SD ͤQDQFLP SUJMDW JMLWK YLWLW  QJD 0LQLVWULD H 3XQV GKH
Mirëqenies Sociale. Kjo si pasojë e shpalljes me vonesë të thirrjes së rregullt
vjetore të MPMS për subvencionimin e ofruesve të shërbimeve sociale. Sa i
SUNHWͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOHQJDNRPXQDWQYLWLQVKWSUWX
vlerësuar fakti që tre nga komunat e monitoruara kanë rritur dukshëm buxhetin
për subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale krahasuar me
vitin 2019. Megjithatë, për ofruesit e shërbimeve sociale nga sektori jo qeveritar,
QDVSHNWLQHͤQDQFLPLWYLWLFLOVRKHWWMHWYLWLPLUQGQYLWHWH
fundit.
Kapacitetet e komunave për menaxhim të shërbimeve sociale vazhdojnë të mbesin të
PDQJWD$VQYLWLQNRPXQDWHPRQLWRUXDUDQXNNDQEUQMYOHUVLPWPLUͤOOWW
QHYRMDYHSODQLͤNLPWGXKXUEX[KHWRUGKHDVPRQLWRULPWFLOVLVVRIULPLWWVKUELPHYH
sociale. Drejtoritë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale vazhdojnë të çalojnë në
NULMLPLQHQMVWDͤSURIHVLRQDOWSURͤOLWWVKUELPHYHVRFLDOHEUHQGDNW\UHGUHMWRULYH
Qendrat për Punë Sociale gjatë 2020 ishin në gjendje edhe më të rënduar si pasojë e
pandemisë Covid-19. Me ndërmarrjen e masave për parandalimin e Covid-19 nga Qeveria,
kapacitetet e QPS-ve u reduktuan dhe në të njëjtën kohë ato u ngarkuan me zbatimin e
masave të Pakos Emergjente Fiskale duke mos u fokusuar në ofrimin e shërbimeve sociale.
Akterët e përfshirë në ofrimin e shërbimeve sociale vazhdojnë të përballen me paqartësi
QQGDUMHQHSUJMHJMVLYHQPHVWQLYHOLWTHQGURUGKHNRPXQDOPXQJHVWͤQDQFLPLW
WTQGUXHVKPNDSDFLWHWHWNXͤ]XDUDOORJDULGKQLHWXOWQJDWJMLWKVHNWRUWVLGKH
mungesë të bashkëpunimit dhe komunikimit në nivel horizontal dhe vertikal.
Duke pasur parasysh gjendjen tejet të rënduar të shërbimeve sociale dhe të qytetarëve
nga pandemia Covid-19, Qeveria duhet urgjentisht të procedojë miratimin e Ligjit për
)LQDQFDW H 3XVKWHWLW /RNDO GKH *UDQWLW 6SHFLͤN SU 6KUELPH 6RFLDOH SU W VLJXUXDU
ͤQDQFLPWTQGUXHVKPSUWXDUGKXUQQGLKPRIUXHVYHWVKUELPHYHVRFLDOHGKH
qytetarëve të Republikës së Kosovës. Krijimi i një skeme të qëndrueshme dhe rritja
Shërbimet sociale në kohë pandemie
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H SUDJXW W ͤQDQFLPLW JMDW YLWLW  QJD 4HYHULD GKH NRPXQDW SU NRQWUDNWLPLQ H
shërbimeve sociale, është një hap tjetër urgjent i cili do të ndikojë në përmirësimin e
gjendjes së shërbimeve sociale.
Qeveria duhet të procedojë po ashtu miratimin e Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare
për ndarjen e përgjegjësive të institucioneve të nivelit qendror dhe komunal si dhe zhvillimin
e një reforme të thellë në fushën e shërbimeve sociale.
Komunat duhet të prioritizojnë shërbimet sociale si dhe të investojnë në ngritjen e
kapaciteteve të tyre në menaxhimin e shërbimeve sociale.
Krejt në fund, decentralizimi nënkupton ndryshim në kulturën institucionale, duke krijuar një
NRQWHNVWVRFLRSROLWLNT©RQQWUDQVIHULPLQHDXWRULWHWLWGKHWUDQVIHULPLQHͤQDQFLPLWQJD
qeveria qendrore në qeverinë lokale për të siguruar ofrim cilësor dhe efektiv të shërbimeve.
Ky raport monitorimi tregon që decentralizimi nuk është ende pjesë e kulturës institucionale
dhe vazhdon të trajtohet vetëm si një proces teknik.

14 Shërbimet sociale në kohë pandemie

NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 DHE
SITUATËS POLITIKE NË PROCESIN E
DECENTRALIZIMIT
Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli Virusin Korona – Covid-19 si pandemi globale
më 11 Mars 2020. Nga kjo pandemi u prekën të gjitha vendet e botës, përfshirë këtu edhe
Kosova. Si pasojë, të gjitha vendet ndërmorën masat e nevojshme për parandalimin e
SDQGHPLV&RYLG4HYHULDH.RVRYVP0DUVNXUHGKHXNRQͤUPXDQUDVWHW
H SDUD Q .RVRY PRUL YHQGLP SU PE\OOMHQ H WKXDMVH W JMLWKD DNWLYLWHWHYH GKH NXͤ]LP
të lëvizjes deri me datë 18 Maj 2020. Me mbyllje totale u përballën pjesa dërrmuese e
ofruesve të shërbimeve sociale, të cilët thuajse gjatë tërë vitit ofruan shërbime virtuale ose
VKUELPHLQGLYLGXDOHWHMHWWNXͤ]XDUD
Bazuar në të dhënat e monitorimit, situata e krijuar nga Covid-19 ka rënduar në masë të
madhe sidomos grupet e cenueshme dhe kjo ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve në
nevojë për shërbime sociale. Shumë shërbime të ofruara nga institucionet e Republikës
V.RVRYVGKHRUJDQL]DWDWMRTHYHULWDUHSUJUXSHWHFHQXHVKPHNDQTHQWNXͤ]XDUD
gjatë kësaj periudhe për shkak të vendosjes së masave për parandalimin e përhapjes së
virusit Covid-19. Qeveritë qendrore dhe komunale, këtë vit janë fokusuar në menaxhimin e
pandemisë Covid-19, duke lënë anash shërbimet sociale.
Pandemia Covid-19 ndikoi në proceset legjislative shumë të
rëndësishme të nisura më herët, të cilat synojnë rregullimin e gjithë
fushës së ofrimit të shërbimeve sociale. Për shkak të stagnimit të
aktiviteteve përgjatë këtij viti, dy projektligjet kryesore që pritet të
ndikojnë në decentralizimin dhe përmirësimin e shërbimeve sociale,
Projekt Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare dhe Projekt Ligji për
Financat e Pushtetit Lokal, nuk kanë arritur të miratohen.
Më 14 Prill 2020, Ministria e Financave dhe Transfereve, publikoi Pakon Fiskale Emergjente të
miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Në këtë pako, ishin paraparë 15 masa që kishin
për qëllim tejkalimin e situatës emergjente në vend. Qendrat për Punë Sociale u ngarkuan
me masat emergjente që ndërmori Qeveria në atë kohë, duke ndryshuar kështu ritmin dhe
fokusin e punës së tyre. Masa 15 përfshinte asistencë mujore në shumën prej 130 Euro për
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familjet me kushte të rënda sociale për periudhën Prill, Maj dhe Qershor 2020. Me aplikimin
HNVDMPDVHSUSUͤWXHVLWXQJDUNXDQ4HQGUDWSU3XQ6RFLDOHWFLODWSUDQRQLQDSOLNLPHW
ͤ]LNHQNRPXQDWSUNDWVH6LSDV'UHMWRULWW4HQGUVSU3XQ6RFLDOHQ3ULVKWLQPDVD
15 ka ngadalësuar proceset e nisura më herët në QPS dhe ka shtuar ngarkesën e punës me
obligime të reja.2 Ngarkesë e lartë e punës u konstatua edhe në QPS në Prizren, ku janë pranuar
8,700 aplikime në formë elektronike për masën 15, përderisa rreth 300 individë të interesuar
SUDSOLNLPNDQSULWXUQUDGKͤ]LNLVKWWHNREMHNWLL436V3UYH©NVDMSXQWRUWVRFLDO
janë përfshirë edhe në shpërndarjen e pakove higjienike në terren për familjet në nevojë dhe
në adresimin e rasteve të dhunës në familje në Policinë e Kosovës. Sipas Drejtoreshës në QPS
Prizren, shumë prej këtyre obligimeve nuk i takojnë punës së punëtorit social, madje zyrtarët
e shërbimeve sociale as nuk janë përfshirë në kuadër të Masës 6, që është Sigurimi i shtesës
mbi pagë në Pakon Emergjente Fiskale, për ngarkesën dhe punën me rrezik gjatë pandemisë.3
Kapacitetet e QPS-ve u zvogëluan edhe më shumë me marrjen e vendimeve të
tjera nga Qeveria e Kosovës, siç ishte lirimi nga puna i personave me sëmundje
kronike dhe personave mbi moshën 60 vjeçare. Në QPS Prizren nga 9 punëtorë
social, 7 prej tyre janë mbi moshën 60 vjeç. Ndërkaq, mosha mesatare e
punëtorëve social në QPS në Prishtinë është rreth 54 vjeç. Vështirësi tjetër, ishte
HGKHLQIHNWLPLLVWDͤWPH&RYLGGXNH©XDUQ]YRJOLPWVWDͤWHIHNWLYJMDW
kësaj periudhe.
Vetëm institucionet dhe organizatat jo qeveritare që ofrojnë shërbime rezidenciale, përfshirë
këtu strehimoret dhe shtëpitë me bazë në komunitet, kanë vazhduar të ofrojnë shërbime
pa ndërprerje 24 orë për kategoritë më të ndjeshme, strehim dhe kujdes për fëmijët pa
NXMGHVSULQGURUYLNWLPDWGKXQVQIDPLOMHYLNWLPDWDEX]LPLWGKHYLNWLPDWWUDͤNLPLW
SHUVRQDW PH DIWVL W NXͤ]XDU GKH W PRVKXDULW 3MHVD WMHWU H RUJDQL]DWDYH T RIURMQ
shërbime sociale direkte përmes qendrave ditore apo ofrimit të shërbimeve në familje dhe
NRPXQLWHWSUIPLMWPHDIWVLWNXͤ]XDUDIPLMWHSUIVKLUQSXQWUQGDDSRIPLMW
në situatë rruge, mbyllën shërbimet direkte në Mars 2020, duke respektuar rekomandimet e
Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe duke i transformuar ato një muaj më vonë
në shërbime virtuale për fëmijët dhe qytetarët në nevojë. Bazuar në të gjeturat e raportit, në
rastet kur fëmijët nuk kanë pasur mundësi të marrin shërbimet sociale si pasojë e masave,
është vënë re regres në zhvillimin e tyre.4 Edhe në fund të vitit, jo të gjitha shërbimet kanë
2

Intervistë virtuale me Blerim Shabani, Drejtor në QPS Prishtinë, 11.12.2020

3

Intervistë virtuale me Kumrije Bytyqi, Drejtoreshë në QPS Prizren, 11.11.2020

4

Intervistë virtuale me Aida Topanica, Udhëheqëse e Punës Terapeutike, OJQ Autizmi, Prishtinë, 29.10.2020
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DUULWXUWULKDSHQQIRUPͤ]LNHVLGRPRVVKUELPHWHRIUXDUDQNXDGUWTHQGUDYHGLWRUH
shërbimet në familje dhe ato në komunitet. Të gjithë të intervistuarit kanë pohuar që po
ofrojnë shërbime të kombinuara, varësisht nga ecuria e situatës epidemiologjike në vend,
përkundër faktit që nuk kanë pasur mbështetje dhe udhëzime të nevojshme për rihapje
të shërbimeve. Udhëzuesit e miratuar nga Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020, nuk
kishin në përmbajtje rekomandime apo udhëzime për rihapje dhe ofrim të shërbimeve
direkte sociale.
Përkundër vështirësive që ka sjellë situata e shkaktuar nga pandemia Covid-19
GKH QJD PXQJHVD H ͤQDQFLPLW RIUXHVLW H VKUELPHYH VRFLDOH SRKXDQ VH MDQ
munduar tu përgjigjen kërkesave të personave në nevojë gjatë kësaj periudhe,
madje shumë prej ofruesve kanë shtuar shërbime të reja virtuale siç janë
shërbimet virtuale për prindër.5 Gjatë periudhës së pandemisë, përkatësisht
nga muaji Mars deri në Tetor 2020, organizata Autizmi arriti një numër rekord të
SUͤWXHVYHQIRUPYLUWXDOHPHPELSUͤWXHVNMRHGKHVLSDVRMHUULWMHVV
nevojës për shërbime sociale.6
Edhe nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë pohuar që pandemia Covid-19 ka
ndikuar në procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale sepse fokusi i MPMS ka qenë
Q]EDWLPWSDNRVHPHUJMHQWHͤVNDOHGKHPEVKWHWMHVVNDWHJRULYHWFDNWXDUD7
Mirëpo, sa i përket ndikimit të pandemisë në proceset e nisura më herët për zbatimin e
plotë të procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale, shumë nga të intervistuarit janë
përgjigjur se pandemia nuk është shkaku kryesor i mos-përmbylljes së këtij procesi. Sipas
tyre, shkaktari kryesor konsiderohet mungesa e vullnetit politik. Udhëheqësja e shërbimeve
nga QPS në Ferizaj, ka deklaruar se as në 11 vitet e mëparshme qeveritë nuk kanë bërë
lëvizje për kompletim të decentralizimit, prandaj pandemia nuk është shkaktari kryesor për
mos-implementimin e këtij procesi.8 Njësoj mendon edhe Drejtori i QPS në Kamenicë, ku
sipas tij tërë këto vite nuk është bërë asgjë në këtë drejtim.9
Viti 2020 u karakterizua edhe me ndryshime të mëdha politike në vend të cilat ndikuan në
përkeqësimin e gjendjes së mirëqenies sociale dhe procesit të decentralizimit të shërbimeve
5

Intervistë virtuale me Sebahate Beqiri, Drejtor Ekzekutiv në Doën Syndrome Kosova, Prishtinë, 24.11.2020

6

Intervistë virtuale me Aida Topanica, Udhëheqëse e Punës Terapeutike, OJQ Autizmi, Prishtinë, 29.10.2020

7

Intervistë virtuale me Mentor Morina, Drejtor për Politika Sociale dhe Familjare, MPMS, Prishtinë, 16.11.2020

8

Intervistë me Adelina Rexhepi, QPS në Ferizaj, 23.09.2020

9

Intervistë virtuale me Rifat Hajdari, Drejtor në QPS Kamenicë, 24.11.2020
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sociale dhe familjare. Zvarritja e proceseve të nisura më herët, përveç pandemisë erdhi edhe
si pasojë e ndryshimeve politike që ndodhën gjatë kësaj periudhe. Me krijimin e Qeverisë së
re në Janar 2020, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale u shkri dhe u nda në disa ministri.
Transferet sociale u bartën tek Ministria e Financave, përderisa sektori i punësimit u bart
tek Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve
Strategjike. Ndërkaq, për një kohë ishte e paqartë se ku kishin kaluar shërbimet sociale,
megjithatë më pas u bë e ditur që shërbimet sociale kaluan nën Ministrinë e Shëndetësisë.
Vetëm katër muaj pas formimit të Qeverisë, me anë të mocionit të mosbesimit, Qeveria
u rrëzua. Qeveria e re e cila u krijua me datë 3 Qershor 2020 e riktheu Ministrinë e Punës
dhe Mirëqenies Sociale me mandatin për shërbime sociale. Kjo Qeveri zgjati gjashtë muaj
dhe me 21 Dhjetor 2020, Gjykata Kushtetuese10 e shpalli të pavlefshëm votimin e Kuvendit
të Kosovës për Zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës me datë 3 Qershor 2020.
Përgjatë vetëm një viti, Kosova pati dy Qeveri të ndryshme dhe fokusi i asnjërës prej tyre nuk
ishte tek përmirësimi i shërbimeve sociale. Këto lëvizje politike në vend, krijuan konfuzion
dhe zvarritje të proceseve në shërbimet sociale.

10

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, https://gjk-ks.org/vendimet-nga-seanca-shqyrtuese-e-mbajtur-me-21-dhjetor-2020/
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PROCESET LEGJISLATIVE
Në bazë të analizës së kornizës ligjore, mangësi të shumta të cilat pengojnë kompletimin
e procesit të decentralizimit por edhe përmirësimin e gjendjes së shërbimeve sociale, janë
LGHQWLͤNXDUQ/LJMLQ1U/SU6KUELPH6RFLDOHGKH)DPLOMDUH11 Ligjin Nr. 04/L-081
për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare12
dhe Ligjin Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal.13
Të dyja këto ligje (Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare dhe Ligji për Financat e Pushtetit
Lokal) janë në proces hartimi që nga viti 2018. Për shkak të pandemisë Covid-19 dhe
situatës politike në vend, këto dy projektligje nuk arritën të miratohen gjatë vitit 2020.
Në vijim janë prezantuar mangësitë kryesore dhe rekomandimet për rregullimin e kornizës
ligjore për zbatimin e procesit të decentralizimit.

