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PËRMBLEDHJE  
EKZEKUTIVE

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është identifikimi dhe analizimi i ndikimeve socio-ekonomike 
dhe financiare të COVID-19 tek grupet e margjinalizuara në Kosovë, dhe vlerësimi i shkallës së 
angazhimit të Komunave të Kosovës në adresimin e çështjeve me rëndësi të veçantë për grupet e 
cenueshme gjatë pandemisë. Raporti gjithashtu synon të analizojë sfidat kryesore të grupeve të 
margjinalizuara, përkatësisht të grave dhe vajzave, personave me aftësi të kufizuara dhe pakicave 
etnike, në identifikimin dhe ofrimin e rekomandimeve konkrete për të tejkaluar sfidat e paraqitura 
nga pandemia e virusit COVID-19. 

Për këtë hulumtim, gjatë periudhës tetor-nëntor 2020, janë kryer gjithsej 33 intervista gjysmë të 
strukturuara. Në intervista janë përfshirë Nënkryetarët e Komunave për Komunitete, Drejtorët dhe 
Zyrtarët e Drejtorive të Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale, Zyrtarët për Barazi Gjinore, Drejtorët dhe 
Zyrtarët e Qendrave për Punë Sociale, Drejtorët dhe Zyrtarët e Drejtorive të Financave, si dhe për-
faqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë për të drejtat e njeriut (me fokus gratë, 
personat me aftësi të kufizuara dhe pakicat etnike). Në këtë hulumtim janë përfshirë pesë (5) ko-
muna të Kosovës, përkatësisht Komuna e Fushë Kosovës, Ferizajt, Prizrenit, Shtërpcës dhe Graçan-
icës. Për më tepër, në këtë hulumtim është përfshirë edhe një rishikim i literaturës përkatëse, për të 
kuptuar më mirë situatën e grupeve të synuara në këtë hulumtim nga hulumtimet e tjera të kryera 
nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.

Gjetjet kryesore të dala nga intervistat e realizuara me grupet e lartpërmendura të përfaqësuesve 
të organizatave lokale dhe komunale zbulojnë që: 

 � Asnjëra prej komunave (Fushë Kosova, Ferizaj, Prizreni, Shtërpca dhe Graçanica) nuk ka kryer 
një vlerësim të situatës në terren, për të identifikuar nevojat dhe kërkesat kryesore të grupeve 
të margjinalizuara në komuna. Komunat poashtu nuk kanë zhvilluar ndonjë proces zyrtar për 
të vlerësuar ndikimin ekonomik dhe financiar të COVID-19 në financat e tyre lokale dhe eko-
nomitë lokale, dhe nuk e kanë analizuar as ndikimin tek grupet e margjinalizuara. Në vend 
të kësaj, komunat janë mbështetur në informacionet e tyre të mëparshme që posedonin për 
reagim ndaj pandemisë. 

 � Komunat në përgjithësi nuk kanë raporte konkrete që tregojnë ndikimin e pandemisë në as-
pektin social dhe ekonomik tek grupet e margjinalizuara.

 � Institucionet përkatëse lokale që merren me të drejtat e grave dhe vajzave, pakicave etnike, 
si dhe personave me aftësi të kufizuara nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë ndonjë vlerësim të 
situatës së grupeve të margjinalizuara. Mungesa e kapaciteteve njerëzore që mund të bëjnë 



4 NDIKIMI I COVID-19 TEK GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOMUNAT E KOSOVËS

hulumtime lidhur me nevojat e grupeve të margjinalizuara ka ndikuar në mungesën e këtyre 
institucioneve për të kuptuar kërkesat e grupeve të margjinalizuara.

 � COVID-19 ka ndikuar negativisht në financat publike lokale dhe ekonomitë lokale. Ndërsa 
shpenzimet komunale nuk janë prekur në masë të madhe, ku ato kanë qenë vetëm 1% më 
të ulëta në vitin 2020 krahasuar me vitin 2019, megjithatë, të hyrat vetanake komunale u ndi-
kuan negativisht me një rënie të përgjithshme prej 19% në vitin 2020 krahasuar me vitin 2019. 
Llojet më të prekura të të ardhurave kanë qenë të ardhurat nga tatimi në pronë, të cilat kanë 
qenë për 29% më të ulëta, të ardhurat nga shfrytëzimi i pronës publike kanë qenë 26% më 
të ulëta, të ardhurat nga pjesëmarrja e qytetarëve 35% më të ulëta, tarifat për regjistrimin e 
biznesit 44% më të ulëta, të ardhurat nga tarifat për dokumentet e gjendjes civile kanë qenë 
42% më të ulëta, etj.

