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Hyrje 
 
 
         Ky doracak është pjesë e projektit "Në nivel lokal, 
por me zë të lartë" dhe ka për qëllim ta rrisë vetëdijen, 
të informojë dhe të edukojë. Qëllimi i tij është i 
shumanshëm, kështu që ne shpresojmë se do të jetë i 
dobishëm për njerëz me profesione të ndryshme dhe 
me nivele të ndryshme të njohurive për të drejtat e 
prindërve të vetëm ose vetushqyes dhe për të drejtat e 
fëmijëve nga familjet me një prind, në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve. 
            Doracaku përbëhet nga pesë kapituj, i pari 
informon për qëllimet dhe aktivitetet e projektit, ndërsa 
i dyti ofron përkufizime të cilat janë përdorur për 
nevojat e realizimit të tij. Në kapitullin e tretë janë 
dhënë disa tregues të caktuar statistikor, kurse i katërti 
i prezanton të drejtat e definuara ligjore për prindërit e 
vetëm dhe fëmijët nga familjet me një prind. Në 
kapitullin e pestë janë dhënë rezultatet e humultimit. 
Në fund janë dhënë rekomandime për përmirësimin e 
mbrojtjes sociale të prindërve të vetëm ose vetushqyer 
dhe fëmijëve nga familjet me një prind. 
         Doracaku është produkt i përpjekjeve të 
përbashkëta të ekipit nga Shoqata e Punonjësve Social 
të Qytetit të Shkupit dhe Qendrës burimore për 
prindërit vetushqyes MINUS DHE PLUS - Shkup, e cila 
e realizoi projektin dhe i bashkëpunimit të përbashkët 
të punonjësve profesional të Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale, Entit për aktivitete sociale, Qendrave 
për punë sociale, komunave, shkollave dhe kopshteve 
në Qytetin e Shkupit, përfaqësuesve/ përfaqësueseve të 
organizatave civile, si dhe prindërve të vetëm nga 
territori i Shkupit. 
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             Ne sinqerisht shpresojmë se përmbajtja e këtij 
doracaku do të jetë frymëzues për mendime dhe analiza 
të thella mbi statusin social të prindërve të vetëm apo 
vetushqyes dhe fëmijëve të familjeve me një prind. Në 
të njëjtën kohë, presim edhe inkurajimin e individëve 
dhe autoriteteve komunale dhe qendrore për të 
ndërmarrë veprime kuptimplota dhe krijimin e masave 
dhe politikave të përshtatshme për përmirësimin e 
situatës së këtyre grupeve në shoqëri, në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, si në nivel lokal ashtu 
edhe në atë qendror. 
             Ky manual ka një shenjë autentike origjinale, të 
shoqëruar nga shpresa se do ta përmbush qëllimin për 
të cilin është ideuar. 
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1. Të dhëna për projektin 
 
 
           Projekti "Në nivel lokal, por me zë të lartë" është 
zbatuar nga Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të 
Shkupit dhe Qendra burimore për prindër të vetëm apo 
vetushqyes MINUS DHE PLUS - Shkup. 
        Qëllimi kryesor i projektit është mbrojtja e të 
drejtave të fëmijëve nga familjet me një prind, duke i 
analizuar nevojat e tyre dhe përfshirjen e rritur të 
prindërve vetushqyes në krijimin e politikave dhe 
masave në fushën e mbrojtjes sociale në nivel lokal. 
Në projekt janë vendosur edhe qëllimet e veçanta siç 
janë: 

1. Marrja e informacioneve fillestare mbi 
programet e planifikuara dhe masave të 
mbrojtjes sociale në nivel lokal, si dhe për llojin 
e shërbimeve sociale në nivel lokal të dhënë për 
fëmijët nga familjet me një prind nga 
institucionet kompetente. 

  2.  Marrja e të dhënave statistikore për nevojat 
specifike të fëmijëve nga familjet me një prind 
për mbrojtjen sociale në nivel lokal, si dhe për 
llojin dhe numrin e shërbimeve të shfrytëzuara 
sociale. 

3. Vendosja e ndërveprimit dhe komunikimit mes 
profesionistëve në fushën e mbrojtjes sociale në 
nivel lokal dhe prindërve të vetëm si dhe 
shkëmbimi i mendimeve,  përvojave, 
pikëpamjeve dhe ideve për përforcimin e 
kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale në krijimin 
e politikave për mbrojtjen sociale në nivel lokal 
përmes bashkëpunimit ndër-sektorial dhe 
përfshirjes së drejtpërdrejtë të grupeve të 
rrezikuara, dhe 
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4. Dhënia e rekomandimeve për zhvillimin e cilësisë 
së politikave dhe masave për mbrojtje sociale në 
nivel lokal për fëmijët nga familjet me një prind. 

            Për qëllimet e projektit janë realizuar disa 
aktiviteteve. Në fazën përgatitore, të gjitha target grupet 
e parashikuara dhe disa media elektronike dhe të 
shtypura janë informuar për aktivitetet e planifikuara të 
projektit dhe për kohën për zbatimin e tyre. Janë 
përgatitur edhe një pyetësor anketues (ide dhe shtypje) 
dhe një protokoll për grupet e planifikuara për nevojat e 
hulumtimit të parashikuar. Në mënyrë konsekuente, 
janë realizuar: 
- Një tryezë e rrumbullakët me 40 ekspertë nga fusha e 
mbrojtjes sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve në nivel 
kombëtar dhe lokal (nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, Institucioni Publik - Enti i Çështjeve Sociale, 
Pushteti lokal, Qendra për mbrojtje sociale, shkollat 
fillore e të mesme, kopshtet për fëmijë si dhe 
përfaqësues të zbatuesve të projektit); 
- Debat me prindërit e vetëm apo vetushqyes nga 
Shkupi, pjesëtarë të Qendrës burimore për prindër të 
vetëm MINUS DHE PLUS - Shkup si dhe shfrytëzuesit e 
regjistruar të shërbimeve sociale në Qendrat për Punë 
Sociale në Qytetin e Shkupit; 
- është zbatuar pyetësor me 120 prindër vetushqyes nga 
Shkupi; 
- dhjetë fokus grupe (në 10 komuna në Qytetin e 
Shkupit) me përfaqësues nga komuna, shkollat fillore 
dhe të mesme, kopshtet për fëmije dhe qendrat 
komunale për punë sociale dhe prindërit vetushqyes; 
- është shtypur raporti me rezultatet dhe rekomandimet 
e dhëna për përmirësimin e mbrojtjes sociale dhe të 
fëmijëve të prindërve vetushqyes dhe fëmijët e familjeve 
me një prind. 
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             Realizimi i aktiviteteve të projektit paraqet një 
përvojë të rëndësishme individuale dhe në grup për 
profesionistët që punojnë në dy shoqatat partnere, me 
shpresë se do t’i nxisin konfrontimin e shoqërisë me 
problemet për të cilat nuk flitet publikisht dhe me 
presionin mbi qeverinë lokale apo qendrore do të 
kryejnë ndikim në strukturat e shërbimeve sociale të 
ofruara në nivel lokal. 
         Me këtë projekt janë bërë hapa pioniere për 
vendosjen e të drejtave të prindërve vetushqyes dhe 
fëmijëve të familjeve me një prind. Me realizimin e 
aktiviteteve të planifikuara jepet kontribut në zbatimin 
e kompetencave ligjore të njësive të vetëqeverisjes 
lokale, në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale, 
Ligjin për mbrojtje sociale dhe një numër të madh të 
dokumenteve nënligjore. Kështu, pritet të rritet 
ndjeshmëria e ekspertëve të fushës së mbrojtjes sociale 
në nivel lokal për nevojat specifike të fëmijëve nga 
familjet me një prind. Në të njëjtën kohë, pritet 
përfshirje më e madhe e prindërve vetushqyes në 
përpunimin dhe realizimin e Programeve lokale dhe 
planeve të veprimit për mbrojtjen sociale në nivel lokal 
si dhe rritjen e bashkëpunimit të njësiteve të 
vetëqeverisjes lokale me shoqatat e qytetarëve në 
fushën e mbrojtjes sociale. 
     Problemet e identifikuara nga prindërit vetushqyes 
dhe fëmijët nga familjet me një prind në nivel lokal, 
mund të japin kontribut të rëndësishëm për krijuesit e 
politikave për mbrojtje sociale në nivel kombëtar. Së 
pari, nga aspekti i planifikimit dhe zbatimit të procesit 
të decentralizimit, dhe në anën tjetër për planifikimin e 
buxhetit të shtetit nga i cili ndahen grante për 
financimin e njësive të qeverisjes lokale dhe 
programeve të tyre për mbrojtje sociale. 
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        Ky doracak i përmbledh konstatimet dhe rezultatet 
e të gjitha komponentëve të hulumtimit të cilat 
shërbyen për formulimin e rekomandimeve të dhëna. 
         Projekti u financua nga rrjeti rajonal IRIS1 i cili i 
bashkoi më shumë se 150 organizata nga Evropa 
Juglindore, të  cilat ofrojnë shërbime sociale. Rrjeti 
IRIS është pjesë e projektit "Përmirësimi i ofrimit të 
shërbimeve sociale në Evropën Juglindore përmes 
përforcimit të rrjeteve kombëtare dhe rajonale të 
organizatave që ofrojnë shërbime sociale", i mbështetur 
nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit 
partnerik për organizatat e shoqërisë civile 
(Partnership Programmes for Civil Society 
Organisations). 
Në gjuhën angleze është: " Improving the 
provision of Social Service Delivery in South 
Eastern Europe through the empowerment of 
national and regional CSO networks" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1http://iris-see.eu/about-us/ 
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2. Përkufizime 
 