Projekt Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare
Bazuar në të gjeturat e raportit të monitorimit të KOMF për decentralizimin e shërbimeve
sociale të vitit 2019, rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve të nivelit qendror dhe komunal
në Kosovë nuk janë të përcaktuara në mënyrë të qartë. Institucionet e të dyja niveleve
vazhdojnë të kenë paqartësi në përgjegjësitë e tyre lidhur me shërbimet sociale. Konkretisht
paqartësitë më të mëdha rreth decentralizimit lidhen me themelimin e institucioneve
të reja të shërbimeve sociale, menaxhimin, kontraktimin, raportimin, monitorimin dhe
komunikimin. Për këtë arsye është rekomanduar që këto mangësi të adresohen në kuadër
të Projekt Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare.
Plani i Punës i Qeverisë dhe Plani Legjislativ për vitin 2020, ka parashikuar hartimin dhe
miratimin e Ligjit të ri për Shërbimet Sociale dhe Familjare nga Qeveria deri në Nëntor
2020, me qëllimin e zhvillimit të një reforme të thellë të shërbimeve sociale. Përkundër
rrethanave të krijuara nga Covid-19, masave të izolimit dhe ndalimit të aktiviteteve, gjatë
vitit 2020 Grupi Punues i caktuar me vendim për hartimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale
dhe Familjare ka vazhduar punën në hartim të projektligjit, për rreth dy muaj në gjysmën
e dytë të vitit 2020. Në këtë drejtim, KOMF bashkë me UNICEF kanë mbështetur grupin
punues me ekspertizë ligjore me qëllim të hartimit të projektligjit. Për më tepër, KOMF ka
mbështetur tetë punëtoritë tematike me synim që të trajtojë çështjet profesionale në mes
të organizatave anëtare, ekspertëve, dhe përfaqësuesve nga Ministria e Punës Mirëqenies
Sociale, Qendrave për Punë Sociale, Asociacionit të Komunave të Kosovës etj.
11

Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447

12

Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447

13

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2525
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Për t’i ardhur në ndihmë këtij procesi, KOMF në partneritet me Institucionin e Avokatit të
Popullit, Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe Lidhjen e Qendrave për Punë Sociale
të Kosovës, kanë publikuar gjatë vitit 2020 “Qëndrimin e përbashkët me propozimet
për hartimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare”14. Propozimet në kuadër
të Qëndrimit adresojnë reformën e thellë të shërbimeve sociale, krijimin e një skeme të
hapur të shërbimeve sociale në mes të sektorit publik, jo qeveritar dhe privat, integrimin
e shërbimeve sociale me sektorët e tjerë, ndarjen e mandateve dhe fuqizimin e sektorëve
të inspektimit dhe monitorimit, rregullimin e licencimit të shërbimeve të ofruara nga
institucioneve publike krahas licencimit të organizatave jo qeveritare, akreditimin etj.
Përkundër rrethanave të krijuara nga pandemia, në vitin 2020 është arritur
hartimi i një drafti të parë të projektligjit, i cili përveç që përbën një reformë
të shërbimeve sociale, adreson edhe mangësitë dhe rekomandimet për
rregullimin e çështjeve që prekin decentralizimin. Megjithatë, duke synuar
reformë të thellë të shërbimeve sociale në Kosovë, konsiderohet se
grupi punues ka ende nevojë të angazhohet dhe zhvillojë përmbajtjen e
projektligjit në përputhje me qëllimet dhe pritshmëritë për hartimin e tij.
Për shkak të masave të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 1 Nëntor
2020 për ndalim të takimeve të grupeve punuese dhe të organizimit të punëtorive, puna
e grupit punues për Projektligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare është ndërprerë. Si
SDVRM3URMHNWOLJMLSU6KUELPH6RFLDOHGKH)DPLOMDUHQXNNDDUULWXUWͤQDOL]RKHWGKHDV
të dërgohet për miratim në Qeveri.

Projekt Ligji për Financat e Pushtetit Lokal
Shërbimet sociale janë kompetencë vetanake komunale dhe bazuar në Ligjin për Financat
H3XVKWHWLW/RNDOͤQDQFRKHQQJDNRPXQDWSUPHVG\EXULPHYHWͤQDQFLPLWTMDQJUDQWL
i përgjithshëm dhe të hyrat vetanake komunale. Granti i përgjithshëm është grant i tipit të
mbyllur me 10% të të hyrave të projektuara që do të duhen të mblidhen në nivel qendror
JMDWQMYLWLNDOHQGDULN0LUSRSUREOHPLSUVKUELPHVRFLDOHͤOORQSLNULVKWNWXVHSVH
kjo formë nuk ofron garanci që do të ketë ndarje të mjaftueshme në mënyrë që të sigurohet
PLQLPXPLLͤQDQFLPLWSUVKUELPHWVRFLDOH.MRVHSVHQJDNWXQXNNDQGRQMPHNDQL]P
DSR IRUPXO ͤQDQFLPL W QGDUMHV SU VKUELPHW VRFLDOH GXNH GLWXU VH QJD NWR VKXPD
buxhetojnë të gjitha departamentet për shpenzimet operative dhe kapitale. Në mënyrë që
ky funksion komunal të mos mbetet në mëshirë të vullnetit të nivelit komunal (duke pasur
SDUDV\VK ͤQDQFLPLQ H SDPMDIWXHVKP Q YLWHW H IXQGLW  VKW VXJMHUXDU W JMHQGHW QM
]JMLGKMHHTQGUXHVKPHHͤQDQFLPLWEUHQGD/LJMLWSU)LQDQFDWH3XVKWHWLW/RNDOSUPHV
NULMLPLWW*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOH
14

Qëndrimi për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, KOMF, Korrik 2020
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Për këtë qëllim, miratimi i Koncept Dokumentit për Financat e Pushtetit Lokal në vitin
2018 ka përbërë një hap shumë të rëndësishëm drejt zgjidhjes së problemit për sigurimin
H ͤQDQFLPLW W TQGUXHVKP W VKUELPHYH VRFLDOH %D]XDU Q .RQFHSW 'RNXPHQWLQ
e miratuar, gjatë vitit 2019 është hartuar Ligji i ri për Financat e Pushtetit Lokal ku për
herë të parë pas shumë përpjekjesh dhe avokimit të vazhdueshëm, është paraparë dhe
SUIVKLUQSURMHNWOLJMNULMLPLL*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOH3URMHNWOLJMLNDNDOXDU
fazën e konsultimeve publike, megjithatë për shkak të rënies së Qeverisë, shpërbërjes së
Kuvendit të Kosovës dhe rrethanave të krijuara nga pandemia Covid-19, Projektligji nuk
është dërguar gjatë 2020 për tu miratuar në Qeveri. Ky Projektligj ka mbetur pezull prej gati
një viti tashmë, dhe asnjë hap nuk është ndërmarrë në drejtim të miratimit të tij.
KOMF më 19 Nëntor 2020, përmes një kërkese zyrtare i është drejtuar Kryeministrit të
Republikës së Kosovës dhe Ministres së Financave, me kërkesën për procedimin sa më të
shpejtë të procesit të miratimit të Projekt Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal i cili parasheh
NULMLPLQH*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOHPHTOOLP]JMLGKMHQDIDWJMDWHWTQGUXHVKPH
WSUREOHPLWWͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOH.20)QYLMLPWNUNHVDYHGUHMWXDU4HYHULV
V.RVRYVSU]JMLGKMHQDIDWJMDWWͤQDQFLPLWWVKUELPHYHQ1QWRUNDSXEOLNXDU
UDSRUWLQPH̸4QGULPLQSU*UDQWLQ6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOH̹15 duke kërkuar miratimin
e Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal me qëllim themelimin e këtij Granti. Me hyrjen
Q IXTL W 3URMHNW /LJMLW SU )LQDQFDW H 3XVKWHWLW /RNDO SULWHW W ͤOORM HGKH LPSOHPHQWLPL L
*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOHLFLOLGRWVLJXURMQMPLQLPXPWTQGUXHVKPW
ͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOH3UNXQGUNUNHVDYHWYD]KGXHVKPHW.20)3URMHNW/LJML
për Financat e Pushtetit Lokal, nuk u procedua për miratim në Qeveri gjatë vitit 2020.

*SVQYPEIƼRERGMQMXTʥVWLʥVFMQIWSGMEPI
Gjatë vitit 2019, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me vendim të veçantë ka krijuar
QMJUXSSXQXHVSUKDUWLPLQHIRUPXOVVͤQDQFLPLWSUVKUELPHVRFLDOHIRUPXONMRPEL
WFLOQGRWED]RKHWVKXPDHEX[KHWLWWQGDUQNXDGUW*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH
Sociale. Kryesisht për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia Covid-19, gjatë vitit
2020 grupi punues nuk ka punuar në nxjerrjen e kostove për njësi lidhur me shërbimet
sociale, duke përfshirë shërbimet ditore dhe ato rezidenciale. Drejtori i Departamentit
W 3ROLWLNDYH 6RFLDOH Q NXDGU W 0306 ND WUHJXDU VH MDQ EU NRVWRW ͤQDQFLDUH SU
pesë shërbime por jo edhe për shërbimet e tjera.16 Deri tani është punuar në nxjerrjen e
indikatorëve social, përderisa mbetet akoma shumë punë për tu bërë në rregullimin dhe
SUFDNWLPLQ H VKSUQGDUMHV V *UDQWLW 6SHFLͤN PH QM XGK]LP DGPLQLVWUDWLY NX GR W
përcaktohet saktë mënyra e shpërndarjes së këtij Granti.
15

4sQGULPLSsU*UDQWLQ6SHFL¿NSsU6KsUELPH6RFLDOH.20)1sQWRU

16

Intervistë virtuale me Mentor Morina, Drejtor për Politika Sociale dhe Familjare, MPMS, Prishtinë, 16.11.2020
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FINANCIMI I SHËRBIMEVE SOCIALE
a) Financimi i shërbimeve sociale nga MPMS gjatë 2020
Në vitin 2020, buxheti total i MPMS ka qenë 530 milionë Euro, pjesa dërrmuese
e të cilit është ndarë për skema dhe transfere, përkatësisht 500 milionë Euro apo
94.4% e buxhetit të kësaj ministrie. Skemat mbulojnë pensionet bazike-sociale
dhe kontribut-dhënëse, pensionet e veteranëve, invalidëve të luftës, pensionet
H DIWVLV V NXͤ]XDU NRPSHQVLPLQ SU W EXUJRVXULW SROLWLN SHQVLRQHW H
parakohshme (Trepça) etj. Në kuadër të skemave, MPMS ka ndarë 3,1 milionë
Euro për skemën për Përkrahje Materiale Familjeve që kanë Fëmijë me Aftësi
W 3UKHUVKPH W .Xͤ]XDUD GKH  (XUR SU 3URJUDPLQ H 6WUHKLPLW
familjar brenda familjes biologjike dhe jashtë familjes biologjike. Përderisa, 47
milionë Euro të transfereve janë të dedikuara për Skemën e Asistencës Sociale
SUIDPLOMHWQYDUIULNXSUͤWXHVMDQHGKHIPLMW
Risi gjatë vitit 2020 sa i përket buxhetit në kuadër të MPMS, përbëjnë masat e parapara nën
Pakon Emergjente Fiskale të cilat duhej të zbatoheshin nga MPMS. Konkretisht, me Pakon
(PHUJMHQWH)LVNDOH0306PEVKWHWLSUͤWXHVLWHVNHPVVDVLVWHQFVVRFLDOHQNXDGU
W0DVVSUPHVSDJHVVVG\ͤVKWSUPXDMLQ3ULOOGKH0DMPDVNMRQYOHUGHUL
në shtatë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë (7,650,000.00) Euro. MPMS në Pakon
Emergjente Fiskale në kuadër të Masës 2 po ashtu mbuloi pagesë shtesë në vlerë prej 30
(XURQPXDMSUWJMLWKSUͤWXHVLWHVNHPDYHVRFLDOHGKHSHQVLRQDOHTPDUULQSDJHV
mujore në vlerë më të ulët se 100 Euro, për muajin Prill, Maj dhe Qershor 2020. Megjithatë
Q NXDGU W NVDM PDVH ͤOOLPLVKW QXN LVKWH SDUDSDU 6NHPD SU 3UNUDKMHQ 0DWHULDOH
W)DPLOMHYHW)PLMYHPH$IWVLW3UKHUVKPHW.Xͤ]XDUDGKH6WUHKLPL)DPLOMDUSU
Fëmijët pa Përkujdes Prindëror. Si rrjedhojë, KOMF përmes një kërkese, në 6 Prill 2020, i
është drejtuar Ministrit të Financave dhe Transfereve, duke kërkuar përfshirjen e Skemës
SU3UNUDKMHQ0DWHULDOHW)DPLOMHYHW)PLMYHPH$IWVLW3UKHUVKPHW.Xͤ]XDUD
dhe Skemës së Strehimit Familjar për Fëmijët pa Përkujdes Prindëror në kuadër të Pakos
Emergjente Fiskale. Si rezultat, Qeveria me vendim rishikoi Pakon Emergjente Fiskale ku
ndër të tjera i përfshiu të dy skemat e kërkuara nga KOMF në kuadër të pakos.
Bazuar në të dhënat e mësipërme, vërtetohet se MPMS sikurse në vitin 2019 edhe gjatë
vitit 2020, përkrahjen sociale e ka orientuar drejt ndihmës monetare mujore në kuadër të
skemave sociale.
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Megjithëse buxheti për MPMS ka pasur rritje në vitin 2020, buxheti i ndarë
për shërbime sociale ka vazhduar të jetë shumë i ulët. Konkretisht, nga totali i
buxhetit të MPMS prej 530 milionë Euro, MPMS në kuadër të shërbimeve sociale
ka ndarë 1 milion Euro për Shtëpinë për Personat e Moshuar pa Përkujdesje
Familjare në Prishtinë, 1 milion Euro për Institutin Special në Shtime dhe
6KWSLQ H ED]XDU Q NRPXQLWHW Q 6KWLPH SU IPLMW PH DIWVL W NXͤ]XDUD
pa përkujdesje prindërore dhe 100,000.00 Euro për strehimoren shtetërore për
YLNWLPDWHWUDͤNLPLWPHTHQLHQMHU]RUH
Për dallim nga vitet e kaluara, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk bëri shpalljen
HWKLUUMHVSXEOLNHSUVXEYHQFLRQLPLQHVKUELPHYHVRFLDOHQͤOOLPWYLWLW
Thirrjen për subvencionimin e shërbimeve sociale, MPMS nuk e shpalli deri në
pjesën e dytë të vitit 2020. Ndikim për mos shpalljen e thirrjes në kohë, kishte
situata e paqëndrueshme politike, krijimi i dy qeverive brenda gjashtë muajve
dhe shpallja e pandemisë Covid-19. KOMF më 10 Prill 2020, përmes një kërkese
drejtuar Ministrit të atëhershëm të Shëndetësisë, kërkoi shpalljen urgjente të
thirrjes së rregullt vjetore për subvencionimin e organizatave jo qeveritare për
ofrimin e shërbimeve sociale nga Ministria e Shëndetësisë, e cila në muajin Prill
2020 për shkak të përfshirjes së shërbimeve sociale në kuadër të Ministrisë së
Shëndetësisë ishte përgjegjëse për shërbimet sociale. Për më tepër, mjetet për
ofrimin e shërbimeve sociale për subvencionimin e sektorit jo qeveritar ishin
aprovuar tashmë në kuadër të Ligjit për Buxhet për vitin 2020. Megjithatë thirrja
në fjalë nuk arriti të shpallej në gjashtë mujorin e parë të vitit 2020 duke i lënë
QJMHQGMHWUQGGKHSDPEVKWHWMHͤQDQFLDUHRIUXHVLWHVKUELPHYHVRFLDOH
nga sektori jo qeveritar.
Me krijimin e Qeverisë së re në muajin Qershor 2020, Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale u rikthye me mandatin për shërbime sociale në Republikën e Kosovës. MPMS
VKSDOOL WKLUUMHQ SXEOLNH SU ͤQDQFLPLQ H VKUELPHYH VRFLDOH Q 6KWDWRU  6KXPD
totale e mjeteve të ndara nga MPMS për “Mbështetje Financiare për Projektet e OJQ-ve në
Fushën e Shërbimeve Sociale, Aftësimit Profesional, Punësimit, Pensioneve dhe Zhvillimit
të Aktiviteteve të Promovimit për të Drejta Sociale për Grupet e Cenueshme” për vitin 2020
LVKWH  PLOLRQ (XUR 6KXPD PLQLPDOH H PEVKWHWMHV ͤQDQFLDUH T PXQG W DORNRKHM SU
një projekt ishte 5,000 Euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt ishte 15,000 Euro.
Periudha e zbatimit të projektit ishte nga 3 deri maksimumi në 6 muaj. Më 25 Nëntor 2020,
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MPMS publikoi vendimin për OJQ-të e aprovuara dhe të refuzuara nga thirrja publike për
PEVKWHWMHͤQDQFLDUHSUSURMHNWHWH2-4YH%D]XDUQYHQGLPLQHSXEOLNXDURUJDQL]DWD
LVKLQDSURYXDUSURIULPWPEVKWHWMHVͤQDQFLDUHSUSURMHNWHWHW\UH0HJMLWKVHYHQGLPL
me projektet e aprovuara ishte shpallur, organizatat jo qeveritare ofruese të shërbimeve
sociale nuk arritën të nënshkruanin kontratat me MPMS deri në Dhjetor 2020, duke mbetur
SDͤQDQFLPGKHQJMHQGMHVKXPWUQGSUJMDWJMLWKYLWLW3UGHULVDQJDNMR
WKLUUMHNDQSUͤWXDUPEVKWHWMH2-4SUHMW\UH

2
 9 OJQ të licencuara nga MPMS në fushën e shërbimeve sociale. Shuma e

mjeteve të ndara për këto OJQ është 275,000.00 Euro.