 � Reagimet institucionale të qeverisjes lokale ndaj nevojave të grupeve të margjinalizuara janë 
bërë në baza ad-hoc, duke mos aplikuar analiza rigoroze gjinore, analiza të pakicave etnike 
ose analiza të nevojave për personat me aftësi të kufizuara. Masa e saktë e mbështetjes finan-
ciare për grupet e margjinalizuara të lartpërmendura nuk ishte e njohur në mënyrë specifike 
për komunat dhe as nuk ishte në gjendje të gjurmohej tek përfituesit përfundimtar. 

 � Qeveria Qendrore ka zhvilluar një “Projekt Emergjent kundër COVID-19”, ku të gjitha pagesat 
janë bërë nga ky fond i caktuar. Nga janari deri në shtator të vitit 2020, shpenzimet e përgjith-
shme nga ky fond kanë qenë 142 milion euro. Nga kjo shumë, vetëm 10 milion euro ose 7% 
janë shpenzuar nga komunat , ndërsa pjesa tjetër është përdorur nga qeveria qendrore. Nga 
këto  10 milion euro të shpenzuara nga komunat, 66% e tyra kanë shkuar për të mbuluar 
pagat dhe mëditjet e zyrtarëve publikë, 24% në mallra dhe shërbime (pajisje mjekësore dhe 
aparatura në lidhje me COVID-19), ndërsa 10% kanë shkuar në subvencione dhe transfere, të 
cilat kryesisht kanë qenë ndihma për bizneset, organizatat dhe njerëzit në kushte të rënda. 

 � Asnjëra prej komunave nuk ka të dhëna të ndara të disponueshme dhe të qasshme, duke e 
bërë të vështirë vlerësimin nëse reagimet e komunave kanë arritur apo jo tek grupet e mar-
gjinalizuara.

 � Komunat nuk kanë të dhëna të ndara sipas gjinisë për përfituesit e masave të asistencës dhe 
ndihmës emergjente të ofruara gjatë periudhës mars-nëntor 2020.

 � Në tri prej 5 komunave (Ferizaj, Prizren, Fushë Kosovë), Zyrtarët për Barazi Gjinore nuk kanë 
qenë pjesë e Shtabeve Komunale të Emergjencave.

 � Asnjëra prej drejtorive të linjës, duke përfshirë Zyrën për Barazi Gjinore, Drejtoritë për Shën-
detësi dhe Mirëqenie, Drejtoritë e Financave, Zyrat për Komunitete dhe Qendrat për Punë 
Sociale nuk kanë zhvilluar strategji specifike për arritjen dhe informimin e grupeve të margji-
nalizuara. Komunikimi i nevojave është bërë kryesisht përmes organizatave të shoqërisë civile 
dhe takimeve sporadike me përfaqësuesit e komunitetit.

 � Asnjëra prej komunave nuk ka pasur strategji specifike për ndihmë ndaj personave me aftësi 
të kufizuara gjatë pandemisë, duke përfshirë qasjen në arsim, qasjen në shërbime mjekësore 
dhe qasjen në shërbime psiko-sociale.

 � Komunitetet e pakicave etnike janë përfaqësuar në Shtabet e Emergjenvace përmes Zyrtarëve 
dhe Koordinatorëve të Komunitetit. Në dy nga pesë komunat (Fushë Kosovë dhe Ferizaj) janë 
krijuar Nën-shtabet e Emergjencave për komunitete.
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 � Në përgjithësi, ndihma kryesore e komunave për grupet e margjinalizuara ka qenë në siguri-
min e pakove të ndihmave emergjente (paketa ushqimore dhe higjienike).

 � Sfidat kryesore të komunave në adresimin e nevojave të grupeve të margjinalizuara janë 
mungesa e kapaciteteve njerëzore dhe financiare për të kryer vlerësimin e nevojave, mung-
esa e kapaciteteve financiare për të ndihmuar dhe subvencionuar grupet e margjinalizuara, 
mungesa e stafit në Qendrën për Punë Sociale për të ofruar shërbime psiko-sociale për per-
sonat me aftësi të kufizuara dhe kategoritë tjera.