 
            Për qëllimet e këtij doracaku janë dhënë 
përkufizimet e termave, mbrojtja sociale, mbrojtja e 
fëmijëve, prind i vetëm ose vetushqyes dhe politika 
familjare. 
           Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale2, mbrojtja 
sociale është sistem i masave, aktiviteteve dhe 
politikave për parandalimin dhe tejkalimin e rreziqeve 
themelore sociale në të cilat ekspozohen qytetarët gjatë 
gjithë jetës, për uljen e varfërisë dhe përjashtimit social 
dhe përforcimin e kapacitetit të tij për mbrojtje 
personale. Termi rrezik shoqëror në këtë ligji, 
nënkupton: 
- Rreziqet shëndetësore (sëmundje, lëndim dhe aftësi të 
kufizuar) 
- Rreziqet nga mosha e vjetër dhe plakja, 
- Rreziqet e familjes me një prind, 
- Rreziqet nga papunësia, humbja e të ardhurave për 
ekzistencë në bazë të punës 
   etj. 
- Rreziqet nga varfëria dhe 
- Rreziqet nga lloje të ndryshme të përjashtimit social. 
              Sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve3, mbrojtja 
e fëmijëve është veprimtari e organizuar e bazuar në 
të drejtat e fëmijëve, si dhe të drejtat dhe përgjegjësitë e 
prindërve për planifikimin e familjes dhe të shtetit dhe 
të njësive të vetëqeverisjes lokale për të kryer një 
politikë humane. Mbrojtja e fëmijëve arrihet duke 
siguruar kushte dhe nivelin e standardit të jetesës që i 

                                                            
2Ligji për mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare Num. 79/2009), neni 2 
3Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, tekst i rishikuar, Gazeta zyrtare e 
R.Maqedonisë Num. 170/2010, neni 2) 
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përgjigjet zhvillimit fizik, mendor, emocional, moral 
dhe social të fëmijëve. 
               Prind i vetëm apo vetushqyes (nëna ose 
babai) është prindi i cili vetë kujdeset për fëmijën / 
fëmijët nën 18 vjeç dhe që nuk jeton me një partner ose 
me prindin tjetër të fëmijës4. 
               Politika familjare është një përmbledhje 
përbërëse e masave që veprojnë në dobi të familjes, 
sidomos në interes të familjeve me fëmijë. Këto masa 
ndihmojnë në situata problematike të karakterit 
ekonomik, social, shëndetësor, banesor apo të 
karakterit të ngjashëm, duke e zbutur barrën financiare 
që vjen nga fëmijët, sigurojnë harmonizim me 
angazhimet familjare dhe të punës, i mbrojnë gratë 
shtatzëna dhe fëmijët5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4Casey. T., Maldonado. L., (2012), Worst off – Single parent 
Families in the united States, A Cross-National Comparison of 
Single parenthood in the U.S. and Sixteen Other High-Income 
Countries, Legal Momentum, The Women’s Legal Defense and 
Education Fund, p. 3 
5Stropnik. N., (1996), Obiteljske politike u Europi, Institut za 
ekonomska istrazivanja, Ljubljana, str. 105 
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3. Informacione statistikore 
 
 
 
 
        Për të shfaqur ndonjë statistikë mbi numrin e 
prindërve të vetëm në Republikën e Maqedonisë, ju 
mund t’i përdorni të dhënat nga Enti shtetëror për 
statistikë. Sipas të dhënave të fundit zyrtare nga 
regjistrimi i vitit 2002 në Maqedoni janë regjistruar 
564.237 familje individuale, të ndarë në kategori të 
ndryshme. Midis tyre u numëruan 38.988 familje me 
një prind me një fëmijë apo më shumë fëmijë, nga të 
cilat 31.074 familje me nëna me fëmijë (79.7%) dhe 
7.914 familje me baballarë me fëmijë (20.3%)6. 
       Në Qytetin e Shkupit, janë regjistruar 12.011 familje 
një prind me një fëmijë, nga të cilat 9.665 familje me 
nëna me një fëmijë dhe 2.346 amvisëri të babait me një 
fëmijë. Në Tabelën 1 është paraqitur numri i familjeve 
me një prind me një fëmijë nëpër komunat e Qytetit të 
Shkupit. 
        Për nevojat e këtij projekti, nga Enti shtetëror për 
statistikë janë marrë edhe të dhëna për numrin e 
divorceve në nivel vjetor në Republikën e Maqedonisë 
për periudhën 2002 deri në vitin 2014 (tabela 2) dhe të 
dhëna mbi numrin e lindjeve të paligjshme në nivel 
vjetor në Maqedoni për periudhën nga viti 2009 deri në 
vitin 2014 (tabela 3). 
 
 

                                                            
6Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë, 2002, të dhënat e fundit, Enti Shtetëror 
Statistikor (2005), f. 46 
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Tabela 1. Numri i familjeve me një prind me një 
fëmijë në komunat e Qytetit të Shkupit 
Komuna   Nënë  me  një 

fëmijë  
Baba  me  një 
fëmijë  

Gjithsej 

Aerodrom  1503  303  1806 
Butel    603  192  795 
Gazi Baba  1021  304  1325 
Gjorçe Petrov    671  176  847 
Karposh  1553   272  1825 
Kisela Voda  1112   252  1364 
Saraj    301   158  459 
Qendër  1386   266  1652 
Çair  1274   329  1603 

Shuto Orizarë    241     94  335 
GJITHSEJ  9.665  2.346  12.011 
 
Tabela 2. Numri i divorceve në nivel vjetor në 
Republikën e Maqedonisë 

2002   1.310  2009   1.287 
2003   1.405  2010   1.720 
2004   1.645  2011   1.753 
2005.  1.552  2012   1.926 
2006   1.475  2013   2.045 
2007   1.417  2014   2.210 
2008   1.209 

 
Tabela 3. Numri e lindjeve të paligjshme7 në nivel 
vjetor në Republikën e Maqedonisë 

2009  2.892  2010   2.958 
2011   2.651  2012         2.742 
2013   2.625  2014   2.706 

                                                            
7Të dhënat i referohen nënave të fëmijëve të lindur në mënyrë të 
paligjshme. Më shumë fëmijë të lindur në mënyrë të paligjshme ka 
në Shkup, në komunën e Shuto Orizares. 
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       Në Republikën e Maqedonisë nuk ka bazë të 
dhënash për numrin e saktë të prindërve të vetëm. Në 
nivel kombëtar, në Qendrat për punë sociale ekzistojnë 
sisteme të detyrueshme elektronike për regjistrimin e 
tyre si shfrytëzues të shërbimeve sociale, por janë jo të 
plota dhe jo të besueshme. Arsyeja për këtë qëndron në 
faktin se në legjislacionin e Maqedonisë nuk ka 
përkufizim për konceptet prind i vetëm dhe familje me 
një prind. Edhe pse vetë termet mund t'i referohen 
rëndësisë së tyre, megjithatë, përmbajtja e të drejtave 
prindërore na çon drejt një esence më të thellë. Kjo lë 
hapësirë që vetvetiu të kuptohen këto koncepte nga 
profesionistët në Qendrat për punë sociale dhe 
regjistrimi i tyre si shfrytëzues të shërbimeve sociale 
varet nga ndjeshmëria e tyre. Nga ana tjetër, si problem 
shtesë paraqitet edhe fakti se ekzistojnë të drejta shumë 
të kufizuara për këtë kategori të njerëzve në rrezik 
social. 
        Në nivel lokal, nuk ka sisteme të tilla për regjistrim, 
si dhe nuk ka të dhëna për përdoruesit e shërbimeve 
sociale në nivel lokal. 
         Duke u bazuar në mungesën e numrit të saktë të 
prindërve të vetëm, edhe më vështirë mund të arrihet 
deri në numrin e saktë të fëmijëve të cilët për arsye të 
ndryshme, jetojnë me një prind. Ne vetëm mund të 
supozojmë se në qoftë mesatarisht në një familje ka 2 
fëmijë, atëherë numri i tyre është dukshëm më i lartë. 
Në evidencën që Enti shtetëror për statistikë e udhëheq 
për objektet publike për fëmijët, mund të veçohen të 
dhëna sa prej tyre jetojnë me vetëm një prind dhe me 
cilin nga prindërit8. Të dhënat janë në Tabelën 4. 