2
 3 OJQ që ofrojnë shërbime sociale për grupet e cenueshme. Shuma e
mjeteve të ndara për këto OJQ është 80,000.00 Euro.

1
 18 OJQ që ofrojnë shërbime në fushën e aftësimit profesional, punësimit
dhe pensioneve, shuma e ndarë për to është 645,000.00 Euro.
0HJMLWKVHYOHUDHNVDMWKLUUMHMHNUDKDVXDUPHDWWYLWLWVKWG\ͤVKPHPDGKH
duhet theksuar që për dallim nga thirrja e vitit 2019, kjo thirrje nuk iu dedikua vetëm
ofruesve të shërbimeve sociale por edhe aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe
promovimit për të drejtat sociale për grupet e cenueshme. Bazuar në të dhënat e paraqitura
PODUWQJDNMRWKLUUMHSUͤWXDQYHWP2-4QIXVKQHVKUELPHYHVRFLDOHGKHRIUXHVW
shërbimeve për grupet e cenueshme. Shuma e ndarë për projektet e OJQ-ve konsiderohet e
SDPMDIWXHVKPHSUWSORWVXDUQHYRMDWHSUͤWXHVYH2UJDQL]DWDWHOLFHQVXDUDSURIULPLQ
e shërbimeve sociale janë shprehur qe janë të dëshpëruar me thirrjen në fjalë për shkak
të kohës së shumë të shkurtër të kohëzgjatjes së projekteve dhe mbështetjes së vogël
ͤQDQFLDUH VLGRPRV GXNH SDVXU SDUDV\VK JMHQGMHQ H UQG SU VKNDN WH &RYLG VL GKH
IDNWLWTSUJMDWJMLWKYLWLWQXNNLVKLQPDUUͤQDQFLPQJD0306
Duhet theksuar që kohëzgjatja e shkurtër e thirrjeve të publikuara dhe zbrazëtitë kohore
mes thirrjeve të MPMS, po shkaktojnë në vazhdimësi vështirësi në funksionimin e ofruesve
të shërbimeve sociale. Kohëzgjatja maksimale e projekteve qoftë edhe prej një viti,
konsiderohet shumë e shkurtër dhe e papërshtatshme nga ofruesit e shërbimeve sociale.
Këta të fundit, gjatë intervistimit kanë rekomanduar që kohëzgjatja e projekteve të jetë 3
vjeçare, për të siguruar kështu funksionim të qëndrueshëm të shërbimeve.
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Pjesa më e madhe e organizatave të licencuara në fushën e shërbimeve sociale
QFIXʥR TE QFʥWLXIXNI ƼRERGMEVI TʥVKNEXʥ KNMXLʥ ZMXMX  RKE 1MRMWXVME I
Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kjo si pasojë e shpalljes me vonesë të thirrjes
së rregullt vjetore për ofrimin e shërbimeve sociale nga MPMS. Për ofruesit e
shërbimeve sociale nga sektori jo qeveritar, në aspektin e financimit, viti 2020
cilësohet të jetë viti më i rëndë në 20 vitet e fundit.
Përjashtim këtu bëjnë vetëm strehimoret për strehimin e fëmijëve dhe grave në nevojë
WFLODWSRVHGRQLQͤQDQFLPLQJMDWYLWLWVLUH]XOWDWLNRQWUDWDYHWQQVKNUXDUDSDUD
shpalljes së pandemisë, konkretisht në Shkurt 2020. MPMS në Dhjetor të vitit 2019 kishte
shpallur thirrjen për subvencionimin e strehimoreve në fushën e shërbimeve sociale, ku
kishte ndarë 495,000.00 Euro për dhjetë strehimore.
MPMS duhet të eliminojë zbrazëtitë kohore të krijuara mes thirrjeve për
ƼRERGMQ Xʥ WLʥVFMQIZI Rʥ QʥR]Vʥ Uʥ Xʥ QSW OIXʥ QF]PPNI Xʥ WLʥVFMQIZI
1417HYLIXXʥVVMWʥTVEKYRIQMRMQYQMXXʥƼRERGMQMXTʥVWLʥVFMQIXWSGMEPI
të ofruara nga sektori jo qeveritar. Kontraktimi duhet të bëhet në emër të blerjes
së shërbimeve dhe jo përmes subvencionimit. Thirrjet duhet të shpallen për
ƼRERGMQMRIWLʥVFMQIZIWSGMEPITʥVTIVMYHLEXVIZNIʡEVI

Si pasojë e ndikimit të pandemisë në vend, i gjithë fokusi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale përgjatë vitit 2020 ishte zbatimi i Pakos Emergjente Fiskale, me qëllim mbështetjen e
NDWHJRULYHWFDNWXDUDVRFLDOHGXNHOQPQMDQPEVKWHWMHQͤQDQFLDUHWVKUELPHYHVRFLDOH
përkundër faktit që numri i rasteve në nevojë për shërbime ishte rritur si pasojë e pandemisë.

Të gjithë të intervistuarit për këtë Raport Monitorimi, kanë deklaruar që
^KNMHLNE Qʥ I QMVʥ TʥV ƼRERGMQMR I WLʥVFMQIZI WSGMEPI ʥWLXʥ ETPMOMQM M
+VERXMX7TIGMƼOTʥV7LʥVFMQI7SGMEPI
Shuma totale e shpenzimeve aktuale për të gjitha kategoritë e shpenzimeve
TʥV 547Xʥ HLI ƼRERGMQMR I MRWXMXYGMSRIZI VI^MHIRGMEPI ʥWLXʥ VVIXL 
milionë Euro. Rekomandohet që në vitin e parë të zbatimit të Ligjit të ri për
*MRERGEXI4YWLXIXMX0SOEPWLYQEXSXEPIIRHEVʥTʥVQIW+VERXMX7TIGMƼOXʥ
jetë 15 milionë Euro, që i bie që buxheti për shërbime sociale të rritet me
5 milionë Euro.
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b) Financimi i shërbimeve sociale nga komunat gjatë 2020
Financimi total nga Granti i Përgjithshëm për vitin 2020 për shërbime sociale ishte rreth
 PLOLRQ (XUR .WX K\MQ NRVWRW H SDJDYH W VWDͤW W 436YH GKH VKSHQ]LPHW H WMHUD
RSHUDWLYH 1GUNDT NRVWRMD H ͤQDQFLPLW W VKWSLYH UH]LGHQFLDOH SU W PRVKXDULW GKH
SHUVRQDWPHDIWVLWNXͤ]XDUDSUYLWLQNDTHQUUHWKPLOLRQ(XUR
Sikurse në vitin 2019, edhe në vitin 2020 komunat kryesisht kanë mbuluar pagat
mujore dhe shpenzimet administrative për Qendrat për Punë Sociale, duke
mos ndarë buxhet të mjaftueshëm për QPS-të për ofrimin e shërbimeve sociale
bazuar në nevojat e qytetarëve brenda komunave. Të gjitha komunat pa dallim
janë përgjigjur që buxheti aktual nuk plotëson as për së afërmi nevojat reale për
shërbime sociale.
Sa i përket buxhetit për shërbimet sociale që ofrohen nga Qendrat për Punë Sociale, më
poshtë janë listuar të dhënat për shtatë komunat e monitoruara.
Komuna e Prishtinës, Komuna e Lipjanit, Komuna e Pejës, Komuna e Ferizajt dhe Komuna
e Kamenicës nuk kanë ndarë buxhet për shërbime sociale për Qendrat për Punë Sociale
gjatë vitit 2020.
Komuna e Prizrenit ka ndarë një shumë prej 400 Euro çdo tre muaj për QPS, buxhet i cili
është përdorur për nevojat e fëmijëve në strehim familjar si dhe për raste emergjente të
cilat pranohen në QPS.
Komuna e Fushë Kosovës për vitin 2020 në total ka ndarë 3,600 Euro për shërbime sociale
për Qendrën për Punë Sociale. Krahas kësaj shume, Komuna ka mundësuar kontraktimin
e një psikologu për ofrimin e shërbimeve psikologjike në kuadër të QPS për periudhën një
vjeçare.
Edhe përgjatë vitit 2020, komunat nuk kanë krijuar një skemë të qëndrueshme
të kontraktimit/ blerjes së shërbimeve sociale. Mbështetja e komunave ka
vazhduar përmes subvencionimit të OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale, e
FLODQXNVKWGVKPXDUWMHWQMIRUPHTQGUXHVKPHHͤQDQFLPLW
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Megjithatë është për tu vlerësuar fakti që nga shtatë komunat e monitoruara, tre komuna
kanë rritur dukshëm buxhetin për subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve
sociale, konkretisht, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit dhe Komuna e Ferizajt.
Në përgjithësi, thirrjet e publikuara nga komunat për subvencionimin e shërbimeve sociale
të ofruara nga sektori jo qeveritar janë shpallur me vonesë në gjashtë-mujorin e dytë të
vitit 2020. Për më tepër, përfaqësues nga Komuna e Ferizajt17 kanë deklaruar se Qeveria u
kishte ndaluar shpalljen e çfarëdo thirrjeje për shkak të pandemisë Covid-19.
Më poshtë janë paraqitur shumat e ndara për subvencionimin OJQ-ve ofruese të shërbimeve
sociale nga komunat:
Komuna e Prishtinës për vitin 2020 ka ndarë 155,800 Euro për subvencionimin
e shërbimeve direkte për komunitete të margjinalizuara. Nga kjo shumë kanë
SUͤWXDU  2-4 NX SU QM 2-4 VKXPD H QGDU YDULRQ QJD  GHUL Q
24,000 Euro.18 Komuna e Prishtinës për këtë mbështetje, nuk ka shpallur thirrje
publike. Krahasuar me vitin 2019, Komuna e Prishtinës ka rritur buxhetin për
subvencionimin e shërbimeve direkte sociale për 161%, nga 59,650 Euro sa
ishin ndarë në 2019, në 155,800.00 Euro në vitin 2020.
Komuna e Prizrenit për vitin 2020 ka shpallur një thirrje publike për
subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale. Shuma totale
e ndarë në kuadër të kësaj thirrjeje është 90,520 Euro, ku 12 organizata jo
THYHULWDUH NDQ SUͤWXDU QJD VXEYHQFLRQLPL .W YLW NUDKDV  2-4YH Q
këtë kategori janë përkrahur edhe familjet strehuese dhe nënat vetëushqyese.
.UDKDVXDU PH YLWLQ  .RPXQD H 3UL]UHQLW ND WUHͤVKXDU EX[KHWLQ SU
subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale, konkretisht ka
rritur buxhetin për 246% nga 26,100 Euro sa ishin ndarë në 2019, në 90,520
Euro për vitin 2020.
Komuna e Ferizajt për vitin 2020 ka shpallur një thirrje publike për
subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale. Shuma totale e
QGDUQNXDGUWNVDMWKLUUMHMHVKW(XURNXNDQSUͤWXDUQQW
OJQ. Ndarja e buxhetit është bërë në mënyrë proporcionale për të gjitha
OJQ-të. Krahasuar me vitin 2019, Komuna e Ferizajt ka rritur buxhetin për
subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale, për 128%, nga
13,125 Euro sa kishte ndarë në 2019, në 30,000 Euro në 2020.
17

Intervistë me Bekim Ademi, Drejtor në DSHMS Ferizaj, 23.09.2020

18

Të dhëna nga Drejtoria për Mirëqenie Sociale, Komuna e Prishtinës, 05.01.2021
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Komuna e Pejës për vitin 2020 ka shpallur një thirrje publike për
subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale. Shuma totale e
QGDUQNXDGUWNVDMWKLUUMHMHVKW(XURNXNDQSUͤWXDUSHV
OJQ në vlerë proporcionale. Ndërkaq sa i përket vitit 2019, Komuna e Pejës
nuk pati ofruar informacion mbi shumën e ndarë për subvencionimin e OJQve për ofrimin e shërbimeve sociale.
Komuna e Kamenicës për vitin 2020 ka shpallur dy thirrje publike për mbështetje
W VHNWRULW MRTHYHULWDU 1 IDTHQ ]\UWDUH W NVDM .RPXQH ͤJXURQ WKLUUMD SU
DSOLNLPSUͤQDQFLPLQHSURMHNWHYHTPHUUHQPHSHUVRQDPHQHYRMDWHYH©DQWD
GKHWKLUUMDSXEOLNHSUPEVKWHWMHͤQDQFLDUHWSURMHNWHYHW2-4YH7HNWKLUUMD
e parë, vërehet që për dallim nga titulli i thirrjes, përmbajtja nuk ka të bëjë me
projekte që merren me persona me nevoja të veçanta por me projekte sportive,
ndërkaq thirrja e dytë është më e orientuar në projekte që kanë të bëjnë me
kulturën. KOMF ka kërkuar sqarim nga Komuna e Kamenicës lidhur me këto
thirrje, por nuk ka marrë përgjigje.
Komuna e Lipjanit për vitin 2020 nuk ka shpallur asnjë thirrje publike për
subvencionimin e shërbimeve sociale nga OJQ-të. Në vitin 2019 Komuna e
Lipjanit kishte hapur thirrje publike dhe kishte ndarë 5,000 Euro.
Komuna e Fushë Kosovës për vitin 2020 nuk ka shpallur asnjë thirrje publike
për subvencionimin e shërbimeve sociale nga OJQ-të. Në vitin 2019 Komuna
e Fushë Kosovës kishte hapur thirrje publike, por nuk kishte ofruar të dhënat
për shumën e buxhetit të ndarë.