                                                            
8Institucionet publike për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve - 
kopshte, 2011, Enti shtetëror statistikor (2012), f.12 
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Tabela 4. Numri i fëmijëve të institucioneve publike 
për fëmijët që jetojnë me një prind 
 
Viti 

 
Numri  i  fëmijëve 
që  jetojnë  vetëm 
me nënën 

 
Fëmijët që  jetojnë 
vetëm me babain 

 
GJITHSEJ 

2010  417  62  479 
2011  470  78  548 
2012  493  144  637 
2013  555  130  685 
2014  525  180  705 
 
      Sipas nenit 2 të Ligjit për familjen, familja është 
komunitet jetësor i prindërve dhe fëmijëve dhe të 
afërmve të tjerë nëse jetojnë në të njëjtën familje. 
Familja krijohet me lindjen e fëmijëve dhe me 
adoptimin në bazë të kushteve të vendosura ligjore për 
adoptim9, si prind birësues mund të jetë edhe një 
person i vetëm (burrë apo grua). Në Ligjin për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
familje10, janë përcaktuar kriteret mbi të cilat bëhet 
zgjedhja e prindërve birësues, edhe atë: gjendja 
shëndetësore, statusi psiko-social, kushtet materiale, 
kushtet banesore, koha e pritjes, niveli i arsimimit, 
statusit martesor dhe shtetësia. Këto kritere janë të 
përcaktuara me hollësi në Rregulloren për kriteret 
dhe mënyrën e përzgjedhjes së prindit birësues 
në mënyrë elektronike, me ç’rast për secilin nga 

                                                            
9prindi adoptues mund të jetë një person që ka zotësi juridike, ose 
ka karakteristika personale për ushtrimin e suksesshëm të së drejtës 
prindërore dhe nuk është më i vjetër se 45 vjet. Prindi adoptues 
mund të jetë një person cili është të paktën 18 vjet më i vjetër se 
fëmija. 
10  Ligji për ndryshimin e Ligjit për Familjen (Gazeta zyrtare e 
R.Maqedonisë Num. 67/2010), neni 5 



  17

këto kritere është dhënë një numër përkatës i pikave. 
Në periudhën prej vitit 2004, kur ishte formuar 
Komisioni për adoptim në Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale, deri në sjelljen e Rregullores për 
kriteret dhe mënyrën e përzgjedhjes së prindit birësues 
në mënyrë elektronike, vetëm 4 fëmijë janë adoptuar 
nga prindër të vetëm edhe atë gjitha femra11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11  Stramshak - Gjurovska, B. (2013), Përfshirja e komponentit 
gjinor në përcaktimin e statusit social të prindërve të vetëm - 
mundësi për të promovuar politikën e familjes, Doktorature 
disertacion, Fakulteti Filozofik, Shkup (të dhënat janë marrë nga 
Kryetari i Komisionit për miratim në intervistë jo-standarde të 
mbajtur më 16.09.2012 vit) 



  18

4. Të drejtat ligjore 
 
 
           Përkundër mungesës së një përkufizimi të qartë 
të termit prind i vetëm apo vetushqyes,  disa ligje të 
caktuara në R. e Maqedonisë përcaktojnë disa të drejta 
që mund t’i shfrytëzojë kjo kategori e qytetarëve. 
            Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale12, 
personat e paaftë për punë dhe pa sigurim material të 
cilët nuk mund të sigurojnë mjete për ekzistencën e 
tyre, kanë të drejtë për ndihmë financiare të 
përhershme. Ndër kategoritë e personave të cilët 
mund ta shfrytëzojnë këtë të drejtë, janë edhe nënat e 
vetme gjatë shtatzënisë një muaj para lindjes dhe prindi 
i vetëm deri në moshën trevjeçare të fëmijës (deri në tre 
fëmijë sipas rendit të lindjes). Edhe pse është pozitiv 
fakti që shteti në një mënyrë e mbështet financiarisht 
këtë grup të qytetarëve, megjithatë, kjo e drejtë është e 
kufizuar në aspektin e kohëzgjatjes së përdorimit të saj, 
si dhe në raport me numrin e fëmijëve. Në të njëjtën 
kohë, shqetësues është fakti se ky grup i qytetarëve 
është ndër kategoritë e personave të paaftë për të 
punuar, pasi që bëhet fjalë për një situatë të 
përkohshme, dhe konceptimi i gabuar mund të çojë në 
varësi të vazhdueshme të përfitimeve sociale. 
Në anën tjetër, në bazë të dispozitave të Ligjit për 
mbrojtje sociale nga viti 200913 si person i pasiguruar 
materialisht konsiderohet personi i cili nuk ka të 
ardhura ose të ardhurat e të cilit në të gjitha bazat për 
një anëtar të familjes janë më të vogla se 4.000 denare. 
Për më tepër, Rregullorja për mënyrën e realizimit të së 

                                                            
12Ligji për mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 
79/2009), neni 57 
13Op. Cit., Neni 59 
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drejtës për ndihmë financiare të përhershme14, mes 
kompensimeve, shtesave dhe ndihmave të cilat nuk 
llogariten si burim i të ardhurave konsiderohet edhe 
mbështetja ligjore për mbështetjen financiare për 
fëmijë në lartësi deri në 5.000 denarë e cila pajtohet me 
rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin paraprak të 
publikuara nga Entit shtetëror për statistikë, në janar të 
këtij viti. Pavarësisht nga kjo, për shkak të mungesës së 
sistemit për monitorimin e zbatimit të detyrimit ligjor 
për t’u kujdesur për fëmijën, prind i vetëm mund të jetë 
në pozitë dy herë më të vështirë për shkak se mund t’i 
mohohet qasja e së drejtës për ndihmë financiare të 
përhershme, për shkak të pagesës  jo në kohë të 
mbështetjes financiare për fëmijën, ose në qoftë se 
ajo nuk paguhet fare. 
           Praktika tregon se në qoftë se prindi i vetëm apo 
vetushqyes ende nuk ka burime të të ardhurave, pas 
skadimit të tre viteve nga realizimi i së drejtës për 
ndihmë financiare të përhershme, transferohet në një 
tjetër kategori të përfshirë nga sistemi i mbrojtjes 
sociale, gjegjësisht bëhet përfitues i ndihmës 
sociale. Duke e pasur parasysh faktin se shuma e 
ndihmës sociale është më e vogël se shuma e ndihmës 
financiare të përhershme, zvogëlohet sasia e mjeteve të 
cilat i marrin prindërit e vetëm. 
           Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale, një grua e 
vetme shtatzënë dhe e papunë një muaj para lindjes dhe 
prindi i vetëm deri në  tre muaj nga mosha e fëmijës 
mund të realizojë të drejtën e mbrojtjes 
institucionale. Pra, në IP për vendosjen e foshnjave 
dhe fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdes prindëror 
deri në moshën trevjeçare, mund të organizohet 

                                                            
14Rregullat për mënyrën e ushtrimit të së drejtës për ndihmë 
financiare (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 122/2009) 
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akomodim dhe qëndrim i përkohshme i kësaj kategorie 
të qytetarëve. 
          Gjithashtu, si shërbim nga fusha e mbrojtjes 
sociale,  një prind i vetëm i papunë mund të shfrytëzojë 
të drejtën e vendosjes në një familje 
kujdestare15, edhe pse deri më tani një gjë e tillë nuk 
është regjistruar në praktikë. Kjo mund të jetë për 
shkak të mungesës së kujdesit të specializuar familjar 
për prindërit e vetëm apo vetushqyes, si dhe mangësisë 
së konstatuar në Rregulloren për kriteret për 
përzgjedhjen e familjes kujdestare, llojin dhe numrin e 
shfrytëzuesve që mund të vendosen në një familje 
kujdestare dhe llojin dhe vëllimin e shërbimeve që i 
sigurohen personit të strehuar16, ku askund nuk 
përmenden prindërit e vetëm. 
         Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi ka dispozita pozitive për mekanizmat 
mbrojtëse për kategori të caktuara të personave, me 
ç’rast është theksuar se nuk do të konsiderohet si 
diskriminim mbrojtja e veçantë e parashikuar me ligj, e 
disa kategorive të njerëzve, duke i përfshirë edhe 
prindërit e vetëm17. 
         Dispozita pozitive për mbrojtjen e prindërve të 
vetëm përfshin edhe Ligji për marrëdhënie pune18. 
Ato kanë të bëjnë me: 

                                                            
15Op. Cit., Neni 116 
16   Rregullore për kriteret për përzgjedhjen e strehimit familjar, 
llojit dhe numrit të përfituesve që mund të vendosen në një familje 
kujdestare dhe llojin dhe shtrirjen e shërbimeve sociale që ofrohen 
për personin e strehuar (Gazeta zyrtare e R.së Maqedonisë Num. 54 
/ 2010) 
17Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (Gazeta zyrtare 
e R.Maqedonisë Num. 50/2010), neni 15 
18Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 
52/2012) 



  21

- ndalimin e kryerjes së punës me orar më të gjatë se 
orari i plotë për prindin e vetëm me një fëmijë deri në 
moshën gjashtë vjeçare (përveç në raste kur jepet 
deklaratë me shkrim se ai me dëshirë pajtohet me punë 
shtesë); 
- punën me gjysmë orari, nëse prindi i një fëmije me 
aftësi të kufizuara zhvillimore dhe nevoja të veçanta 
arsimore është i vetëm (ky orar i shkurtuar pune, 
konsiderohet si orar i plotë, ndërsa e drejta për 
kompensimin e pagës paguhet sipas rregullave për 
mbrojtje sociale); 
- të drejtën e refuzimit së dërgimit të punës jashtë 
vendit në qoftë se punëtori jeton vetëm me fëmijën dhe 
kujdeset për edukimin dhe mbrojtjen e tij; 
- ndalimin për kryerjen e punës jashtë orarit ose gjatë 
natës për prindin i cili ka fëmijë nën shtatë vjeç ose 
fëmijë të sëmurë rëndë ose fëmijë me paaftësi fizike ose 
mendore dhe që jeton vetëm me fëmijën dhe të kujdeset 
për edukimin dhe mbrojtjen e tij (përveç me pëlqimin e 
tij paraprak me shkrim); 
- ndalimin e orarit me orë të ndara të punëtorit - prindit 
të vetëm i cili vazhdimisht kujdeset për një fëmijë nën 
moshën 15 vjeçare. 
           Deri më tani nuk është bërë ndonjë vlerësim i 
zbatimit të Ligjit për marrëdhënie pune dhe nuk kemi 
asnjë informacion nëse dhe se si zbatohen këto të 
drejta. 
           Ligji për familjen19rregullon martesën dhe 
marrëdhëniet në martesë dhe familjen, si dhe 
procedurat para gjykatës në kontestet martesore dhe 
familjare. Në bazë të këtij ligji (neni 47), të miturit kanë 
të drejtë të jetojnë me prindërit e tyre. Ata mund 
të jetojnë ndaras nga prindërit e tyre vetëm kur 

                                                            
19Op.Cit. 
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kjo është me interes të drejtpërdrejtë për fëmijët ose 
kur kjo është në interes të përbashkët edhe të fëmijëve 
edhe të prindërve. Fëmija ka të drejtë të mbajë 
marrëdhënie personale dhe kontakte të 
drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jeton 
bashkë dhe prindi me të cilin jeton fëmija ka të drejtë 
dhe detyrë të mbajë marrëdhënie personale dhe kontakt 
të drejtpërdrejtë me fëmijën. Të miturit kanë të drejtë të 
mbajnë kontakte të drejtpërdrejta me prindërit dhe të 
afërmit e tjerë familjarë të prindit të vdekur, i cili ka 
qenë i privuar nga të drejtat prindërore apo për arsye të 
tjera nuk ka qenë në gjendje për t’i realizuar të drejtat 
prindërore. 
       Ky ligj i përcakton qartë rolet e qendrës për punë 
sociale dhe të gjykatës në procedurën gjyqësore për 
besim të fëmijës pas divorcit, dhe për mbështetjen e 
detyrueshme reciproke të prindërve dhe fëmijëve. Në 
përputhje me dispozitat ligjore për këto sfera, si dhe 
rolin e këtyre institucioneve mund të konkludohet se 
termi "i vetëm" apo “vetushqyes” lidhet vetëm me 
lartësinë e mbështetjes financiare që duhet ta sigurojë 
prindi për fëmijën i cili nuk i është dhënë në përkujdes 
dhe edukim. Prandaj, në përputhje me legjislacionin 
tonë, prindërit e divorcuar me fëmijë nuk janë prindër 
të vetëm apo vetushqyes. Por, nëse prindërit kanë të 
drejta dhe detyra të barabarta ndaj fëmijëve të tyre, që 
do të thotë kujdesin për rritjen, edukimin dhe 
arsimimin e fëmijëve dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre të 
punës dhe shprehitë (neni 8)20, atëherë përcaktimi i 
rolit të prindit të cilit nuk i është besuar fëmija pas 
divorcit në pajtim me përmbajtjen e të drejtave dhe 
përgjegjësive prindërore, është i paarsyeshëm. 

                                                            
20Op.Cit., Neni 8 
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            Ndër të drejtat e sigurimit pensional dhe 
invalidor21, Ligji për sigurim pensional dhe invalidor e 
përfshin edhe të drejtën e pensionit familjar. Sipas 
këtij ligji22, pension familjar mund të realizojnë anëtarët 
e familjes: bashkëshorti, fëmijët (të lindur nga martesa 
ose jashtë martese ose të adoptuar, thjeshtrit të cilët 
kanë qenë nën kujdesin e të siguruarit, nipërit dhe 
fëmijë të tjerë pa prindër të cilët kanë qenë nën 
përkujdesin e të siguruarit) dhe prindërit (babai dhe 
nëna, njerku dhe njerka) dhe prindi adoptues, për të 
cilët është përkujdesur i siguruari. Gjithashtu, në qoftë 
se me vendimin e gjykatës i është përcaktuar e drejta 
për përkujdes, pension familjar mund ta realizojë edhe 
bashkëshorti/tja nga martesa e divorcuar. Varësisht nga 
bartësi i pensionit familjar, ligji në mënyrë të qartë i 
përcakton kushtet për ta fituar këtë të drejtë. 
           Ligji për mbrojtjen e fëmijëve23 përcakton se 
shteti dhe njësitë e qeverisjes lokale kujdesen për 
ofrimin e ndihmës adekuate financiare për prindërit për 
mbështetjen, kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve si dhe 
organizimin dhe sigurimin e zhvillimit të institucioneve 
dhe shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas këtij 
ligji, të drejtën për shtesë fëmijërore, mund ta 
realizojë njëri nga prindërit e fëmijës, kujdestari apo 
personi të cilit me vendimin e qendrës kompetente për 
punë sociale i është besuar fëmija dhe jeton në një 
familje me të24. Shtesa fëmijërore u takon fëmijëve për 
të cilët përkujdesen nga prindi edhe atë për: fëmijët e 
                                                            