c) Nevoja për krijimin e skemës së qëndrueshme për kontraktimin
e shërbimeve sociale nga komunat
Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare në Kosovë ka përcaktuar rolin e OJQ-ve në ofrimin
e shërbimeve sociale përmes kontraktimit nga komunat dhe MPMS. Sikurse në vitin 2019,
edhe në vitin 2020 komunat kanë dështuar në krijimin e një skeme të qëndrueshme të
blerjes / kontraktimit afatgjatë të OJQ-ve që ofrojnë shërbime sociale, duke cenuar kështu
cilësinë dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve sociale.
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Gjatë vitit 2020, nga shtatë komunat e monitoruara, pesë prej tyre kanë shpallur
thirrje për mbështetjen e ofruesve të shërbimeve sociale nga sektori jo qeveritar,
përderisa dy komuna nuk kanë shpallur asnjë thirrje.
.RPXQDWTNDQVKSDOOXUWKLUUMHNDQQGDUͤQDQFLPSURIUXHVLWHVKUELPHYHVRFLDOHQ
formë të subvencioneve dhe jo në formë të blerjes së shërbimeve, e cila do të ishte mënyrë
shumë më e përshtatshme dhe më e qëndrueshme për natyrën e ofrimit të shërbimeve
sociale. Po ashtu thirrjet për ofrimin e shërbime sociale ishin të përgjithshme dhe nuk ishin
të bazuara në nevojat reale të komunës, duke qenë se asnjë nga komunat nuk ka bërë një
vlerësim paraprak të nevojave të qytetarëve dhe prioriteteve për ndërhyrje brenda territorit
të komunës së tyre. Shpalljet nuk përmbanin kriterin që OJQ-të duhet të jenë të licencuara
nga MPMS për ofrimin e shërbimeve sociale, si pasojë ndarja e buxhetit është bërë edhe
për organizatat e pa licencuara nga MPMS.
Shuma totale e ndarë nga një komunë për subvencionimin e të gjitha OJQ-ve për ofrimin e
shërbimeve sociale varion nga 10,000 – 155,800.00 Euro në vit. Me përjashtim të Komunës
së Prishtinës, komunat kryesisht kanë ndarë buxhetin proporcionalisht pothuajse për të
JMLWKDRUJDQL]DWDWTNDQDSOLNXDUSDYDUVLVKWOORMLWNRVWRVWVKUELPLWDSRSUͤWXHVYH
.MR IRUP H ͤQDQFLPLW QJD NRPXQDW QJMDQ P VKXP Q QM PEVKWHWMH VLPEROLNH SU
2-4WGXNHPRVXED]XDUQQHYRMDWHNRPXQVQHYRMDWHSUͤWXHVYHNULWHUHWNUNHVDW
GKHVWDQGDUGHW)RUPDHWLOOHͤQDQFLPLWFHQRQWUHJXQHNRQNXUUHQFVVQGHUVKPHGKH
vlerave mes OJQ-ve duke dëmtuar cilësinë e shërbimeve sociale.
Përfaqësuesit e OJQ-ve konsiderojnë se komunat nuk bëjnë vlerësim të nevojave reale në
WHUUHQQXNEMQSODQLͤNLPSUDGUHVLPLQHNW\UHQHYRMDYHSUPHVEOHUMHVVVKUELPHYH
GKHSUSDVRMQXNNDQ]KYLOOXDUDVQMVNHPWTQGUXHVKPHWͤQDQFLPLWWVKUELPHYH
sociale. Në anën tjetër mungesa e kriterit të licencimit për ofrimin e shërbimeve sociale në
thirrjet e komunave ka krijuar konfuzion dhe pakënaqësi mes ofruesve të licencuar të cilët
i janë përmbajtur rigorozisht procesit të licencimit sistematik. Konsiderohet se një gjë e
tillë ul cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe cenon procesin e monitorimit dhe inspektimit
të cilët po ashtu synojnë ruajtjen e standardeve cilësore në ofrimin e shërbimeve sociale.
Organizata Down Syndrome Kosova – DSK e cila ofron shërbime sociale për komunitetin,
SRWHQFRLVͤGDWSUͤQDQFLPJMDWYLWLW'6.HVLJXURQͤQDQFLPLQQJDEXULPHWQGU\VKPH
sikurse nga donatorët ndërkombëtarë, organizimi i fushatave, shitja e produkteve, diaspora
dhe fondet publike. Megjithëse DSK ka aplikuar në kuadër të thirrjes publike të MPMS, projekti
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L VKW DSURYXDU Q 1QWRU  SRU QXN NDQ DUULWXU W PDUULQ ͤQDQFLP GHUL Q 'KMHWRU
1DQQWMHWUSURMHNWHWHSODQLͤNXDUDGKHWED]XDUDQQHYRMDWTVKIDTHQQWHUUHQ
nuk mbështeten asnjëherë nga komuna si të tilla. Institucionet nuk mbështesin projektet e
SODQLͤNXDUDQWUVLGKHDVGHULQWVKXPVTQHYRMLWHW2-4W]DNRQLVKWGXKHWW
dizajnojnë projekte duke u mbështetur në shumën që ofrohet nga komuna dhe jo në nevojat
që janë në komunitet. Për më tepër DSK shprehet se institucionet nuk kanë një mekanizëm
WPLUͤOOWWPELNT\UMHV̸.HPLQMQXPUWPDGKW2-4YHTWKLUUHQQHPUWDIWVLV
VNXͤ]XDUSRUQXNMDQSURIHVLRQDOHVKWVKXPXUJMHQWHTLQVWLWXFLRQHWWNULMRMQQM
mekanizëm mbikëqyrës”. DSK shprehet se buxheti aktual nuk i mbulon nevojat dhe se për
shkak të mungesës së fondeve ata janë duke funksionuar me plane afatshkurtra.19
Terre des hommes gjatë vitit 2019 ka hapur një qendër ditore në Komunën e Prishtinës për
ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijët në situatë rruge. Shërbimet e organizatës Terre des
KRPPHVͤQDQFRKHQSUHMGRQDWRUYHQGUNRPEWDU7HUUHGHVKRPPHVNDQHJRFLXDU
PH .RPXQQ H 3ULVKWLQV T W EDVKNͤQDQFRMQ THQGUQ GLWRUH SU IPLMW Q VLWXDW
UUXJH$NWXDOLVKW7HUUHGHVKRPPHVQXNPHUUͤQDQFLPQJDNRPXQDSRUNRPXQDNDRIUXDU
objektin për këtë qendër. Sipas Terre des hommes buxheti aktual nuk i mbulon nevojat reale:
“Për momentin nuk kemi buxhet për fëmijët me nevoja të veçanta me sjellje asociale. Po
ashtu nuk kemi buxhet për ofrimin e shërbimeve për fëmijë që kanë nevojë për shërbime të
shëndetit mendor”20, shprehen përfaqësuesit e Terre des hommes.
HANDIKOS në Ferizaj potencoi shqetësimin për thirrjen nga komuna e cila nuk kishte
vendosur kriterin e licencimit. HANDIKOS vlerëson që “Përveç kriterit të licencimit duhet
të vlerësohen kapacitetet e organizatave, projektet e mëparshme, qarkullimi vjetor dhe në
bazë të kësaj të përcaktohet shuma e mbështetjes.” Po ashtu HANDIKOS bën me dije se
thirrja e publikuar nga Komuna ka pasur mangësi, konkretisht formularët për aplikim ishin
të paqartë për tu plotësuar dhe për të aplikuar.21
Organizata POLIS potencoi që Komuna e Lipjanit nuk ka shpallur thirrje për mbështetjen e
shërbimeve sociale gjatë vitit 2020 edhe pse buxheti për këtë qëllim ekzistonte. POLIS shprehet
TIRUPDPHPLUHͤQDQFLPLWVKWSUPHVEOHUMHVVVKUELPHYHQJDNRPXQDWSUPHV
kontraktimit të shërbimeve.22

19

Intervistë virtuale me Sebahate Beqiri, Drejtor Ekzekutiv në Down Syndrome Kosova, Prishtinë, 24.11.2020

20

Intervistë virtuale me Marije Vuksani, Menaxhere e Projektit, Terre des hommes, Prishtinë, 30.10.2020

21

,QWHUYLVWsPH;KHPLOH0XUVHOL'UHMWRUHVKs(N]HNXWLYH+$1',.26)HUL]DM

22

Intervistë me Fitim Sadiku, Drejtor Ekzekutiv, OJQ POLIS, Lipjan, 01.10.2020
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3U GDOOLP QJD YVKWLUVLW PH ͤQDQFLPLQ T NLVKLQ  RUJDQL]DWDW H LQWHUYLVWXDUD T
ofrojnë shërbime në kuadër të qendrave ditore, shërbime në familje dhe komunitet, në
anën tjetër, strehimoret për strehimin e fëmijëve pa kujdes prindëror, viktima të dhunës
QIDPLOMHYLNWLPDWDEX]LPLWGKHWUDͤNLPLWLVKLQQVLWXDWPWPLUJMDWYLWLW
'XNH THQ VH WKLUUMD QJD 0306 SU ͤQDQFLPLQ H VKUELPHYH W VWUHKLPRUHYH VKW
publikuar e veçantë në Dhjetor 2019, strehimoret arritën të nënshkruajnë kontratat me
MPMS para shpalljes së pandemisë, konkretisht në Shkurt 2020, për një periudhë dhjetë
mujore, duke ju siguruar funksionimin përgjatë vitit 2020. Strehimorja për mbrojtjen e
grave dhe fëmijëve viktima të dhunës në familje në Pejë “Shtëpia e Sigurt”, gjatë vitit
PRULPEVKWHWMHͤQDQFLDUHQYOHUSUHMPLM(XURQJD0306GKH
Euro nga Komuna e Pejës. Megjithatë buxheti aktual nuk e mbulon nevojën për të gjitha
shërbimet, sikurse nevojën për shërbimet psikologjike për viktimat. Po ashtu objekti i
strehimores ka nevojë për riparime.23
4HQGUD SU 0EURMWMHQ GKH 3DUDQGDOLPLQ H 9LNWLPDYH W 7UDͤNLPLW VKW H OLFHQFXDU W
ofrojë strehim dhe shërbime në nivel nacional dhe të trajtojë raste nga i gjithë territori
L .RVRYV 0HJMLWKVH 3937 NLVKWH VLJXUXDU ͤQDQFLPLQ NU\HVRU QJD 0306 SU YLWLQ
2020, përfaqësuesja e kësaj organizate thekson që krahas MPMS, ishte dashur që secila
NRPXQHFLODNDIPLMWVWUHKXDUQNWTHQGUWRIURMͤQDQFLPED]XDUQUDVWHW
përkatëse.24
Është më se e domosdoshme që komunat të krijojnë një skemë të qëndrueshme të
kontraktimit. Kontraktimi i shërbimeve nga sektori jo qeveritar është dëshmuar të ketë
kosto më efektive për komunat si dhe garanton cilësi më të lartë të shërbimeve.

Të gjithë të intervistuarit për këtë Raport Monitorimi, kanë deklaruar që
është më se i domosdoshëm krijimi i një skeme të qëndrueshme nga
komunat për kontraktimin e shërbimeve sociale dhe familjare nga sektori
jo qeveritar. Kontraktimi duhet të bëhet në emër të blerjes së shërbimeve
TʥVSJVMQMRIWLʥVFMQIZIWSGMEPITʥVTIVMYHLEXVIZNIʡEVIRʥQʥR]VʥUʥ
XʥWMKYVSNʥƼRERGMQXʥUʥRHVYIWLʥQHLIEJEXKNEXʥ3JVMQMMQFʥWLXIXNIW
përmes subvencioneve nuk është i qëndrueshëm.

23

Intervistë me Ardita Bala, Drejtoreshë Ekzekutive, Shtëpia e Sigurt, Pejë, 18.11.2020

24

Intervistë me Gresa Kelmendi, Menaxhere e Projektit, PVPT, Prishtinë, 19.11.2020
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KAPACITETET E KOMUNAVE NË MENAXHIM
TË SHËRBIMEVE SOCIALE
Bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale25 dhe Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare,
komunat janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve sociale brenda territorit të tyre, sipas
standardeve dhe politikave të Qeverisë ose ministrive përkatëse. Kështu, komunat kanë për
GHW\UWLGHQWLͤNRMQQHYRMDWSURIULPLQHVKUELPHYHVRFLDOHSUT\WHWDUWHNRPXQV
WVLJXURMQͤQDQFLPLQGKHWPHQD[KRMQVKUELPHWVRFLDOHEUHQGDNRPXQV'UHMWRULW
Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale janë përgjegjëse për çështjet komunale
të mirëqenies sociale dhe menaxhojnë Qendrat për Punë Sociale. QPS-të kanë përgjegjësi
të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare për personat në nevojë. Të gjitha komunat e
Kosovës (38) kanë Qendra për Punë Sociale.
Të dhënat nga ky raport monitorimi, tregojnë se përkundër mandatit të komunave dhe QPS-ve
për menaxhim dhe ofrim të shërbimeve sociale, kapacitetet e komunave vazhdojnë të mbesin
të mangëta. Drejtoritë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, vazhdojnë të çalojnë
Q NULMLPLQ H QM VWDͤ SURIHVLRQDO PXOWLGLVLSOLQDU GKH HIHNWLY EUHQGD NW\UH GUHMWRULYH *MDW
PRQLWRULPLWVKWJMHWXUVHWJMLWKDGUHMWRULWNRPXQDOHSRSUEDOOHQPHPXQJHVQHVWDͤW
profesional për shërbime sociale brenda tyre. Qendrat për Punë Sociale po ashtu po përballen
PHQMJMHQGMHWUQGVLSDVRMHPXQJHVVVNDSDFLWHWHYHQMHU]RUHGKHͤQDQFLDUH7
gjitha komunat e monitoruara kanë pohuar që numri i zyrtarëve për shërbime sociale është në
disproporcion me numrin e banorëve dhe numrin e rasteve, duke mos pasur kështu mundësi
WLGHQWLͤNRMQGKHWRIURMQVKUELPHSUWJMLWKT\WHWDUWQQHYRMSUVKUELPHVRFLDOH

Kapacitetet për menaxhim dhe ofrim të shërbimeve sociale
Kapacitetet për menaxhim dhe ofrim të shërbimeve sociale gjatë vitit 2020, kanë
THQHGKHPWNXͤ]XDUDQWJMLWKDNRPXQDWHPRQLWRUXDUD.UDKDVXDUPH
vitin 2019, komunat dhe QPS-të gjatë vitit 2020 u përballën me ngarkesë më të
ODUWWSXQVGKHNXͤ]LPWQXPULWWVWDͤWSUVKNDNWSDQGHPLV&RYLG
Përveç Komunës së Prishtinës dhe Komunës së Prizrenit, në të gjitha komunat e tjera të
monitoruara, Drejtoritë për Mirëqenie Sociale funksionojnë si Drejtori për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale. Kjo është konsideruar nga të intervistuarit, si një ndër arsyet e mungesës
25

Ligji për Vetëqeverisje Lokale, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530
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VNDSDFLWHWHYHͤQDQFLDUHGKHQMHU]RUHQNWRGUHMWRUL7LQWHUYLVWXDULWSRKRMQTQ
të gjitha komunat, rëndësia më e madhe i kushtohet sektorit të shëndetësisë, e në këtë
rast edhe buxheti dedikohet në këtë sektor, duke lënë anash fushën e mirëqenies sociale.
1 W JMLWKD 'UHMWRULW .RPXQDOH SU 6KQGHWVL GKH 0LUTHQLH 6RFLDOH PXQJRQ VWDͤ L
nevojshëm për menaxhim të shërbimeve sociale dhe fokusi kryesor i tyre sidomos në vitin
2020 ka qenë në menaxhimin e pandemisë. Në Komunën e Pejës, Drejtoria për Shëndetësi
GKH0LUTHQLH6RFLDOHQJD]\UWDUVDMDQQWRWDOQXNNDDVQM]\UWDUWNXDOLͤNXDUSU
çështje sociale.26 Edhe në Komunën e Kamenicës, qëndron e njëjta situatë ku nga 4 zyrtarë
QWRWDODVQMSUHMW\UHQXNVKWLNXDOLͤNXDUSU©VKWMHVRFLDOH27
Në Qendrat për Punë Sociale ndikimi i pandemisë ka qenë tejet i madh, duke i
ngarkuar këtë vit me obligime të reja të ndërlidhura me Pakon Emergjente si dhe
me raste të reja të personave në nevojë.
Gjegjësisht, nga gjithsej 190 zyrtarë të shërbimeve sociale në 34 QPS në Kosovë, 63 prej
tyre janë të grupmoshës 30 - 40 vjeçare.28 Këtë vit, për shkak të pandemisë shumë QPS
kanë mbetur me staf të limituar si pasojë e moshës së shtyrë, konkretisht për shkak të
vendimit të qeverisë për lirimin nga puna të personave mbi moshën 60 vjeç, problemeve
shëndetësore apo infektimit me Covid-19. Për këtë arsye, ngarkesa e rasteve është shtuar
dhe QPS-të kanë qenë të detyruara të ofrojnë vetëm shërbime emergjente.
>]VXEVʥXIWLʥVFMQIZIWSGMEPIZE^LHSNRʥXʥNIRʥXʥQFMRKEVOYEVQIRYQʥV
të madh të rasteve, krahasuar me kapacitetet e limituara të QPS-ve. Në
QPS në Prishtinë, ka pasur rast kur 230 raste aktive janë menaxhuar
ZIXʥQRKERNʥ^]VXEVTʥVWLʥVFMQIWSGMEPIKNʥUʥʥWLXʥRʥOYRHʥVWLXMQ
QIWXERHEVHIXQMRMQEPI7MTEW(VINXSVMXXʥ547Rʥ4VMWLXMRʥO]ʥWLXʥRNʥ
tregues shumë domethënës për gjendjen në të cilën punojnë QPS-të.29

3U VKNDN W NXͤ]LPHYH Q EXULPH QMHU]RUH GKH ͤQDQFLDUH VKUELPHW VRFLDOH MDQ W
fokusuara në ofrimin e shërbimeve emergjente të mbrojtjes dhe ka mungesë të ofrimit të
shërbimeve të parandalimit dhe re-integrimit, të cilat janë të domosdoshme për mirëqenien
HIPLMYHGKHSHUVRQDYHQQHYRM/HJMLVODFLRQLQIXTLSRUHGKHNDSDFLWHWHWHNXͤ]XDUD
26

Intervistë me Petrit Loci, Drejtor në DSHMS Pejë, 06.11.2020

27

Intervistë virtuale me Suna Zajmi Krasniqi, Drejtor në DSHMS Kamenicë, 13.11.2020

28

$QDOL]DH1HYRMDYHSsU.DSDFLWHWHWH4HQGUDYHSsU3XQs6RFLDOHQs.RVRYsQs)XVKsQH3URPRYLPLWGKH0EURMWMHVVsWs'UHMWDYHWs
Fëmijëve, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Handikos, Tetor 2020