21Pensioni i pleqërisë, pensioni invalidor, e drejta për rehabilitimin 
profesional dhe e drejta e përfitimeve përkatëse në të holla, e drejta 
për kompensim për dëmtim fizik dhe e drejta për pension të ulët. 
22Ligji për sigurim pensional dhe invalidor (Gazeta zyrtare e 
R.Maqedonisë Num. 98/2012), neni 57 
23Ligji për mbrojtjen e fëmijëve (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë 
Num. 170/2010), Neni 2  
24Op.Cit., Neni 16 
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lindur në martesë ose jashtë martese, fëmijët e birësuar, 
nipërit e mbesat, vëllezërit, motrat dhe fëmijët e tjerë të 
marrë nën përkujdesje25. Shuma e kësaj të drejte 
përcaktohet varësisht moshës së fëmijës dhe gjendjes 
financiare të familjes e cila përcaktohet në bazë të të 
ardhurave që i realizon familja dhe numrit të anëtarëve 
të familjes. Të drejtë për shtesë fëmijërore ka fëmija në 
atë familje të ardhurat e së cilës në të gjitha bazat për 
një anëtar të familjes janë nga 2.415 denarë, ndërsa për 
fëmijën me një prind shuma rritet për 75% dhe është 
4.226 denarë. Për realizimin e të drejtës për shtesë 
fëmijërore mbështetja financiare të cilën e jep prindi 
nga martesa e divorcuar nuk konsiderohet si e ardhur 
familjare. 
           Në bazë të Ligjit për ndihmë juridike falas26, 
të drejtë për ndihmë ligjore falas kanë personat të cilët, 
për shkak të gjendjes së tyre financiare, nuk do të 
mundeshin t’i realizojnë me Kushtetutë dhe ligj të 
drejtat e garantuara, pa e rrezikuar përkujdesin për 
veten dhe përkujdesin për anëtarët e familjes së tyre me 
të cilët jetojnë në të njëjtën familje. Të drejtë për 
ndihmë juridike falas në pajtim me këtë ligj, kanë 
qytetarët e Republikës së Maqedonisë me vendbanim të 
përhershëm në vend. Edhe pse është vendosur kufizim i 
caktuar (shfrytëzues të së drejtës për shtesë fëmijërore), 
në kategoritë e përfshira27 janë familjet apo prindërit e 
vetëm me një ose më shumë fëmijë të mitur. 

                                                            
25Op.Cit., Neni 19 
26Ligji për Ndihmë Juridike Falas (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë 
Num. 161/2009), neni 12 
27  Përfituesit e marrësve të asistencës sociale të pagesa e paaftësisë, 
të cilat nuk kanë të ardhura në bazë të të ardhurave ose të ardhurat 
nga prona, përdoruesit e daljes në pension më të ulët që jetojnë në 
familje me dy ose më shumë ngarkim. 
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              Në përputhje me Programin Nacional për 
zhvillim të mbrojtjes sociale, sipas Ligjit për 
vetëqeverisje lokale28njësitë për vetëqeverisje lokale 
janë kompetente për mbrojtje sociale të kategorive të 
shumta të personave, përfshirë edhe fëmijët e familjeve 
me një prind. 
           Në bazë të Ligjit për banim29, të drejtë për 
banesë jo-fitimprurëse me qira në pronësi të shtetit, 
komunës ose organizatës jo-fitimprurëse të banesave, 
kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët nuk 
kanë siguruar shtëpi. Kryesisht, kjo e drejtë vlen për 
njerëzit në rrezik social të cilët në rajonin e njësive të 
vetë qeverisjes lokale kanë për qindje më të madhe. Në 
mesin e kategorive të parapara hyjnë edhe prindërit e 
vetëm. 
          Nga obligimi për pjesëmarrje në forcat për 
mbrojtje dhe shpëtim të të gjithë qytetarëve të aftë për 
punë që i kanë mbushur 18 vjeç deri në moshën 55 
vjeçare për burrat dhe 50 vjeçare për gratë, Ligji për 
Mbrojtje dhe Shpëtim30 i liron prindërit e vetëm që 
kanë ose që përkujdesen për një fëmijë deri në shtatë 
vjet, gjegjësisht për dy apo më shumë fëmijë deri në 
dhjetë vjet. Gjithashtu, kjo kategori e qytetarëve lirohen 
nga obligimi për të kryer shërbimin ushtarak, punë dhe 
obligim material në bazë të Ligjit për Mbrojtjen31. 

                                                            
28  Ligji për Vetëqeverisjen Lokale (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë 
Num. 5/2012), neni 22 
29  Ligji për banim (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 99/2009) 
30  Ligji për Mbrojtje dhe Shpëtim (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë 
Num. 93/2012), neni 42 
  Ligji i Mbrojtjes (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 185/2011) 
  Ligji mbi Azilin (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 19/2009), 
neni 23 
31  Ligji i Mbrojtjes (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 185/2011) 
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          Me Ligji për Azil dhe mbrojtje të 
përkohshme32, merren në konsideratë nevojat e 
veçanta të personave në nevojë të cilët janë azilkërkues, 
refugjatë, persona nën mbrojtje subsidiare ose persona 
nën mbrojtje të përkohshme. Sipas këtij ligji, persona 
në nevojë janë dhe prindërit e vetëm me fëmijë të 
mitur. 
          Përveç me Kushtetutë dhe ligje, pozita juridike 
dhe statusi i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë 
janë të rregulluara edhe me traktatet ndërkombëtare që 
vendi i ka nënshkruar, ratifikuar dhe / ose i ka pranuar, 
dhe të cilat në përputhje me nenin 118 të Kushtetutës 
janë pjesë përbërëse e sistemit tonë ligjor. Në procesin e 
zhvillimit të të drejtave të qytetarëve, Maqedonia ka 
miratuar një numër të madh të dokumenteve 
ndërkombëtare. Me rëndësi të veçantë është Karta 
Sociale Evropiane, në të cilën në mënyrë të qartë 
theksohet se të gjitha të drejtat e garantuara për 
familjen, kanë të bëjnë edhe për familjet e prindërve të 
vetëm33. 
     Përveç me legjislacionin e Republikës së 
Maqedonisë, të drejtat dhe problemet e prindërve të 
vetëm njihen edhe në dokumente të caktuara 
nënligjore. Programi nacional për zhvillimin e 
mbrojtjes sociale (2011 - 2021) përmban masa të 
cilat janë veçanërisht të rëndësishme për prindërit e 
vetëm, që kanë për qëllim organizimin e grupeve për 
vetëndihmesë; masa për hapjen e këshillimoreve në 
sistemin e mbrojtjes sociale dhe emërimin e ekspertëve 
në qendrat për punë sociale për të bërë këshillim dhe 
punë këshilluese, të cilat do të jenë të specializuara për 
atë rajon; zhvillimin e të drejtave të ndihmës financiare 
                                                            
32  Ligji mbi Azilin (Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë Num. 19/2009), 
neni 23 
33Karta Sociale Evropiane, Neni 16 
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për mbrojtje sociale; përforcimin e shërbimeve sociale 
për mbrojtje institucionale; qendra për përkujdes ditor 
dhe të përkohshëm. 
       Strategjia kombëtare për uljen e varfërisë 
dhe përjashtimit social në Republikën e 
Maqedonisë si një grup me rrezik të lartë për sa i 
përket përjashtimit social, kjo strategji i njeh edhe 
nënat e vetme, për shkak të parregullsisë ose mungesës 
së pagesës së mbështetjes financiare për fëmijën nga 
partneri i mëparshëm. Ky dokument e nënvizon në 
veçanti problemin e nënave që nuk janë të punësuara, 
sepse ato nuk kanë të drejtë për kompensim për shkak 
të pushimit të lehonisë, që i vendos ato në një situatë 
shumë të rrezikshme. 
       Nënat e vetme janë paraparë në shumicën e masave 
të Strategjisë së zhvillimit demografik (2008 - 
2015) në shumë fusha34. Megjithatë, është e kufizuar 
masa për stimulim financiar për fëmijën e dytë dhe të 
tretë, për çiftet që vijnë nga rajone ku shkalla e 
fertilitetit është nën 2.1 të fëmijëve të lindur gjallë. Kjo 
masë i diskriminon prindërit e vetëm. 
         Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi 
Gjinore 2013 - 2016 ofron një qëllim të veçantë 
strategjik për qasje të përmirësuar dhe cilësi të 
shërbimeve për gratë dhe burrat në fushën e mbrojtjes 
sociale si rezultat i kapaciteteve të përforcuara të 
ofruesve të shërbimeve në fushën e barazisë gjinore dhe 

                                                            
34   Stimulime financiare, lirimet nga taksat, rritja e shkallës së 
punësimit në grupe të caktuara të rrezikut, rritja e numrit të 
institucioneve publike për mbrojtjen e fëmijëve, këshillim, 
mekanizmat mbështetëse të jetës profesionale dhe familjare, 
planifikimi familjar dhe zhvillimi i të qenit prind i përgjegjshëm,  
gjinia, shëndeti, arsimi (veçanërisht për vajzat), dhuna në familje, 
dhe të tjerët. 
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të punës sociale. Një nga grupet e synuara janë 
prindërit e vetëm apo vetushqyes. 
        Në vitin 2015 Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
e nisi projektin nën emrin "Maqedonia punëson", i cili 
parashikon një sërë masash për nxitjen e punësimit dhe 
lehtësime të konsiderueshme (me anë të lirimit nga 
pagesa e kontributeve sociale dhe tatimit personal) për 
kompanitë private me qëllim që të krijojnë vende pune. 
Masat e listuara në Strategjinë Kombëtare për 
Punësim të Republikës së Maqedonisë 2016-
2020 përfshijnë disa grupe të papunëve në nevojë, 
duke i përfshirë edhe prindërit e vetëm dhe anëtarët e 
familjeve me një prind. 
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5. Rezultatet nga humultimi  
 
Për hulumtimin u zhvillua një pyetësor me 120 prindër 
të vetëm nga territori i Qytetit të Shkupit. Sipas gjinisë, 
në hulumtimi u përfshinë 97 nëna të vetme dhe 23 
baballarë të vetëm. 
 