29

Intervistë virtuale me Blerim Shabani, Drejtor në QPS Prishtinë, 11.12.2020
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ͤQDQFLDUHGKHQMHU]RUHNDQNULMXDUVLVWHPLQHVKUELPHYHVRFLDOHQ.RVRYLFLOLWUDMWRQ
dhe menaxhon rastet e rënda emergjente të cilëve u rrezikohet jeta, siguria apo mirëqenia,
apo rastet pasi kanë rënë viktimë e ndonjë forme të abuzimit. Si pasojë, vetëm një pjesë e
YRJOHT\WHWDUYHQQHYRMNDQPXQGVLQWSUͤWRMQQJDVKUELPHWGKHSURJUDPHW
sociale. Për më tepër për disa prej fëmijëve apo personave në nevojë për shërbime sociale,
sistemi nuk ofron asnjë shërbim, si për shembull për fëmijët apo personat viktima të
abuzimit me substanca narkotike, fëmijët e përfshirë në punë të rënda etj.
Bazuar në këtë monitorim, edhe gjatë vitit 2020, QPS-të kanë vazhduar të kenë qasje reaktive
VDLSUNHWPDWMHVVFHQXHVKPULVQNRPXQDWNXYHSURMQ6WDͤLSDPMDIWXHVKPQ436
XSDPXQGVRQDW\UHTWNHQTDVMHSURDNWLYHGUHMWLGHQWLͤNLPLWWNOLHQWYHQNRPXQLWHW
duke mos njohur kështu problemet sociale brenda komunës. QPS-të nuk e perceptojnë
këtë matje si proces i cili mund të zhvillohet gradualisht në një periudhë afatmesme apo
afatgjatë. Asnjë QPS në komunat e monitoruara, nuk ka pasur mundësi dhe kapacitet që
të dalë në terren dhe të bëjë vlerësimin e qytetarëve në nevojë. Drejtori i QPS-së në Fushë
Kosovë, e sheh si shumë të nevojshme daljen e zyrtarëve në terren sepse për shkak të
problematikave që ka kjo Komunë duhet me doemos të dihet numri i personave në situatë
UUXJHGKHUDVWHWHGKXQVTSRVKWRKHQ©GRKHUHPVKXP0LUSRVLSDVWLMLGHQWLͤNLPL
LUDVWHYHQWHUUHQGRWNUNRQWHQPLQLPXPHGKHG\]\UWDUVRFLDOGKHEXULPHͤQDQFLDUH
shtesë, gjë e cila aktualisht rezulton të jetë e pamundur.30
Komunat nuk e marrin për bazë faktin që QPS-të duhet të kenë në përbërje
profesionistë nga lëmi të ndryshme të kërkuara edhe me ligj sikurse psikologë,
SHGDJRJ VRFLRORJ GKH MXULVW 1 GLVD SUHM 436YH QGRGK T VWDͤ W NHW
QSUEUMHPVKXPMXULVWGKHDVQMSURͤOWMHWU.MRELHQGHVKPHSDULPLQ
e punës multidisiplinare, e që për QPS-të përbën një ndër parimet themelore.
=\UWDUWSUVKUELPHVRFLDOHQXNMDQWSURͤOL]XDUGKHVLSDVRMSXQRMQPHW
gjitha lëndët dhe kategoritë në nevojë.
KOMF përmes Qëndrimit të publikuar në vitin 2020 për Ligjin i ri për Shërbime Sociale dhe
Familjare, ka rekomanduar që ky Ligj duhet të parashikojë një reformë sa i përket ofrimit
të shërbimeve sociale, duke përcaktuar shërbimet e parandalimit, mbrojtjes, rehabilitimit
GKHUHLQWHJULPLWVLGKHGXNHLNODVLͤNXDUVKUELPHWQWULNDWHJRULQLYHOHQDWRSULPDUH
sekondare dhe terciare. Duke pasur parasysh ngarkesën tejet të madhe të Qendrave
për Punë Sociale, numrin e madh të kategorive dhe shërbimeve si dhe duke u bazuar në
modelet dhe praktikat e shteteve të tjera, KOMF ka rekomanduar të krijohet një skeme e
hapur e ofrimit të shërbimeve sociale në mes të sektorit publik, jo-qeveritar dhe atij privat.
30

Intervistë virtuale me Abaz Xhigoli, Drejtor në QPS Fushë Kosovë, 27.10.2020
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Skema e hapur dhe e qëndrueshme e ofrimit të shërbimeve sociale në mes të institucioneve
publike, sektorit jo qeveritar dhe privat, ofron mundësi për gamë më të gjerë të ofrimit
të shërbimeve sociale, shërbime të specializuara dhe më cilësore si dhe kosto më të
ulët buxhetore për shtetin e Kosovës. Po ashtu edhe Qendrat për Punë Sociale do të
VKNDUNRKHVKLQQJDGLVDSUHMVKUELPHYHGXNHXSURͤOL]XDUQGLVDVKUELPHWFDNWXDUD
dhe duke rritur për pasojë edhe cilësinë e ofrimit të këtyre shërbimeve.
3UYH©QHYRMDYHSUNDSDFLWHWHͤQDQFLDUHGKHQMHU]RUHVWDͤL436YHGKHRIUXHVYH
të tjerë të shërbimeve sociale, ka nevojë për zhvillim profesional. Sikurse në vitin
2019, edhe në vitin 2020, nuk ka pasur plan vjetor të trajnimeve të dizajnuar
nga MPMS, përkundër faktit që kërkesë e standardeve minimale është mbajtja e
trajnimeve të rregullta vjetore për secilën kategori. Përveç kësaj, nuk ka programe
të akredituara të trajnimeve për shërbime sociale. Ligji në fuqi për Shërbime Sociale
dhe Familjare nuk parashikon mënyrën e akreditimit të programeve për shërbime
VRFLDOH7UDMQLPHWNU\HVLVKWRIURKHQWSDSODQLͤNXDUDQED]DDGKRFGKHYDUHQ
nga mbështetja e donatorëve apo organizatave jo qeveritare.

/ETEGMXIXIXTʥVTPERMƼOMQHLIQIRE\LMQXʥFY\LIXMXTʥVWLʥVFMQIWSGMEPI
.RPXQDW GKH 436W QXN EMQ SODQLͤNLP EX[KHWRU W PLUͤOOW Q ED]D YMHWRUH SU
VKUELPHVRFLDOH$NWXDOLVKWSODQLͤNLPLGKHPHQD[KLPLLEX[KHWLWSUVKUELPHVRFLDOHQ
komuna bëhet nga Drejtoritë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.
4PERMƼOMQM FY\LIXSV M OSQYREZI ʥWLXʥ M TVMVYV Xʥ TʥVWʥVMWʥ TPERMJMOMQIX
FY\LIXSVITEVETVEOITERHSRNʥZPIVʥWMQVIEPQFMRIZSNEXIU]XIXEVʥZITʥV
WLʥVFMQIWSGMEPI4ʥVQʥXITʥVO]TPERMƼOMQRYOQIVVTʥVFE^ʥEWRIZSNEX
e QPS-ve dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale në komuna.
1WJMLWKDNRPXQDWHPRQLWRUXDUDWJMLWKD'6+06WNDQ]\UWDUͤQDQFLDUQSUEUMHW
VWDͤWQGUNDTVDLSUNHW436YHYHWP436Q)XVK.RVRYQXNNDͤQDQFLHUQSUEUMH
.UNHVDW SU EX[KHW W 436YH KDUWRKHQ ]DNRQLVKW QJD ͤQDQFLHUW Q EDVKNSXQLP PH
drejtorët e QPS-ve. Këto kërkesa, thuajse në të shumtën e rasteve nuk miratohen ashtu siç
kërkohen nga QPS-të. Komunat zakonisht ndryshojnë kërkesat e QPS-ve, duke shkurtuar
buxhetin për Qendrat për Punë Sociale.
Megjithatë, gjatë intervistave është vënë re se tashmë QPS-të e kanë të qartë
se komunat nuk ndajnë buxhet për shërbime sociale për QPS-të, prandaj dhe
kërkesat e tyre nuk kanë të bëjnë me shërbimet sociale por ato janë kryesisht
ad hoc dhe lidhen më tepër me çështje administrative, mirëmbajtje të objektit,
QHYRMDWVWDͤWGKHWQJMDVKPH
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'HULPWDQLQDVQMNRPXQQXNVKWEULGHQWLͤNLPLQHYRMDYHGKHSODQLͤNLP
buxhetor i bazuar në këto nevoja. Në anën tjetër, edhe në rast të kërkesave të QPSve, buxheti i ndarë për këto qendra menaxhohet nga DSHMS dhe nuk bartet në QPS.
Nga shtatë intervista të realizuara me drejtorë të Qendrave për Punë Sociale, 4 prej tyre janë
përgjigjur që QPS-të duhet ta kenë konton e tyre bankare dhe të menaxhojnë vetë buxhetin
në mënyrë të pavarur. Ndërsa, 3 prej tyre mendojnë që QPS-të duhet ta kenë konton e tyre
bankare por të menaxhohen nga DSHMS ose të paktën të jenë nën monitorimin e tyre.
Si pasojë e mos-zbatimit të decentralizimit të buxhetit për shërbime sociale, QPS-të po
përballen edhe me mungesën e një fondi emergjent i cili do të menaxhohej nga vetë ato
dhe i cili konsiderohet i domosdoshëm për natyrën e punës që kanë QPS-të. Ka raste kur
zyrtarët për shërbime sociale, detyrohen të paguajnë nga të ardhurat personale për nevojat
HSUͤWXHVYHQ4361JDVKWDWNRPXQDWPRQLWRUXDUDVKWLGHQWLͤNXDUYHWP.RPXQD
e Prizrenit e cila ka vënë në dispozicion “petty cash” në vlerë prej 1,600 euro në vit, shumë
kjo e cila përdoret kryesisht për të përmbushur nevojat e fëmijëve në strehim familjar ose
shërbime të tjera momentale.31
Të gjithë përfaqësuesit nga Qendrat për Punë Sociale kanë pohuar që zgjidhja më e mirë
H ͤQDQFLPLW W TQGUXHVKP W VKUELPHYH VRFLDOH VKW *UDQWL 6SHFLͤN SU 6KUELPH
Sociale. Sipas tyre, ky Grant do të ishte i orientuar vetëm për shërbime sociale dhe komuna
nuk do të kishte mundësi ta alokojë për shpenzime të fushave të tjera. Megjithatë ata janë
shprehur të shqetësuar për faktin që jo të gjitha QPS-të kanë kapacitete për menaxhim të
QM*UDQWLWWLOO6LSDVW\UHQXNSUIXQGRQJMLWK©NDPHLPSOHPHQWLPLQH*UDQWLW6SHFLͤN
por është e rëndësishme që në kuadër të Grantit të rritet buxheti për shërbime sociale dhe
VWDͤL'6+06GKH436WWUDMQRKHWSUPHQD[KLPW*UDQWLW6SHFLͤN
/]VETSVXQSRMXSVMQMXVIKSRUʥ547XʥRYONERʥXʥTʥVKEXMXYVETʥVTPERMƼOMQ
dhe menaxhim të buxhetit për shërbime sociale dhe në të gjitha komunat
QYRKSNRʥEOXMZMXIXIXʥRKVMXNIWWʥOETEGMXIXIZITʥVTPERMƼOMQHLIQIRE\LMQ
të buxhetit, mungon vlerësimi i nevojave në secilën komunë dhe bashkëpunimi
MQMVʥƼPPXʥRʥQIWXʥ547HLI(7,17TʥVLEVXMQXʥRNʥTPERMJMOMQMFY\LIXSV
XʥTʥVFEWLOʥXOSRJSVQOʥX]VIRIZSNEZI(YOIUIRʥWITEWMQTPIQIRXMQMXXʥ
+VERXMX 7TIGMƼO TʥV 7LʥVFMQI 7SGMEPI FY\LIXM TVMXIX XƅM FEVXIX 547ZI EXS
HYLIXXʥNIRʥXʥTʥVKEXMXYVETʥVTVERMQXʥOSQTIXIRGEZITʥVTPERMƼOMQHLI
menaxhim të buxhetit për ofrimin e shërbimeve sociale.

31

Intervistë virtuale me Kumrije Bytyqi, Drejtoreshë në QPS Prizren, 11.11.2020
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KOMPETENCAT E
INSTITUCIONEVE PËR
SHËRBIME SOCIALE
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KOMPETENCAT E INSTITUCIONEVE
PËR SHËRBIME SOCIALE
Korniza aktuale ligjore nuk parasheh ndarjen e qartë të përgjegjësive ndërmjet nivelit
qendror dhe komunal, monitorimin dhe inspektimin e cilësisë së shërbimeve sociale, duke
ndikuar kështu edhe në mos-implementimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve
sociale dhe familjare në Kosovë.
Institucionet e nivelit komunal vazhdojnë të kenë paqartësi në përgjegjësitë e tyre lidhur
me shërbimet sociale. 17 nga të intervistuarit janë përgjigjur që kompetencat në mes të
nivelit qendror dhe lokal nuk janë të qarta, gjashtë nga ta janë përgjigjur që kompetencat
janë të qarta dhe katër nga të intervistuarit janë përgjigjur që këto kompetenca mbeten të
qarta vetëm në letër por jo në praktikë. Gjatë monitorimit është vënë re që paqartësitë rreth
kompetencave mes dy niveleve më së shumti kanë dëmtuar ofruesit e shërbimeve sociale.
Bazuar në procesin e monitorimit, paqartësitë lidhen kryesisht me raportimin,
monitorimin dhe komunikimin. Zyrtarët e intervistuar kanë pohuar se ende
ekzistojnë paqartësi në ndarjen e detyrave, kompetencave, përgjegjësive,
raportimit dhe monitorimit në mes të nivelit qendror dhe komunal.

Kompetencat në mes të nivelit qendror dhe komunal

Të paqarta

11%
25%

64%

Të qarta
Të qarta në letër, jo në praktikë
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Sipas të intervistuarve, procesi i nisur i decentralizimit nuk ka qenë i menduar dhe
SODQLͤNXDUPLUSUDQGDMNDVKNDNWXDUHGKHPVKXPNRQIX]LRQQUDSRUWPHNRPSHWHQFDW
e institucioneve.
Ligji i ri për Shërbime Sociale dhe Familjare duhet të përcaktojë qartë
ndarjen e përgjegjësive të institucioneve të nivelit qendror dhe komunal,
për të shmangur paqartësitë rreth shërbimeve sociale.
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RAPORTIMI
Bazuar në të dhënat e monitorimit, raportimi i ofruesve të shërbimeve sociale nuk është
HQGH L GHͤQXDU GKH PEHWHW L SDTDUW VL SU NRPXQDW DVKWX HGKH SU 436W /LQMD GKH
mënyra e raportimit të ofruesve të shërbimeve sociale vazhdon të bëhet pa protokoll, pa
format të caktuar të raportimit dhe lloji i raportimit varion nga komuna në komunë. Këtë
vit, për shkak të pandemisë Covid-19, raportimi është bërë kryesisht në formë elektronike,
QGUNDTUDSRUWLPLSUPHVWDNLPHYHNDTHQLXOWGXNHVKPDQJXUNVKWXNRQWDNWLQͤ]LN
Njësoj si në vitin 2019, edhe në vitin 2020, të intervistuarit kanë deklaruar që
raportojnë në dy nivelet, qendror dhe komunal duke dërguar kështu raporte të
ndryshme në MPMS dhe DSHMS. Në DSHMS bëhet raportim i rregullt periodik dhe
këto raporte përmbajnë kryesisht informata më të përgjithshme që lidhen me llojet
HNOLHQWYHVKUELPHYHVͤGDWH436YHHWM
Po ashtu, QPS-të vazhdojnë të dërgojnë të dhënat e detajuara mbi rastet e trajtuara në
baza mujore në MPMS. Baza e të dhënave për shërbime sociale e menaxhuar nga MPMS
HGKH Q YLWLQ  YD]KGRQ W PRV MHW H GLJMLWDOL]XDU GKH W GKQDW GUJRKHQ ͤ]LNLVKW
përmes USB ose në formë elektronike përmes postës elektronike. Sipas përfaqësuesve
të QPS-ve, raportimi për MPMS është i obliguar të bëhet për rastet e asistencës sociale32,
strehimit familjar, kujdestarisë, rastet për adoptim33 etj., kjo për shkak se këto shërbime
ͤQDQFRKHQQJD0306
Gjatë monitorimit, zyrtarë nga DSHMS kanë deklaruar që nuk ekzistojnë protokolle apo
IRUPDWHWFDNWXDUDGKHWXQLͤNXDUDSUWJMLWKD'6+06WPLUSRHN]LVWRQQMUDSRUWLP
i rregullt përmes raporteve periodike, si edhe përmes takimeve të rregullta.34 Gjithashtu ata
kanë deklaruar se raportet e njëjta me të dhënat e detajuara për rastet të cilat dërgohen në
MPMS, duhet të dërgohen edhe në DSHMS. Madje komunat rekomanduan që raportimi i QPSve tek MPMS, duhet të bëhet përmes DSHMS. Mirëpo, ky rekomandim është kundërshtuar
QJDSUIDTVXHVLWH436YHWFLOWPHQGRMQTSUVKNDNWUXDMWMHVVNRQͤGHQFLDOLWHWLW
të të dhënave të rasteve sociale, ato nuk duhet të kalojnë në MPMS përmes DSHMSve. Edhe pas 11 vitesh nisje të procesit të decentralizimit, procesi i raportimit nga ana e
32

Intervistë virtuale me Blerim Shabani, Drejtor në QPS Prishtinë, 11.12.2020

33

Intervistë virtuale me Drita Kelmendi Kukaj, Drejtoreshë në QPS Pejë, 06.11.2020

34

Intervistë virtuale me Islam Thaqi, Drejtor në QPS Prizren, 11.11.2020
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QPS-ve vijon të mbetet i centralizuar pasi ato hezitojnë në ndarjen e të dhënave me
komunën e cila tashmë është përgjegjëses e drejtpërdrejtë për ofrimin e shërbimeve
brenda territorit të saj, ndërkohë që bëjnë raportim të detajuar në Ministrinë e Punës dhe
Mirëqenies Sociale.
Në shumicën e komunave të monitoruara, të intervistuarit pohojnë se ekziston një
hendek i madh komunikimi në mes të nivelit qendror dhe atij komunal (MPMS –
DSHMS). Mungesa e komunikimit është zbehur edhe më shumë në vitin 2020, ku
për shkak të pandemisë nuk janë mbajtur takimet e rregullta dhe aktivitetet e tjera të
përbashkëta. Edhe nga ana e nivelit qendror, mendojnë që mënyra e raportimit nuk
është rregulluar ende dhe ky proces vazhdon të shkaktojë paqartësi në institucione.
Drejtori i Departamentit për Politika Sociale dhe Familjare në MPMS, është shprehur që
komunat (DSHMS) kanë obligim që të hartojnë raporte për shërbime sociale së bashku me
planet e veprimit dhe t’i dërgojnë në MPMS. Mirëpo, sipas tij kjo zbatohet në masë të vogël
në praktikë. Ai mendon se çështja e raportimit duhet të qartësohet me kornizën e re ligjore
ose edhe përmes udhëzimeve administrative.35

Është më se i domosdoshëm rregullimi i raportimit në nivel horizontal dhe
vertikal, standardizimi i formave të raportimit dhe ndarja e të dhënave
HYOITEWYVTEVEW]WLVYENXNIRIOSRƼHIRGMEPMXIXMX

Sa i përket raportimit të ofruesve nga sektori jo qeveritar, OJQ-të kanë deklaruar se nuk
ekziston ndonjë linjë e raportimit as në nivelin qendror dhe as në atë komunal në rastet
NXUQXNͤQDQFRKHQQJDLQVWLWXFLRQHWSXEOLNH1WVKXPWQHUDVWHYHSUIDTVXHVQJD
2-4WRIUXHVHWVKUELPHYHVRFLDOHJMDWPRQLWRULPLWNDQGHNODUXDUVHͤQDQFRKHQQJD
donatorë jo qeveritarë, prandaj raportimi bëhet vetëm ndaj donatorëve.