Grafiku 1. Struktura sipas gjinisë së të anketuarve 
              

           Rezultatet e fituara në aspektin e gjinisë së të 
anketuarve janë të pritshme, sepse të gjitha statistikat 
konfirmojnë faktin se pjesa më e madhe e prindërve të 
vetëm janë femra. 
           Sipas kombësisë (Grafiku 2), në hulumtimi janë 
përfshirë prindër të vetëm kryesisht të nacionalitetit 
maqedonas. Për prevalencën e tyre mund vetëm të 
supozohet, për shkak se nuk ka prova shkencore se 
marrja e statusit prind i vetëm në çfarë do mënyrë 
lidhet me përkatësinë kombëtare. 

97

23

nena të vetme baballarë të vetëm
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Grafiku 2. Struktura e të anketuarve në bazë të 
kombësisë së tyre 
            

           Tabela 5 e tregon strukturën e moshës së të 
anketuarve. Prindër të vetëm janë regjistruar në të 
gjitha grupmoshat, por më shumë dominojnë prindërit 
e vetëm të moshës mes 35 dhe 39 vjeç. 
 

Tabela 5. Struktura e moshës së të anketuarve 
 

19 – 24  1 
25 ‐34   20 
35 – 39  45 
40 – 44  24 
45 – 49  13 
50 ‐ 54  14 
Mbi 55  3 
GJITHSEJ  120 
               

          Të anketuarit kanë nivele të ndryshme të arsimit 
(Figura 3), kryesisht janë regjistruar me arsim të 
mesëm (62), por edhe një numër i madh i të anketuarve 
janë me arsim të lartë (51). 
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   Grafiku 3. Niveli i arsimimit të të anketuarve 
 

  
          Sipas statusit të punës (Grafiku 4), shumica e të 
anketuarve janë të punësuar (87). Nga të tjerët, 32 
prindër të vetëm janë të papunë dhe një baba i vetëm 
është regjistruar si i vetëpunësuar. 
 
Grafiku 4. Statusi i punësimit të të anketuarve 
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         Në pajtim me këtë, 88 prindër të vetëm si burim të 
të ardhurave i kanë pagat dhe kontributet e pagave. Të 
anketuarit e tjerë si  burim të të ardhurave i kanë 
theksuar honorarët e marrëveshjeve autoriale (9) 
pensionin familjar (3) mbështetjen financiare për 
fëmijë (3), asistencën sociale (1) kompensimin në të 
holla për një person tjetër (1) ndërsa 15 prindër të 
vetëm nuk kanë kurrfarë të ardhura. 
              Pavarësisht nga fakti se shumica e të anketuarve 
janë të punësuar dhe kanë të ardhura të rregullta, 
megjithatë, 104 prindër të vetëm (86.7%), thanë se 
shuma e të ardhurave të tyre nuk i plotëson nevojat e 
tyre dhe nevojat e fëmijëve të tyre. 16 të anketuar të 
tjerë (13.3%) në muaj marrin të ardhura cilat janë të 
mjaftueshme për të përmbushur nevojat mujore të 
familjes së tyre.Ttë paktën është pozitiv fakti, që të 
gjithë të anketuarit kanë sigurim shëndetësor. 
 
Grafiku 6. Kënaqshmëria me të ardhurat mujore 
 

 
           Edhe pse legjislacioni i Maqedonisë nuk ka 
mënyra të diferencuara në të cilat një person mund të 
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fitojë statusin e prindit të vetëm, të anketuarit u pyetën 
në lidhje me këtë. Numri më i madh i të anketuarve 
(92) janë regjistruar në kategorinë me divorc. 
Katërmbëdhjetë të anketuar e kanë fituar këtë status, 
pas vdekjes së njërit prind, 9 nëna kanë sjellë vendim të 
pavarur për të lindur fëmijë ndërsa 5 të anketuar janë 
ndarë nga partneri i tyre. 
             Përveç kësaj, hulumtimi ka treguar se statusi i 
prindërit të vetëm është statusi cili zgjat shumë. Në 
fakt, vetëm tek një prind i vetëm ky status zgjat për më 
pak se një vit. Nga të anketuarit e tjerë, te 45 prindër të 
vetëm ky status zgjat midis 1 deri në 3 vjet, te 40 zgjat 
midis 5 dhe 9 vjet, ndërsa te 19 prindër zgjat prej 9 deri 
14 vjet. Pesëmbëdhjetë të anketuarit janë prindër të 
vetëm për më shumë se 15 vjet. 
            Ky hulumtim e tregon edhe numrin e fëmijëve të 
të anketuarve. Kështu, janë regjistruar 178 fëmijë që 
jetojnë me 120 persona të anketuar. Prej tyre, 66 
prindër të vetëm kanë një fëmijë, 50 kanë dy fëmijë dhe 
4 kanë nga tre fëmijë. Mosha e tyre është paraqitur në 
Tabelën 6. 
 
Tabela 6. Mosha e fëmijëve 
Mosha   Numri i fëmijëve 
Deri 5 vjet  35 
Prej 5 deri 9 vjeç  33 
Prej 9 deri14 vjeç  38 
Prej 15 deri19 vjeç  34 
Mbi 20 vjeç  38 
GJITHSEJ  178 
 
             Për nevojat e hulumtimit, të anketuarit janë 
pyetur nëse janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre si 
prindër të vetëm. Pesëdhjetë e gjashtë thanë se nuk 
janë, dhe 64 se janë të informuar. Për më tepër, ata që 
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janë të informuar, kanë marrë informata nga burime të 
ndryshme, duke përfshirë: OJQ-të (46), në mënyrë 
individuale nga leximi i ligjeve (26), nga miqtë (24), nga 
ekspertë në qendrat e për punë sociale (21), nga 
prindërit dhe / ose të afërmit (19), media (14), pushteti 
lokal (1). 
               Prindërit e vetëm që morën pjesë në studim u 
pyetën nëse ata marrin ndonjë ndihmë nga Qendra për 
punë sociale, nga shkolla (nëse kanë fëmijë të moshës 
shkollore), dhe nga komuna në të cilën ata jetojnë. 
Përgjigjet janë dhënë në tabelën 7. 
 
Tabela 7. Shfrytëzimi i ndihmës 
Institucionet  PO   JO  
Qendra  për  puna 
sociale  