Monitorimi dhe Inspektimi
Mandati për monitorimin dhe inspektimin e shërbimeve sociale mbetet kompetencë e
Departamentit për Politika Sociale dhe të Familjes (DPSF) në kuadër të MPMS36. Bazuar
në të dhënat e monitorimit, kjo praktikë rezulton të jetë e papërshtatshme dhe jo efektive.
35

Intervistë virtuale me Mentor Morina, Drejtor në DPSF, MPMS, Prishtinë, 16.11.2020

36

Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2447
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Praktikat ndërkombëtare tregojnë se monitorimi dhe inspektimi i ofruesve të shërbimeve
sociale duhet të ndahet dhe të bëhet nga dy trupa të ndryshëm. Sipas Zyrtares së Lartë për
Monitorim dhe Inspektim në MPMS, Njësia për Monitorim dhe Inspektim të Shërbimeve
Sociale dhe Familjare duhet të jetë e ndarë dhe e pavarur nga Divizionet aktuale dhe të
krijohet si trupë e pavarur për inspektim (së paku si Divizion), poashtu mandati ekzekutiv i
inspektimit duhet të përcaktohet me anë të Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare.
Ndërsa monitorimi është kompetencë e Divizioneve përkatëse në DPSF e që realizohet
nga Zyrtarët kompetent për shërbimet përkatëse. Poashtu procesi i monitorimit duhet
të zhvillohet edhe nga niveli komunal si shërbim i decentralizuar. Sipas saj, tani për tani,
UUHJXOOLPLL1MVLVSU0RQLWRULPGKH,QVSHNWLPSDUDTHWNRQͥLNWLQWHUHVLVHSVHQVKXP
raste njësia bën inspektim të divizioneve të vetvetes. I të njëjtit mendim është edhe Drejtori
i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjes në MPMS, sipas të cilit me strukturimin
e ri të MPMS, njësia për inspektim do të jetë divizion i ndarë, i pavarur në kuadër të zyrës së
Ministrit dhe do t’i raportojë kësaj zyre.37
Poashtu, Njësiti aktual i Inspektimit që vepron brenda MPMS nuk ka kompetenca
ekzekutive dhe për pasojë nuk ka mundësi të shqiptojë masa, gjoba dhe sanksione. Si
pasojë, rekomandimet e dhëna nga kjo Njësi mbesin të pazbatuara. Kjo ndodh për shkak të
PRVGHͤQLPLWWUROLWWLQVSHNWLPLWQ/LJMLQSU6KUELPH6RFLDOHGKH)DPLOMDUHNX1MVLD
për Inspektim nuk ka asnjë mandat ekzekutiv.

KOMF në kuadër të Qëndrimit të publikuar në vitin 2020 për Ligjin e ri
për Shërbime Sociale dhe Familjare, ka rekomanduar fuqishëm ndarjen
IJYROWMSRIZIXʥMRWTIOXMQMXHLIQSRMXSVMQMXWTIGMƼOMWLXQSRMXSVMQMXʥ
bëhet nga niveli komunal, ndërsa inspektimi me kompetenca ekzekutive të
bëhet nga niveli qendror. Për më tepër KOMF ka rekomanduar shndërrimin
e njësisë së brendshme të inspektimit në një njësi apo agjenci jashtë
ministrisë, që do të ndikonte në inspektim të pavarur për të vlerësuar
cilësinë e ofrimit të shërbimeve dhe për të administruar licencimin.

Gjatë vitit 2020, Njësia për Monitorim dhe Inspektim në kuadër të MPMS, për shkak të
pandemisë Covid-19, ka pasur probleme në realizimin e planit vjetor të inspektimit. Për
shkak të pamundësisë së daljes në terren për inspektim gjatë pandemisë, kjo njësi ka
arritur të realizojë një proces të inspektimit në terren në kohën kur ishte ulur numri i rasteve
37

Intervistë virtuale me Mentor Morina, Drejtor në DPSF, MPMS, Prishtinë, 16.11.2020
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me Covid-19. Prioritet gjatë këtij inspektimi u është dhënë OJQ-ve të cilat kanë aplikuar
për licencim të shërbimeve sociale në mënyrë që të përfundohet procesi i licencimit dhe si
pasojë kjo Njësi ka inspektuar vetëm këto organizata. Ndërkaq, inspektimi për institucionet
publike, këtë vit është pezulluar tërësisht.38
Përveç kësaj, Njësia për Monitorim dhe Inspektim përballet edhe me probleme të tjera
të funksionimit, siç janë numri i vogël i zyrtarëve për inspektim, kushtet minimale për
IXQNVLRQLPGKHPXQJHVDHDIWVLPLWSURIHVLRQDOWVWDͤW$NWXDOLVKW1MVLDH0RQLWRULPLW
dhe Inspektimit përbëhet nga tre zyrtarë, të cilët janë përgjegjës për inspektimin e rreth 40
QPS-ve në 38 komuna, Institutin Special në Shtime, Shtëpinë me Bazë në Komunitet për
Fëmijë në Shtime, Shtëpinë e Personave të Moshuar në Prishtinë, Strehimoren për Mbrojtjen
H9LNWLPDYHW7UDͤNLPLWQ/LSMDQ6KWSLWPH%D]Q.RPXQLWHWSU3HUVRQDWPH$IWVL
W.Xͤ]XDUQNRPXQD6KWSLWPH%D]Q.RPXQLWHWSU3HUVRQDWH0RVKXDUQ
komuna dhe 45 OJQ të licencuara që ofrojnë shërbime sociale.
Vlen të përmendet që aktualisht në Kosovë shërbimet e ofruara nga Qendrat për
Punë Sociale, nuk janë të licencuara. KOMF konsideron që krahas licencimit të
zyrtarëve në QPS, duhet të licencohen edhe shërbimet sociale të ofruara nga
QPS-të, bazuar në standardet minimale. Kjo do të ndikonte në rritjen e cilësisë
së shërbimeve sociale të ofruara nga QPS-të dhe rritje të llogaridhënies.
Sa i përket monitorimit nga komunat, raporti nxjerr rezultatet të dobëta në këtë drejtim. Të
gjithë përfaqësuesit e ofruesve të shërbimeve sociale kanë deklaruar që nuk ka një sistem
PRQLWRULPLWPLUͤOOWSUVKUELPHVRFLDOHQJDGUHMWRULWNRPXQDOH6LSDVW\UHPRQLWRULPL
bëhet zakonisht përmes raporteve të punës apo takimeve të rregullta. Këtë vit, edhe për
shkak të pandemisë Covid-19, ka rënë edhe më shumë numri i takimeve apo aktiviteteve të
përbashkëta me komunën, e po kështu edhe vizitat e komunës në këto institucione.
Nga 12 organizatat jo qeveritare, ofrues të shërbimeve sociale të intervistuara,
10 prej tyre kanë deklaruar që gjatë 2020 nuk ka pasur asnjëherë monitorim nga
komuna, ndërkaq dy prej tyre kanë deklaruar që ka pasur monitorim nga komuna.
Sipas tyre, ka mungesë të një vije të rregullt komunikimi me institucionet publike.
Nga ana e drejtorive komunale, kanë deklaruar që monitorimi në terren nuk mund të
bëhet për shkak të mungesës së mjeteve të monitorimit dhe mungesës së kapaciteteve
brenda DSHMS-ve, sidomos atyre njerëzore. Sipas tyre, monitorimi bëhet kryesisht
38
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përmes raporteve që ofruesit dërgojnë në DSHMS. Drejtori për Shëndetësi dhe Mirëqenie
6RFLDOHQ.RPXQQH3HMVVKWVKSUHKXUVHQXNHN]LVWRQQMPRQLWRULPLPLUͤOOW
në këtë komunë. Kjo për shkak të mungesës së kapaciteteve ku në këtë rast DSHMS në
3HMQXNNDDVQM]\UWDUQSUEUMHWNXDOLͤNXDUSUVKUELPHVRFLDOHDTPSDNSU
monitorim.39
Përveç monitorimit të mangët nga ana e institucioneve publike, në asnjë
institucion të intervistuar, nuk ka raste kur është kryer ndonjë proces i monitorimit
të jashtëm nga ana e sektorit jo qeveritar. Në përgjithësi, nuk ekziston ndonjë
mekanizëm i qëndrueshëm me kompetenca ekzekutive që do të siguronte
transparencë dhe llogaridhënie sa i përket ofrimit të shërbimeve sociale në
Kosovë.

39

Intervistë me Petrit Loci, Drejtor për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Pejë, 06.11.2020
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PËRFUNDIMI
.\ UDSRUW PRQLWRULPL YUWHWRQ T SURFHVL L GHFHQWUDOL]LPLW W VKUELPHYH VRFLDOH L ͤOOXDU
tashmë prej 11 vitesh, nuk është përmbyllur as në vitin 2020. Nga gjithsej shtatë komuna
në të cilat është bërë monitorimi i decentralizimit të shërbimeve sociale, rezulton se në
asnjë prej tyre nuk është zbatuar plotësisht procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale.
Gjendja lidhur me decentralizimin e shërbimeve sociale nuk ka pësuar asnjë progres
krahasuar me vitin 2019. Madje këtë vit, edhe si pasojë e shfaqjes së pandemisë Covid-19,
procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale nuk ishte prioritet as i nivelit qendror dhe
as i atij komunal.
Pandemia Covid-19 përkeqësoi edhe më shumë mirëqenien sociale në Kosovë, duke
shkaktuar mbylljen e shumë shërbimeve sociale. Gjendja e ofruesve të shërbimeve
VRFLDOH NW YLW LVKWH HGKH P H UQGXDU VL SDVRM H PXQJHVV V ͤQDQFLPLW
Për shkak të pandemisë, komunat dhe MPMS nuk kanë arritur të shpallin thirrjet
SU ͤQDQFLP W VKUELPHYH VRFLDOH PH NRK GXNH L OQ SD ͤQDQFLP RIUXHVLW H
shërbimeve nga sektori jo qeveritar pjesën më të madhe të vitit.

Në vitin 2020, përveç pandemisë, mirëqenia sociale u cenua edhe nga lëvizjet e
skenës politike në vend, kur për një vit u ndërruan dy qeveri. Kjo ka sjellë pasoja
të mëdha në ndërprerjen e proceseve të nisura më herët, përfshirë edhe ato që
kanë të bëjnë me shërbimet sociale.
Pandemia Covid-19 dhe lëvizjet e skenës politike kanë pasur ndikim edhe tek proceset
legjislative, të cilat kanë qëllim të rregullimit të ofrimit të shërbimeve sociale. Për shkak të
stagnimit të aktiviteteve përgjatë këtij viti, dy projektligjet kryesore (LSHSF dhe LFPL) që
pritet të ndikojnë në decentralizimin e shërbimeve sociale, nuk u miratuan as në vitin 2020.
Bazuar në të gjeturat e monitorimit, shërbimet sociale janë në gjendje shumë të rëndë
GKHSRSUEDOOHQPHVͤGDWVKXPWDSUIVKLUPXQJHVQHͤQDQFLPLWWTQGUXHVKP
WVKUELPHYHVRFLDOHFLOVLQHGREWWVKUELPHYHNDSDFLWHWHWHNXͤ]XDUDPXQJHVQ
e infrastrukturës, llogaridhënien e ulët, paqartësitë në ndarjen e përgjegjësive në mes të
nivelit qendror dhe komunal, paqartësitë në ndarjen e funksioneve të monitorimit dhe
inspektimit, mungesën e të dhënave, si dhe mungesën e bashkëpunimit dhe komunikimit
në mes të nivelit qendror dhe atij komunal.
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REKOMANDIMET

M
 iratimi i Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare për rregullimin e çështjeve të

paraqitura më poshtë të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zbatimin e procesit të
decentralizimit:
• Ndarja e përgjegjësive të institucioneve të nivelit qendror dhe komunal, për
të shmangur paqartësitë rreth themelimit apo hapjes së shërbimeve sociale,
menaxhimit dhe monitorimit.
• Krijimi i një skeme të hapur të ofrimit të shërbimeve sociale në mes të sektorit
publik, jo qeveritar dhe atij privat. Skema e hapur dhe e qëndrueshme e ofrimit të
shërbimeve sociale në mes të institucioneve publike, sektorit jo qeveritar dhe privat,
ofron mundësi për gamë më të gjerë të ofrimit të shërbimeve sociale, shërbime
të specializuara dhe më cilësore si dhe kosto më të ulët buxhetore për shtetin e
Kosovës. Po ashtu edhe Qendrat për Punë Sociale do të shkarkoheshin nga disa prej
VKUELPHYHGXNHXSURͤOL]XDUQGLVDVKUELPHWFDNWXDUDGKHGXNHUULWXUFLOVLQ
e ofrimit të këtyre shërbimeve.
• Ndarja e funksionit të inspektimit dhe monitorimit. Fuqishëm rekomandohet
përcaktimi i përgjegjësive në mes të nivelit qendror dhe komunal lidhur me
inspektimin dhe monitorimin. Inspektimi duhet të bëhet nga niveli qendror, përderisa
monitorimi të bëhet nga niveli komunal. Po ashtu rekomandohet fuqizimi i njësisë së
inspektimit përmes dhënies së kompetencave ekzekutive dhe ofrimit të kapaciteteve
të nevojshme për kryerjen e funksioneve të kërkuara. Rekomandim afatmesëm
i KOMF është shndërrimi i njësisë së brendshme të inspektimit në një njësi apo
agjenci jashtë ministrisë, që do të ndikonte në inspektim të pavarur për të vlerësuar
cilësinë e ofrimit të shërbimeve dhe për të administruar licencimin.
• Licencimi i shërbimeve sociale të ofruara nga sektori publik dhe sektori privat.
Licencimi i shërbimeve të ofruara nga institucionet publike do të siguronte
llogaridhënie dhe monitorim të mëtejshëm të të gjithë ofruesve të shërbimeve
publike, duke ndikuar kështu në rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale.
• Rregullimi i raportimit në nivel horizontal dhe vertikal, standardizimi i formave të
UDSRUWLPLWGKHQGDUMDHWGKQDYHGXNHSDVXUSDUDV\VKUXDMWMHQHNRQͤGHQFLDOLWHWLW

0
 LUDWLPLL/LJMLWSU)LQDQFDWH3XVKWHWLW/RNDOGKH*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOH

SUWVLJXUXDUͤQDQFLPWTQGUXHVKPGKHWGUHMWSUVKUELPHWVRFLDOHGKHIDPLOMDUH
*UDQWL6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOHGXKHWWMHWLED]XDUQVWDQGDUGHWPLQLPDOHW
0306IRUPXOQHͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOHVLGKHNULWHUHWGKHLQGLNDWRUWVRFLDO
në komuna. Shuma totale e shpenzimeve aktuale për të gjitha kategoritë e shpenzimeve
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SU 436W GKH ͤQDQFLPLQ H LQVWLWXFLRQHYH UH]LGHQFLDOH VKW UUHWK  PLOLRQ (XUR
Rekomandohet që në vitin e parë të zbatimit të Ligjit të ri për Financat e Pushtetit Lokal
SDV PLUDWLPLW W WLM  VKXPD WRWDOH H QGDU SUPHV *UDQWLW 6SHFLͤN W MHW  PLOLRQ
Euro, që i bie që buxheti për shërbime sociale të rritet me 5 milionë Euro.

+
 DUWLPLLIRUPXOVVͤQDQFLPLWSUVKUELPHWVRFLDOHQJD0306)RUPXODHͤQDQFLPLW

duhet të nxjerrë koston për njësi për secilin klient për shërbime sociale si dhe duhet
të marrë parasysh kriteret në territorin e një komune: numri i QPS-ve, numri i qendrave
rezidenciale, numri i qendrave ditore, numri i zyrtarëve të shërbimeve sociale në
përpjesëtim me numrin e banorëve dhe numrin e rasteve, numri i fëmijëve në bazë
të grup-moshave dhe të rriturve të cenuar apo rrezikuar, numri i viktimave të dhunës
Q IDPLOMH WUDͤNLPLW GKH DEX]LPLW QXPUL L SHUVRQDYH PH QHYRMD W YH©DQWD QXPUL L
personave të moshuar mbi moshën 65 vjeç dhe numri i familjeve në asistencë sociale
në relacion me sipërfaqen e territorit komunal.

K
 rijimi i një skeme të qëndrueshme nga komunat dhe MPMS për kontraktimin e

shërbimeve sociale dhe familjare nga sektori jo qeveritar.
• 0306 GKH NRPXQDW W UULVLQ SUDJXQ H PLQLPXPLW W ͤQDQFLPLW SU VKUELPHW
sociale të ofruara nga sektori jo qeveritar, në mënyrë që të mundësohet vazhdimi
i ofrimit të shërbimeve për qytetarët në nevojë.
• Kontraktimi nga MPMS dhe komunat duhet të bëhet në emër të blerjes së
VKUELPHYHSURIULPLQHVKUELPHYHVRFLDOHQPQ\UTWVLJXURMͤQDQFLP
të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Ofrimi i mbështetjes përmes subvencioneve
nuk është i qëndrueshëm dhe nuk konsiderohet si forma më e përshtatshme e
ͤQDQFLPLWWVKUELPHYHWVHNWRULWMRTHYHULWDU
• 7KLUUMHWGXKHW WVKSDOOHQ SU ͤQDQFLPLQ H VKUELPHYH VRFLDOHSU SHULXGKD WUH
vjeçare.
• MPMS dhe komunat të eliminojnë zbrazëtitë kohore të krijuara mes thirrjeve për
ͤQDQFLPWVKUELPHYHQPQ\UTWPRVNHWPE\OOMHWVKUELPHYH
• .RPXQDWWQGUPDUULQWJMLWKDPDVDWSUWVLJXUXDUͤQDQFLPLQHVKUELPHYH
VRFLDOHGLUHNWHEUHQGDWHUULWRULWWW\UHVW\UHSUPHVPEVKWHWMHVͤQDQFLDUHW
QPS-ve dhe blerjes së shërbimeve nga sektori jo qeveritar.
• .RPXQDW W KDUWRMQ VSHFLͤNDFLRQHW SU EOHUMHQNRQWUDNWLPLQ H VKUELPHYH
sociale nga sektori jo qeveritar.
• Komunat duhet tu përmbahen standardeve minimale të MPMS gjatë kontraktimit
të shërbimeve.
• Komunat duhet të lidhin kontrata me organizatat jo qeveritare të licencuara dhe
të dëshmuara me përvojën dhe profesionalizimin e tyre në ofrimin e shërbimeve
sociale dhe familjare.
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1
 JULWMD H NDSDFLWHWHYH W 'UHMWRULYH SU 0LUTHQLHV 6RFLDOH SU SODQLͤNLP PHQD[KLP

dhe monitorim të shërbimeve sociale. Rekomandohet që Drejtoritë Komunale për
6KQGHWVLGKH0LUTHQLH6RFLDOHW]KYLOORMQGKHSURͤOL]RMQVWDͤQSURIHVLRQDOSU
fushën e shërbimeve sociale. Në secilën Komunë, rekomandohet që në kuadër të kësaj
'UHMWRULHWMHWWSDNWQQMSHUVRQLSURͤOL]XDUSUPHQD[KLPWVKUELPHYHVRFLDOH

)
 XTL]LPLL'6+06YHGKH436YHSUSODQLͤNLPGKHPHQD[KLPWEX[KHWLW'XNHTHQ

VHSDVLPSOHPHQWLPLWW*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOHEX[KHWLSULWHWW̵LEDUWHW
436YHDWRGXKHWWMHQWSUJDWLWXUDSUSUDQLPWNRPSHWHQFDYHSUSODQLͤNLPGKH
PHQD[KLP W EX[KHWLW SU RIULPLQ H VKUELPHYH VRFLDOH 3ODQLͤNLPL EX[KHWRU GXKHW
të ketë për bazë nevojat e qytetarëve brenda komunës, nevojën për shërbime sociale
cilësore, si dhe zhvillimin profesional të ofruesve të shërbimeve.

N
 gritja e kapaciteteve të zyrtarëve për shërbime sociale në QPS për ofrimin e shërbimeve

sociale. Rekomandohet që të rritet numri i tyre për të respektuar standardet minimale
W 0306 SU QXPULQ H ]\UWDUYH Q UDSRUW PH QXPULQ H SUͤWXHVYH *MLWKDVKWX
rekomandohet që QPS-të të kenë në përbërje të tyre profesionistë nga lëmitë e kërkuara
me ligj sikurse punëtor social, psikolog, pedagog, sociolog dhe jurist. Gjithashtu,
UHNRPDQGRKHW SURͤOL]LPL L ]\UWDUYH W VKUELPHYH VRFLDOH Q 436 VLSDV NDWHJRULYH
W SUͤWXHVYH W VKUELPHYH 'XNH SDVXU SDUDV\VK EXULPHW QMHU]RUH W NXͤ]XDUD
rekomandohet që ky proces të zhvillohet gradualisht në mënyrë progresive. Si fazë e
SDUUHNRPDQGRKHWSURͤOL]LPLL]\UWDUYHWVKUELPHYHVRFLDOHSUSXQQPHIPLM
dhe me të rritur.

M
 onitorimi dhe vlerësimi nga sektori jo qeveritar/privat. Krahas monitorimit dhe

inspektimit të bërë nga institucionet publike, për të rritur llogaridhënien dhe cilësinë e
shërbimeve, rekomandohet monitorimi dhe vlerësimi i jashtëm , i pavarur nga sektori jo
qeveritar/privat.

K
 rijimi i një njësie trajnimi në kuadër të MPMS-së, e cila do të merret me trajnime

dhe aftësim të vazhdueshëm të zyrtarëve të shërbimeve sociale. Rekomandohet që
programet e zhvilluara nga njësia e trajnimeve për shërbime sociale të akreditohen dhe
të jenë konform standardeve minimale dhe kërkesave të licencimit. Po ashtu, është më
se i domosdoshëm krijimi i një plani vjetor të trajnimeve i dizajnuar nga MPMS dhe i
bazuar në programet e akredituara dhe kërkesat e standardeve të miratuara po nga
MPMS.

N
 dryshimi në kulturën dhe praktikën institucionale, duke krijuar një kontekst socio-politik

T ©RQ GUHMW SUJMHJMVLYH DXWRULWHWLW GKH EQ WUDQVIHULPLQ H ͤQDQFLPLW QJD THYHULD
qendrore në qeverinë lokale për të siguruar ofrim cilësor dhe efektiv të shërbimeve.
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SHTOJCA
Shtojca 1 – Lista e të intervistuarve
1.
Mentor Morina

7.
Bekim Ademi

13.
/YQVMNI&]X]UM

Departamenti për Politika
Sociale, MPMS

DSHMS, Komuna e Ferizajt

QPS, Komuna e Prizrenit

Drejtor

Drejtor

8.
Suna Zajmi Krasniqi

14.
Adelina Rexhepi

DSHMS Komuna e Kamenicës

QPS, Komuna e Ferizajt

Drejtor

Udhëheqëse e Shërbimeve
Sociale

Drejtor i Departamentit të
Politikave Sociale
2.
Fitore Rexhaj
Departamenti për Politika
Sociale, MPMS
Zyrtare e lartë për Monitorim
dhe Inspektim të Shërbimeve
Sociale dhe Familjare

9.
Jakup Dumani
DSHMS, Komuna e Fushë
Kosovës

15.
Rifat Hajdari
QPS, Komuna e Kamenicës

Drejtor

Drejtor

Departamenti për Buxhet, MF

10.
Blerim Shabani

16.
Abaz Xhigoli

Drejtor për Buxhet

QPS, Komuna e Prishtinës

4.
1IVMXE&]X]UM

Drejtor

QPS, Komuna e Fushë
Kosovës

3.
Salvador Elmazi

DSHMS, Komuna e Lipjanit

11.
1EOƼVIXI7LEQSPPM

Drejtor

QPS, Komuna e Lipjanit

5.
Petrit Loci

Drejtor

DSHMS, Komuna e Pejës
Drejtor
6.
Islam Thaqi

12.
Drita Kukaj
QPS, Komuna e Pejës
Drejtor

Drejtor
17.
Marije Vuksani
Terre des hommes (OJQ),
Komuna e Prishtinës
Menaxhere e Projektit
18.
Sebahate Beqiri

DSHMS, Komuna e Prizrenit

Down Syndrome Kosova
(OJQ), Komuna e Prishtinës

Drejtor

Drejtoreshë Ekzekutive
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19.
AidaTopaninca