19  101 

Shkolla  6  98 
Komuna  5  115 
 
               Prindërit e vetëm që shfrytëzojnë ndonjë 
ndihmë nga Qendra për Punë Sociale janë të regjistruar 
si shfrytëzues të ndihmës sociale (5),  të shtesës 
fëmijërore (6), punës këshilluese (5), kompensimit në të 
holla për  fëmijë me aftësi të kufizuara (1 ), ndihmës 
financiare të njëfishtë (2). Sipas legjislacionit i cili nuk 
është i rregulluar në mënyrë të mjaftueshme për të 
drejtat dhe shërbimet e këtij grupi të qytetarëve mund 
të supozojmë se numri më i madh i prindërve të vetëm 
apo vetushqyes nuk plotësojnë ndonjë kusht për 
realizimin e ndonjë të drejte ose shërbimi të caktuar 
nga sfera e mbrojtjes sociale apo mbrojtjes së fëmijëve, 
ose nuk kanë nevojë për të. 
            Për prindërit e vetëm që përdorin ndonjë ndihmë 
nga shkolla në të cilën arsimohen  fëmijët e tyre, janë 
marrë informacione se ndihma zakonisht i referohet 
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lirimit nga pagesa të caktuara (për racion të nxehtë, për 
ekskursione të fëmijëve, për sigurimin e ndërtesës së 
shkollës). Këto ndihma nuk janë të rregulluara me ligj, 
dhe në pjesën më të madhe realizohen për shkak të 
vullnetit të mirë dhe aktiviteteve humanitare të stafit 
cili punon në këto institucione. 
            Prindërit e vetëm që shfrytëzojnë ndihmë nga 
komuna në të cilën jetojnë, shpesh kanë marrë ndihmë 
financiare (ndihmë financiare të njëfishtë) ose ndihmë 
në natyrë (ushqim dhe / ose dru zjarri), sipas 
mundësive financiare të komunës. 
  Pavarësisht kompetencave ligjore të njësive të 
vetëqeverisjes lokale për të zbatuar mbrojtjen sociale të 
kategorive të shumta të personave, duke i përfshirë 
edhe fëmijët nga familjet me një prind, humultim tregoi 
një pasqyrë krejtësisht tjetër. Në fakt, prej dhjetë 
komunave të Qytetit të Shkupit, ku janë realizuar fokus 
grupe, është vërtetuar se në 5 komuna nuk ka as sektor 
e as departament për mbrojtje sociale. 4 komunat e 
tjera kanë ose sektor ose departament për mbrojtje 
sociale me numër të ndryshëm të ekspertëve nga 
profesione të ndryshme që punojnë në këtë fushë 
      Sipas këtyre të dhënave, me hulumtimin është 
konstatuar se dy komuna nuk bëjnë program për 
mbrojtje sociale. Pesë prej komunave zhvillojnë 
programe për mbrojtje sociale, por prindërit e vetëm 
dhe fëmijët e familjeve me një prind nuk janë paraparë 
si kategori e veçantë e rrezikuar, por megjithatë janë 
regjistruar shfrytëzues të ndonjë shërbimi të caktuar 
social, por mbi baza të tjera. Vetëm dy komuna në 
programin e tyre të mbrojtjes sociale, në kategoritë e 
individëve në nevojë i parashohin edhe prindërit e 
vetëm edhe fëmijët nga familjet me një prind. Në 
përputhje me këtë, janë paraparë dhe jepen shërbime 
sociale. 
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      Shtatë prej komunave në Qytetin e Shkupit nuk kanë 
evidencë për numrin e  prindërve të vetëm dhe fëmijët 
nga familjet me një prind brenda territorit të tyre. Dy 
komuna mbajnë evidencë, por vetëm për prindërit e 
vetëm të regjistruar si shfrytëzues të ndihmës financiare 
së njëfishtë. 
         Lidhur me pyetjen nëse njësitë e qeverisjes 
vendore bashkëpunojnë me qendrën për punë sociale, 
vetëm një komunë ka shprehur pakënaqësi me mënyrën 
dhe llojin e bashkëpunimit. 8 komunat e tjera kanë 
bashkëpunim të mirë me qendrën për punë sociale, dhe 
së bashku kontribuojnë për zvogëlimin e pasojave të 
rreziqeve sociale në të cilat ekspozohen qytetarët që 
jetojnë në territorin e tyre. 
       Për një komunë të Qytetit të Shkupit mungojnë të 
dhëna për shkak të mbylljes së plotë të komunës për 
bashkëpunim me OJQ-të. 
               Përveç prej institucioneve kompetente, në 
hulumtimin e zbatuar të anketuarit janë pyetur nëse 
marrin ndihmë dhe mbështetje nga burime të tjera në 
afërsi. Përgjigjet e tyre janë paraqitur në tabelën 8. 
 
Tabela 8. Ndihmë dhe mbështetje 
Burimi i ndihmës dhe mbështetjes   Numri i përgjigjeve 
prindërit  98 
të afërmit  29 
fqinjët  20 
koleget / kolegët nga puna  16 
partneri aktual  15 
anëtarët e familjes së ish‐partnerit  13 
OJQ  11 
fëmijë  8 
ish‐partneri  4 
Kryqi i Kuq  1 
Prej askujt  1 
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 Prindërit e vetëm që morën pjesë në studim, 
kurse statusin prindër të vetëm e kanë marrë pas 
divorcit, janë pyetur nëse prindi i cili nuk jeton me 
fëmijën ka obligim të paguaj mbështetje financiare 
ligjore për fëmijën dhe a e paguan atë rregullisht. 92 
nga prindërit e vetëm të divorcuar, 79 (85.9%), u 
përgjigjën se me vendim gjyqësor është caktuar që 
prindi tjetër të paguajë mbështetjen financiare ligjore 
për e fëmijën, kurse 13 u përgjigjën se një obligim i tillë 
nuk është përcaktuar. Prej atyre që duhet bërë pagesën , 
21 e paguajnë rregullisht, 18 herë pas here, më së 
shumti, 40 fare nuk e paguajnë mbështetje financiare 
ligjore për fëmijën/fëmijët.  Këto të dhëna janë 
shqetësuese, sepse mungesa e rregullimit ligjor të 
mbështetjes financiare ligjore për fëmijën, duke mos u 
paguar apo duke u paguar në mënyrë jo të rregullt  e 
rëndon gjendjen e prindërit të vetëm, sidomos gjendjen 
e atyre prindërve që e kanë si të vetmen të ardhur në 
familje.  
            Në aspektin se sa janë të kënaqur me rregullimin 
ligjor, rezultatet treguan se 113 të anketuar (94.2%) nuk 
janë të kënaqur. Shkalla e lartë e pakënaqësisë me 
rregullimin ligjor është një tregues i rëndësishëm për 
mos përshtatjen e legjislacionit me nevojat e prindërve 
të vetëm. Përveç kësaj, janë  pyetur se çfarë mendojnë 
se duhet të bërë për tu përmirësuar statusi social i 
prindërve të vetëm në R. Maqedonisë. Për këtë pyetje, 
janë dhënë  përgjigje dhe sugjerime të shumta dhe të 
ndryshme. 
 Në të njëjtën kohë, mendimet e ekspertëve të 
institucioneve që janë kompetente në fushën e 
mbrojtjes sociale të prindërve të vetëm dhe të fëmijëve 
prej familjeve me një prindër dhe që ishin pjesë e 
studimit, u justifikuan dhe u morën parasysh për 
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sjelljen e konkluzioneve dhe rekomandimeve të 
rëndësishme. 
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Konkluzione dhe Rekomandime 
 
 
               Për profesionistët të cilët punojnë në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe atë të fëmijëve, puna me familjet 
me prindër të vetëm, si formë e veçantë e organizimit të 
familjes,  ka kërkesa të shumta dhe sfida të veçanta. 
Pastaj është shumë e rëndësishme është njohja, pranimi 
dhe kuptimi i nevojave të tyre specifike. Njëherazi, 
familjet me prindër të vetëm nuk janë fenomen i ri 
social, sepse njerëzit edhe më herët kanë vdekur, janë 
divorcuar ose janë ndarë, madje edhe marrëdhëniet 
seksuale  jashtëmartesore nuk ishin një gjë e rrallë. 
Megjithatë, mungesa e përkufizimit të qartë, është 
ndoshta për shkak të faktit se këto nuk janë kategori të 
veçanta, por janë situata të veçanta që janë  vështirë të 
definohen në mënyrë precize. 
Transformimet e shpejta në të gjitha sferat e jetës, si 
dhe globalizimi i kulturës dhe luftës për barazi gjinore 
janë shumë të rëndësishme për sistemet e sigurisë 
sociale. Në këtë drejtim, puna profesionale e 
institucioneve kompetente për mirëqenien e prindërve 
të vetëm dhe fëmijëve prej  familjeve me një prindër të 
vetëm, është shumë e rëndësishme për shkak se ata janë 
një grup vulnerabël shoqëror, me probleme të 
theksuara të varfërisë dhe të stigmatizimit. 
  Prandaj, nëse marrim parasysh shpenzimet e shumta 
për  rritjen e fëmijëve, sidomos kur bëhet fjalë për  
prindër të vetëm, si dhe parametrat e ndryshme 
jetësore  duhet të promovohen politika për mos 
diskriminim, për ekuilibër mes punës së paguar dhe 
jetës familjare dhe për integrimi social. Prandaj është e 
patjetërsueshme të bëhet analizë e plotë e legjislacionit 
për mbrojtjen e prindërve të vetëm dhe fëmijëve nga 
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familjet me një prind, në drejtim të mbrojtjes sociale 
dhe mbrojtjes së  fëmijëve. Kjo u konfirmua në 
qëndrimet e shumicës së të anketuarve të cilët  morën 
pjesë në hulumtim e bërë në kudër të këtij projekti. 
     Prej aktiviteteve të projektit  janë nxjerr konkluzione 
të shumta që hapin çështje të reja, por që edhe 
sugjerojnë shumë zgjidhje praktike. Në këtë drejtim, 
sugjerimet dhe mendimet e të gjithë të anketuarve në 
hulumtim janë formuluar mirë dhe janë inkorporuar si 
rekomandimet në këtë  doracak dhe janë ndarë në disa 
grupe. 
 