23.
Ardita Bala

26.
Besime Tusha

Autizmi (OJQ), Komuna e
Prishtinës

Shtëpia e Sigurt (OJQ)
Komuna e Pejës

NOPM (OJQ), Komuna e
Kamenicës

Udhëheqëse e Punës
Terapeutike

Drejtoreshë Ekzekutive

Drejtoreshë Ekzekutive

24.
Blerta Kastrati

27.
Rexhep Gojnovci

PEMA (OJQ), Komuna e
Prizrenit

Akti Ora (OJQ), Komuna e
Fushë Kosovës

Koordinatore

Drejtor Ekzekutiv

25.
Xhemile Murseli

28.
Mevlude Murtezi

Handikos (OJQ), Komuna e
Ferizajt

CIPOF (OJQ), Komuna e
Fushë Kosovës

Drejtoreshë Ekzekutive

Drejtoreshë Ekzekutive

20.
Gresa Kelmendi
PVPT (OJQ), Komuna e
Prishtinës
Menaxhere e Projektit
21.
Fitim Sadiku
POLIS (OJQ) Komuna e
Lipjanit
Drejtor Ekzekutiv
22.
Naser Lajqi
Syri i Vizionit (OJQ), Komuna
e Pejës
Menaxher i Programeve
në fushën e Mbrojtjës së
Fëmijëve
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7LXSNGEƁ4]IXʥWSVʥXTʥVQSRMXSVMQMRITVSGIWMXXʥHIGIRXVEPM^MQMX
E 4]IXʥWSVMTʥV1MRMWXVMRʥI4YRʥWHLI1MVʥUIRMIW7SGMEPI
1. Çka nënkuptohet me procesin decentralizimit të shërbimeve sociale?
2. A janë bërë përgatitje paraprake të institucioneve qendrore dhe lokale për kalim të
kompetencave nga niveli qendror tek niveli lokal?
3. Deri në cilën fazë ka arritur procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë?
4. Në përgjithësi a është evidentuar ndonjë ndryshim ose progres lidhur me zbatimin e
procesit të decentralizimit, krahasuar me vitin 2019?
5. Sa ka ndikuar pandemia Covid– 19 në implementimin e procesit të decentralizimit
përfshirë këtu nismat legjislative, proceset apo projektet e nisura më herët?
6. A ka pasur rritje të kërkesës për shërbime sociale si pasojë e shfaqjes së pandemisë, dhe
nëse po si u është përgjigjur MPMS nevojave të tilla?
7. A janë kompetencat e përcaktuara në mënyrë të qartë në mes të nivelit qendror dhe
nivelit lokal, sa i përket procesit të decentralizimit? (sqaro)
8. A ka pasur vullnet politik nga ana e Ministrisë për të implementuar procesin e
decentralizimit? (sqaro)
9. A është bërë decentralizimi i buxhetit për shërbime sociale në vitin 2020?
10. Cila është zgjidhja e duhur për decentralizimin e buxhetit të shërbimeve sociale?
$PHQGRQLVHSUPHV*UDQWLWVSHFLͤNGRW]JMLGKHWN\SURFHV"
1.1 Nëse po, sqaro se si ky Grant do të ndihmonte zgjidhjen e problemit të
decentralizimit të buxhetit për shërbime sociale?
1.2 Nëse jo, cila do të ishte zgjidhja e duhur për decentralizim të buxhetit të
shërbimeve sociale?
$VKWKDUWXDUIRUPXODHͤQDQFLPLWDSRQ[MHUUMDHNRVWRVVVKUELPHYHSUQMVL"
13. Si bëhet licencimi i ofruesve të shërbimeve sociale dhe cilat janë kriteret për licencim?
14. Sa ofrues të shërbimeve sociale janë të licencuar në Kosovë?
15. A ka ofrues të shërbimeve sociale që ofrojnë shërbime pa licencë?
16. A duhet që në të ardhmen të licencohen edhe QPS-të për ofrim të shërbimeve sociale?
Nëse po, sqaro arsyen.
17. Si ndahet buxheti për QPS-të dhe OJQ-të të cilat ofrojnë shërbime sociale?
17.1 A ekzistojnë kritere të qarta dhe nëse po, cilat janë ato?
18. A ka Ministria rol monitorues në relacion me shërbimet sociale?
18.1 Nëse po, si bëhet monitorimi?
18.2 Nëse jo, a duhet të ketë rol monitorues?
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19. A ka themeluar Ministria ndonjë program për zhvillimin profesional të nëpunësve social?
19.1 Nëse po cilat janë ato programe dhe sa herë brenda vitit janë zhvilluar?
19.2 Cilat kanë qenë temat e trajtuara në këto programe (trajnime)?
.XVKGKHVDSHUVRQDNDQSUͤWXDUQJDPEDMWMDHNW\UHWUDMQLPHYH"
20. A është bërë decentralizimi i strehimit familjar?
20.1 Nëse jo, pse?
20.2 Nëse po, sqaro si?
21. A ka Ministria të dhëna të nevojshme për të vlerësuar faktorët e rrezikut përmes Anketës
së Buxhetit Familjar?
21.1 A janë përcaktuar indikatorët social?
22. Cila është mënyra e komunikimit apo raportimit të brendshëm në mes të Ministrisë,
DSHMS, QPS-ve dhe OJQ-ve të tjera që ofrojnë shërbime sociale?
$NDQGRQMSODQQJD06KSUW]JMLGKXUSUREOHPLQHLGHQWLͤNXDUUUHWKUDSRUWLPLWGKH
komunikimit mes nivelit qendror dhe komunal (përfshirë raportimin nga OJQ-të) dhe a
pritet që MPMS të hartojë ndonjë Udhëzim Administrativ apo protokoll për raportim?
24. Si është bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, lokal dhe OJQ-ve?
F 4]IXʥWSVMTʥV1MRMWXVMRʥI4YRʥWHLI1MVʥUIRMIW7SGMEPI
1. A janë bërë përgatitje paraprake të institucioneve qendrore dhe lokale për kalim të
kompetencave nga niveli qendror tek niveli lokal?
2. Deri në cilën fazë ka arritur procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë?
3. Në përgjithësi a është evidentuar ndonjë ndryshim ose progres lidhur me zbatimin e
procesit të decentralizimit, krahasuar me vitin 2019?
4. Sa ka ndikuar pandemia Covid-19 në procesin e inspektimit dhe a janë krijuar vështirësi
gjatë inspektimit?
5. A janë kompetencat e përcaktuara në mënyrë të qartë në mes të nivelit qendror dhe
nivelit lokal, sa i përket procesit të decentralizimit? (sqaro)
6. Si bëhet licencimi i ofruesve të shërbimeve sociale dhe cilat janë kriteret për licencim?
7. Sa ofrues të shërbimeve sociale janë të licencuar në Kosovë?
8. A ka ofrues të shërbimeve sociale që ofrojnë shërbime pa licencë?
9. A duhet që në të ardhmen të licencohen edhe QPS-të për ofrim të shërbimeve sociale?
Nëse po, sqaro arsyen.
10. A ka Ministria rol monitorues në relacion me shërbimet sociale?
10.1 Nëse po, si bëhet monitorimi?
10.2 Nëse jo, a duhet të ketë rol monitorues?
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11. Cilat janë nevojat e Departamentit të Inspektimit të Shërbimeve Sociale dhe Familjare?
12. Cili është numri i inspektorëve për shërbime sociale për tërë Kosovën?
13. Sa herë në vit realizohet procesi i rregullt inspektimit në komunat e Kosovës?
14 Cila është mënyra e komunikimit të brendshëm në mes të Ministrisë, DSHMS-ve, QPSve dhe OJQ-ve të tjera që ofrojnë shërbime sociale?
14.1 A ka forma (protokolle) të raportimit?
14.2 Në çfarë periudhash kohore bëhet raportimi?
14.3 Nëse ka protokolle, a respektohen ato?
15. Si është bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, lokal dhe OJQ-ve?
G 4]IXʥWSVMTʥV1MRMWXVMRʥI*MRERGEZI
1. A është decentralizuar buxheti për shërbime sociale dhe cila është forma aktuale e
ͤQDQFLPLWWVKUELPHYHVRFLDOH"
2. Për vitin 2020, sa është shuma e buxhetit të ndarë për shërbime sociale në kuadër të
buxhetit të Republikës së Kosovës?
$NDSDVXUYXOOQHWSROLWLNQJDDQDH0LQLVWULVSU]JMLGKMHQHSUREOHPLWWͤQDQFLPLWW
VKUELPHYHVRFLDOHNULMLPLQH*UDQWLW6SHFLͤNSU6KUELPH6RFLDOH" VTDUR
4. Deri në cilën fazë ka arritur procesi i hartimit të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal?
5. Sa ka ndikuar pandemia Covid – 19 si dhe zgjedhjet nacionale në aprovimin e Ligjit për
Financat e Pushtetit Lokal?
6. Cila është zgjidhja e duhur për decentralizimin e buxhetit të shërbimeve sociale?
$GXKHWWSUIVKLKHW*UDQWL6SHFLͤNQ/LJMLQHULSU)LQDQFDWH3XVKWHWLW
/RNDOGKHDPHQGRQLVHSUPHVJUDQWLWVSHFLͤNGRW]JMLGKHWN\SURFHV"
a) Nëse po, sqaro se si ky Grant do të ndihmonte zgjidhjen e problemit të
decentralizimit të buxhetit për shërbime sociale?
E 6DGRWMHWVKXPDHEX[KHWLWTGRWQGDKHWQNXDGUW*UDQWLWVSHFLͤN
për shërbime sociale?
F $NHQLNRPHQWHUUHWKIRUPXOVVͤQDQFLPLW"
G .XUSULWHWT.RPLVLRQLL*UDQWHYHWDSURYRM*UDQWLQVSHFLͤNQPQ\UT
ai të hyjë në fuqi?
e) Nëse jo, cila do të ishte zgjidhja e duhur për decentralizim të buxhetit të
shërbimeve sociale?
7. Cila është mënyra e komunikimit apo raportimit të brendshëm në mes të Ministrisë së
Financave, MPMS dhe Komunave?
8. Si është bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, lokal dhe OJQ-ve?
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G  4]IXʥWSVMTʥVRMZIPMRPSOEP OSQYREX(7,17 
1. Çka nënkuptohet me procesin decentralizimit të shërbimeve sociale?
2. A janë bërë përgatitje paraprake të institucioneve qendrore dhe lokale për kalim të
kompetencave nga niveli qendror tek niveli lokal?
3. Deri në cilën fazë ka arritur procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë?
4. Në përgjithësi a është evidentuar ndonjë ndryshim ose progres lidhur me zbatimin e
procesit të decentralizimit, krahasuar me vitin 2019?
5. Sa ka ndikuar pandemia Covid – 19 në implementimin e procesit të decentralizimit
përfshirë këtu nismat legjislative, proceset apo projektet e nisura më herët?
6. A ka pasur rritje të kërkesës për shërbime sociale si pasojë e shfaqjes së pandemisë, dhe
nëse po si u është përgjigjur DShMS nevojave të tilla?
7. A janë kompetencat të përcaktuara në mënyrë të qartë në mes të nivelit qendror dhe
nivelit lokal, sa i përket procesit të decentralizimit? (sqaro)
8. A ka pasur vullnet politik nga ana e Komunës për të implementuar procesin e
decentralizimit? (sqaro)
9. A është bërë decentralizimi i buxhetit për shërbime sociale?
9.1 Cila është zgjidhja e duhur për decentralizimin e buxhetit të shërbimeve sociale?
9.2 A mendoni se përmes Grantit të veçantë do të zgjidhet ky proces?
a) Nëse po, sqaro se si ky Grant do të ndihmonte zgjidhjen e problemit të
decentralizimit të buxhetit për shërbime sociale?
b) Nëse jo, cila do të ishte zgjidhja e duhur për decentralizim të buxhetit të
shërbimeve sociale?
10. Cila është shuma e ndarë nga Komuna për vitin 2020 për shërbime sociale (për QPS-të
dhe OJQ-të ofruese të shërbimeve sociale)?
11. Si ndahet buxheti për OJQ-të të cilat ofrojnë shërbime sociale?
11.1 Si bëhet kontraktimi i shërbimeve sociale nga komunat?
11.2 A ekzistojnë kritere të qarta dhe nëse po, cilat janë ato (listo)?
11.3 Si përcaktohen prioritetet dhe kriteret për kontraktimin e tyre?
11.4 A shpall komuna thirrje në mënyrë të rregullt për kontraktimin e shërbimeve
sociale nga OJQ-të?
12. A keni ju si komunë informacione të sakta lidhur me numrin e personave që janë në
nevojë?
12.1 Si merren këto informacione?
$ND'6K06NDSDFLWHWHQMHU]RUHEXULPHQMHU]RUHWNXDOLͤNXDUGKHPHHNVSHULHQF
për shërbimet sociale?
6DVKWQXPULLVWDͤWEUHQGD'6+06"
&LODWMDQSURͤOHW SURIHVLRQHW HW\UH"
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14. A i monitoron DShMS institucionet që ofrojnë shërbimet sociale (përfshirë këtu QPS-të
dhe OJQ-të)?
14.1 Nëse po, si bëhet monitorimi?
15. A ka zhvilluar Komuna ndonjë fushatë vetëdijesuese lidhur me ngritjen e vetëdijes së
SXEOLNXWSUWGUHMWQHW\UHSUWSUͤWXDUQJDVKUELPHWVRFLDOH"
$ ND '6K06 GKH 436 NDSDFLWHWH W KDUWRM SODQLͤNLPLQ EX[KHWRU NUNHVQ  SU
shërbime sociale?
16.1 Nga kush bëhet kërkesa për buxhet drejtuar Komunës?
16.2 A ka kapacitete Drejtoria dhe QPS rreth procedurave të prokurimit për
kontraktimin e shërbimeve sociale?
16.3. A ka kapacitete QPS që të bëjë menaxhimin e buxhetit?
17. A është bërë decentralizimi i strehimit familjar?
17.1 Nëse jo, pse?
17.2 Nëse po, sqaro si.
18. Cila është mënyra e komunikimit të brendshëm në mes të Ministrisë, DShMS, QPS-ve
dhe OJQ-ve tjera që ofrojnë shërbime sociale?
18.1 A ka forma (protokolle) të raportimit?
18.2 Në çfarë periudha kohore bëhet raportimi?
18.3 Nëse ka protokolle, a respektohen ato?
19. A mendoni që QPS-të duhet të dërgojnë raportet e njëjta për raste në MPMS dhe DShMS?
20. A ekziston një manual për operimin e shërbimeve sociale në komunë duke u bazuar
në Ligjin për Vetë-Qeverisje Lokale dhe Kartën Evropiane mbi Qeverinë Lokale, duke u
fokusuar në shërbime sociale?
21. Si është bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, lokal dhe OJQ-ve?
H 4]IXʥWSVMTʥV547Xʥ
1. Çka nënkuptohet me procesin decentralizimit të shërbimeve sociale?
2. A janë bërë përgatitje paraprake të institucioneve qendrore dhe lokale për kalim të
kompetencave nga niveli qendror tek niveli lokal?
3. Deri në cilën fazë ka arritur procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë?
4. Në përgjithësi a është evidentuar ndonjë ndryshim ose progres lidhur me zbatimin e
procesit të decentralizimit, krahasuar me vitin 2019?
5. Sa ka ndikuar pandemia Covid – 19 në implementimin e procesit të decentralizimit
përfshirë këtu nismat legjislative, proceset apo projektet e nisura më herët?
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6. A ka pasur rritje të kërkesës për shërbime sociale si pasojë e shfaqjes së pandemisë, dhe
nëse po si u është përgjigjur QPS nevojave të tilla?
7. A janë kompetencat të përcaktuara në mënyrë të qartë në mes të nivelit qendror dhe
nivelit lokal, sa i përket procesit të decentralizimit? (sqaro)
8. A ka pasur vullnet politik nga ana e Ministrisë dhe Komunës për të implementuar procesin
e decentralizimit? (sqaro)
9. A është bërë decentralizimi i buxhetit për shërbime sociale?
9.1 Cila është zgjidhja e duhur për decentralizimin e buxhetit të shërbimeve sociale?
9.2 A mendoni se përmes Grantit të veçantë do të zgjidhet ky proces?
a) Nëse po, sqaro se si ky Grant do të ndihmonte zgjidhjen e problemit të
decentralizimit të buxhetit për shërbime sociale?
b) Nëse jo, cila do të ishte zgjidhja e duhur për decentralizim të buxhetit të
shërbimeve sociale?
10. Cila ka qenë shuma e ndarë për vitin 2020 për shërbime sociale në këtë QPS?
11. Cila ka qenë shuma e ndarë për vitin 2019 për shërbime sociale në këtë QPS?
12. A i mbulon buxheti aktual nevojat e shërbimeve sociale?
12.1 Për cilat nga shërbimet ju keni buxhet të mjaftueshëm (listo)?
$ND436NDSDFLWHWHWKDUWRMSODQLͤNLPLQEX[KHWRUSUVKUELPHVRFLDOH"
13.1 Nga kush bëhet kërkesa për buxhet drejtuar Komunës?
14. A ka QPS kapacitete për menaxhimin e buxhetit për shërbime sociale?
14.1 A mendoni që QPS duhet të ketë konton e saj bankare dhe të menaxhojë me
buxhetin, apo duhet që buxheti të menaxhohet nga komuna (DShMS)?
$ND436ͤQDQFLHU"
15. Cila është mënyra e komunikimit të brendshëm në mes të Ministrisë, DShMS-ve,QPS-ve
dhe OJQ-ve tjera që ofrojnë shërbime sociale?
15.1 A ka forma (protokolle) të raportimit?
15.2 Në çfarë periudhash kohore bëhet raportimi?
15.3 Nëse ka protokolle, a respektohen ato?
15.4 Çfarë raportesh dorëzohen në DShMS dhe çfarë në MPMS (shpjegoni)?
16. A mendoni që duhet të dërgohen raportet e njëjta për raste në MPMS dhe DShMS?
17. A ka QPS/OJQ të dhëna statistikore mbi personat në nevojë?
17.1 A e shihni si mundësi që QPS/OJQ të dalë në terren për të mbledhur të dhëna të sakta
mbi numrin dhe gjendjen e personave në nevojë?
18. Si është bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, lokal dhe OJQ-ve?
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I 4]IXʥWSVMTʥV3.5XʥUʥSJVSNRʥWLʥVFMQIWSGMEPI
1. Si e shihni procesin e decentralizimit? A janë kompetencat të përcaktuara në mënyrë të
qartë në mes të nivelit qendror dhe nivelit lokal, sa i përket procesit të decentralizimit?
(sqaro)
2. A ka pasur vullnet politik nga ana e Ministrisë dhe Komunës për të implementuar procesin
e decentralizimit? (sqaro)
3. Cilat shërbime ofron OJQ ku ju veproni aktualisht?
4. Në përgjithësi a është evidentuar ndonjë ndryshim ose progres lidhur me zbatimin e
procesit të decentralizimit, krahasuar me vitin 2019?
5. Sa ka ndikuar pandemia Covid – 19 në implementimin e procesit të decentralizimit
përfshirë këtu nismat legjislative, proceset apo projektet e nisura më herët?
6. A ka pasur rritje të kërkesës për shërbime sociale si pasojë e shfaqjes së pandemisë, dhe
nëse po si u është përgjigjur OJQ ku ju veproni nevojave të tilla?
6LͤQDQFRKHQVKUELPHWVRFLDOHQ2-4QNXYHSURQL"
7.1. Aktualisht, nga cilat burime (donatorë) mbulohen shërbimet sociale të
organizatës tuaj?
$Q[MHUUNRPXQDVKSDOOMHWKLUUMHSUͤQDQFLPLQHVKUELPHYHVRFLDOH"
1VHSRDLQIRUPRKHQLPHNRKGKHDMDQWTDUWDNULWHUHWSUͤQDQFLP"
9. Cila ka qenë shuma e ndarë për shërbime sociale nga ana e nivelit qendror dhe nga ana
e nivelit komunal për vitin 2019 dhe 2020?
10. A i mbulon buxheti aktual nevojat e shërbimeve sociale?
6LSDV MXVK FLOD GR W LVKWH PQ\UD H GXKXU H ͤQDQFLPLW W VKUELPHYH VRFLDOH SU
sektorin jo-qeveritar?
12. Cila është mënyra e komunikimit në mes jush (OJQ), Komunës, DShMS,QPS dhe MSh?
13. Cila është mënyra e raportimit nga ju drejt Komunës, DShMS, QPS dhe MPMS? (nëse
bëhet raportimi)
14. A keni pasur monitorim/inspektim nga Komuna?
&LODWMDQVͤGDWGKHQHYRMDWPHWFLODWSUEDOOHW2-4QRIULPWVKUELPHYHVRFLDOH"
16. Si është bashkëpunimi mes OJQ, komunës dhe MPMS
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7LXSNGEƁ(SOYQIRXIXIWLU]VXYEVE
/SVRM^EPMKNSVI
Ligji nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal
Ligji nr. 05/L-108 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-049 për Financat e
Pushtetit Lokal
/LJML1U/PEL1GDUMHW%X[KHWRUHSU%X[KHWLQH5HSXEOLNVVǽ.RVRYǽVSǽU9LWLQ
Ligji nr. 2003/15 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë
Ligji nr. 04/L-096 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 për Skemën e Ndihmës
Sociale në Kosovë
Ligji nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare
Ligji nr. 04/L-081 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale
dhe Familjare
Ligji nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale
Strategjia sektoriale e MPMS 2014 – 2020
Statutet e Qendrave për Punë Sociale
Koncept Dokumenti për Financat e Pushtetit Lokal, Ministria e Financave
Koncept Dokumenti për Shërbime Sociale, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
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6%4368)8
Analiza e Nevojave për Kapacitetet e Qendrave për Punë Sociale në Kosovë në Fushën e
Promovimit dhe Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë,
Handikos, Tetor 2020
Financimi i Shërbimeve Sociale, KOMF 2017
Hartëzimi i sistemeve për mbrojtjen e fëmijëve në EU, Agjencia e Bashkimit Europian për
të Drejtat të Njeriut
.RQWHNVWLOLJMRUGKHͤVNDOVLGKHNDSDFLWHWHWHRIUXHVYHWVKUELPHYHVRFLDOHQ.RVRY
Analizë e situatës, Save the Children 2018
Indeksi për Mbrojtjen e Fëmijës, KOMF 2017 dhe 2018
Platforma buxhetore, Instituti GAP
Raporti i Progresit të Kosovës 2019, Zyra e BE-së në Kosovë
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Organizatat anëtare të KOMF:
Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim –ASTRA, Aksioni për
1QDGKH)PLM%DONDQ6XQͥRZHUV.RVRYD&KLOGSURRI&,32)(GXFDWLRQ&RPHV
First – ECF, Iniciativa 6, Organizata Rinore Akti – Ora, Organizata për Fëmijët pa
Kujdes Prindëror – OFAP, OPFAKKOS, Programi për të Drejtat Civile – CRP/K,
PL4Y International, Qendra për Arsim e Kosovës – KEC, Qendra e Kujdesit Ditor
3(0$4HQGUDSU0EURMWMHQH9LNWLPDYHGKH3DUDQGDOLPLQH7UDͤNLPLWWTHQLHYH
njerëzore – MVPT, Qendra për Studime të Avancuara – FIT, Qendra Kosovare
për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT, Save the Children, SOS
Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Shpresa dhe Shtëpi për Fëmijët Kosovë – SDSF,
Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK Kosova, Shoqata e
Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS, Terre des
hommes, The Ideas Partnership, VoRAE, World Vision, Public Organization for
Local Initiatives and Supports – POLIS, Network of Peace Movement – NOPM,
Qendra Sociale – Edukative SOS Kopshti, Nevo Koncepti, Qendra Labyrinth dhe
Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN).

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve
Rr. Zenel Salihu, OB.1 HY.1 K.3 No.16, 10000 Prishtinë, Kosovë
8IP+383 (0) 38 220 287
)QEMPInfo@komfkosova.org
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Financuar nga:

Implementuar nga:

SOS FSHATRAT
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