 
 
1. Përmirësimi, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit 
ekzistues dhe akteve nënligjore 
 
 
- Është e nevojshme përshtatja e terminologjisë për 
përcaktimin e  prindërit të vetëm  si një rrezik social; 
- Urgjentisht nevojitet rregullim ligjor i termave prind 
i vetëm dhe familje me një prind të vetëm, si dhe 
të bëhet diferencimi i mënyrave se si një person mund 
të fitojë këtë status dhe të bëhet përcaktimi kohëzgjatjes 
së këtij statusi; 
- Është e nevojshme të rritet cilësia e shërbimeve 
sociale, duke lehtësuar qasjen  dhe duke zvogëluar 
numrin  e dokumenteve të nevojshme  për realizimin e 
ndonjë të drejte apo  shërbimi; 
- Një nga prioritetet është rregullimi ligjor i mbështetjes 
financiare të fëmijëve përmes formave ekzistuese të 
cilat veç më aplikohen në shtetet e tjera; 
- nevojitet ndryshimi i legjislacionit në fushën e 
ndihmës ligjore falas dhe ndihmës në procedurat 
ligjore; 
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- imponohet nevoja për precizimin e të drejtave 
ekzistuese, si dhe masave të veçanta për mbrojtjen e 
nënave të vetme dhe masa të tjera nga fusha e politikës 
familjare për bashkësitë familjare të vetme apo 
vetushqyese; 
- është e nevojshme të ndërmerren masa për të zgjidhur 
problemin e banimit; 
- nevojitet analizë e sistemit të të ardhurave sociale dhe 
modifikimin e tij në drejtim të ndryshimit dhe apo 
zgjerimit me kompensime përkatëse për prindër 
vetëushqyes; 
- ndërmarrje e aktiviteteve dhe masave shtesë për të 
reduktuar varfërinë dhe rrezikun për përjashtim. 
 
 
 
2. Rritja e masave për ndihmë dhe mbrojtje të 
fëmijëve të familjeve me një prind të vetëm 
 
 
 
- Rritja e numrit të punonjësve profesional (punonjës 
socialë, psikologë, pedagogë, defektologë) në kopshte, 
shkolla dhe komuna, me qëllim të zbatimit më të mirë 
të veprimtarisë edukativo arsimore, dhe mundësive më 
të mëdha për zbatimin e programeve të punës me 
fëmijë të familjeve në rrezik social; 
- nevojitet sigurimi i ndihmës financiare për fëmijët e 
familjeve me një prind për qasje më të lehtë dhe për 
shfrytëzimin e shërbimeve të caktuara (vendosje në 
kopshtin e fëmijëve, arsim, kurse të gjuhëve të huaja, 
mbrojtje shëndetësore, ekskursione, sport, etj) 
- rekomandohet transparencë më e madhe dhe 
bashkëpunim i prindërve të vetëm, me kopshtet dhe 
shkollat, si dhe ndjeshmëri më e madhe e punonjësve 
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profesional të këtyre institucioneve për nevojat 
specifike të këtyre kategorive të qytetarëve; 
 
 

3. Lehtësim i qasjes në tregun e punës dhe 
kushteve të punës 
 
 
- Rekomandohet sensibilizimi i legjislacionit të punës 
në raport me nevojat dhe mundësitë e prindërve të 
vetëm për harmonizuar jetën familjare dhe 
profesionale; 
- sigurimi i përparësisë gjatë punësimit të një anëtari të 
familjes me një prind të vetëm (prind apo fëmijë); 
- mundësimi i qasjes më të lehtë në programet dhe 
trajnimet për punësim; 
- garantimi i lirimeve të taksave për punëdhënësit të 
cilët punësojnë prindër të vetëm; 
- vendosja e sistemit të kontrollit për të drejtat në 
fushën e punës dhe marrëdhënieve të punës, 
veçanërisht në sektorin privat. 
 
 
 
4. Ulje e diskriminimit dhe stigmatizimit  
 
 
 
- janë të nevojshme  aktivitete parandaluese dhe 
fushatat për zvogëlimin e diskriminimit dhe 
stigmatizimit me angazhimin e drejtpërdrejtë të të 
gjitha institucioneve (qeveritare dhe joqeveritare), si 
dhe të shkollave, çerdheve dhe medieve; 
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- është e nevojshme ngritja e vetëdijes publike në lidhje 
me statusin social të prindërve të vetëm, për njoftimin e 
shoqërisë me problemet e kësaj kategorie të qytetarëve; 
- nevojitet sensibilizim gjinor për barazimin e të 
drejtave të prindërve të vetëm, pavarësisht gjinisë e 
tyre. 
 
 
 
5. Përforcimi i kapaciteteve institucionale për 
punë me prindërit e vetëm dhe fëmijët nga 
familjet me një prind  
 
 
 
- është i nevojshëm përforcimi i bashkëpunimit të 
ndërsjellë në mes institucioneve të cilat kanë përgjegjësi 
për të punuar me prindër të vetëm dhe fëmijë nga 
familjet me një prind (Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, Enti për punë sociale, Qendrat për punë 
sociale, komunat, OJQ-të, etj); 
- rekomandohet sjellja e programeve vjetore dhe 
planeve të veprimit për mbrojtjen sociale në të gjitha 
komunat e Qytetit të Shkupit si dhe fleksibiliteti i tyre 
më i madh për bashkëpunim të drejtpërdrejtë me 
prindërit e vetëm, si individë me rrezik social gjatë 
krijimit të politikave të mbrojtjes sociale në nivel lokal; 
- nevojitet rritje e pjesëmarrjes së profesionistëve të 
shoqërisë civile dhe grupeve të rrezikuara (prindërit e 
vetëm dhe fëmijët e familjeve me një prind) në krijimin 
e politikave të mbrojtjes sociale në nivel lokal; 
- rekomandohet rritje e numrit të stafit profesional dhe 
përmirësim i menaxhmentit në institucioneve të 
ndryshme duke organizuar trajnime të ndryshme për 
punë me prindërit e vetëm; 
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- rekomandohet gjetja e zgjidhjes për marrjen e të 
dhënave të sakta statistikore për numrin e prindërve të 
vetëm në nivel kombëtar dhe lokal përmes vendosjes së 
detyrueshme të regjistrit elektronik në të gjitha 
institucionet përkatëse; 
- rekomandohet rritje e burimeve të disponueshme në 
nivel kombëtar dhe lokal (këshillimore për prindërit e 
vetëm, qendra ditore për fëmijët parashkollorë të 
prindërve të vetëm të cilët nuk shkojnë në kopsht, 
sjellja e programeve të ndryshme dhe seminare për 
punë me prindërit e vetëm, qendra për qëndrim të 
përkohshëm të fëmijëve etj). 
 
 
 
 
6. Sigurimi i burimeve për t’i plotësuar nevojat 
e prindërve të vetëm dhe të fëmijëve nga 
familjet me një prind 
 
 
 
- rekomandohet përmirësimi i mekanizmave për 
informim dhe edukimin e prindërve të vetëm për të 
drejtat e tyre; 
- është e dëshirueshme ndihmë financiare shtetërore 
dhe ndihma të tjera për të mbështetur iniciativa dhe 
programe të punës së organizatave të shoqërisë civile; 
- nevojitet mbulim më i madh medial për tema që 
lidhen me probleme specifike të prindërve të vetëm dhe 
fëmijëve të familjeve me një prind, në më shumë gjuhë; 
- rekomandohet decentralizimi i shërbimeve sociale; 
- nevojitet zbatimi i masave të nevojshme për mbrojtjen 
nga dhuna në familje pas divorcit; 
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- ndërmarrje urgjente e masave për kujdes shëndetësor 
primar për prindërit e vetëm (sidomos nënat) e 
përkatësisë etnike rome; 
- nevojitet përjashtim i ndikimit politik mbi mundësinë 
e marrjes së shërbimeve të caktuara sociale. 
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