 � Sfidat kryesore për gratë në komuna janë humbja e vendeve të punës si rezultat i mbylljes 
ekonomike, humbja e qasjes në të ardhura për gratë e përfshira në bizneset prodhuese dhe 
artizanale për shkak të mbylljes së panaireve të prodhimit, rritja e kujdesit për fëmijët, dhe të 
moshuarit në familje.

 � Në Komuna nuk është shënuar rritje në raportim të dhunës në baza gjinore. Megjithatë, ky 
nuk është tregues se rastet e dhunës në baza gjinore nuk janë rritur gjatë pandemisë, pasi 
raportet e organizatave tjera, të eksploruara gjatë rishikimit të literaturës, vënë në dukje se 
dhuna në baza gjinore është rritur, por ka mungesë raportimi nga viktimat për shkak të kufizi-
meve të shkaktuara nga izolimi. 

 � Kriza nga COVID-19 ka zgjeruar përjashtimin e komuniteteve  Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në 
Kosovë. Humbja e vendeve të punës (kryesisht me grumbullim të metaleve dhe punë të tjera 
të rëndomta), mungesa e pajisjeve teknologjike që fëmijët të ndjekin mësimin në internet, 
mungesa e programeve arsimore në internet në gjuhët e tyre, mungesa e pajisjeve higjienike 
dhe ushqimore janë ndër sfidat kryesore me të cilat po përballen këto komunitete gjatë pan-
demisë.

 � Ndihma e ofruar nga komunat ka qenë e barabartë për të gjitha komunitetet etnike, duke mos 
shfrytëzuar veprime afirmative për grupet më të cenueshme.

 � Ndihma me paketa ushqimore, paketa higjienike, barna dhe pajisje teknologjike për fëmijët 
në mënyrë që të ndjekin mësimin në internet mbeten si kërkesa kryesore emergjente për 
grupet e margjinalizuara.

 � Në Agjencinë për Punësim, gjatë periudhës janar - mars 2020, kanë qenë të regjistruar gjith-
sej 5,015 punëkërkues. Vetëm në prill 2020, janë regjistruar 32,377 punëkërkues të rinj, prej 
të cilëve 16,820 (51%) kanë qenë gra – me nje total prej 37,392 punëkërkuesve të rinj gjatë 
këtyre katër muajve. Krahasuar me vitin 2019, ku numri i punëkërkuesve ka qenë 6,882, kemi 
një rritje prej 543%1.

 � Pakoja e rimëkëmbjes ekonomike nga Qeveria ka përfshirë edhe Masën 14, e cila do t’u je-
pte bizneseve një pagë prej 130 euro për dy muaj nëse do të regjistronin një punonjës me 
kontratë për të paktën një (1) vjet. Kjo ka rritur numrin e kontratave të reja, pasi më shumë se 
14,934 persona janë konfirmuar si aplikues për këtë Masë. Prej tyre 70% kanë qenë gra (apo 
10,594). Nuk është bërë asnjë vlerësim rreth çështjes nëse bizneset që kanë përfituar nga kjo 
masë i kanë respektuar marrëveshjet e tyre, duke paraqitur kështu rrezik për zvogëlimin e 
mëtejshëm të rolit të grave në tregun e punës2.

1  Instituti GAP (2020). Marrë nga: https://www.institutigap.org/documents/51080_covid_tregu_punes_F.pdf
2  Po aty.

https://www.institutigap.org/documents/51080_covid_tregu_punes_F.pdf
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METODOLOGJIA  
E HULUMTIMIT

Objektivat kryesore të hulumtimit të paraqitura në këtë raport kanë qenë:

a) Zhvillimi i hulumtimit në terren me Zyrtarët Komunalë, në mënyrë që të vlerësohet niveli i 
reagimit institucional dhe sfidat me të cilat përballet niveli komunal në adresimin e ndikim-
it të pandemisë COVID-19 në mirëqenien socio-ekonomike të grupeve të cenueshme, për-
katësisht grave dhe vajzave, personave me aftësi të kufizuara, dhe pakicave etnike. Përveç 
kësaj, hulumtimi në terren është shtrirë tek organizatat me bazë në komunitet, ato lokale dhe 
ndërkombëtare që punojnë për të drejtat e njeriut, për të identifikuar nevojat e grupeve të 
margjinalizuara, si dhe për të vlerësuar nivelin e bashkëpunimit midis OShC-ve dhe komu-
nave në adresimin e nevojave dhe prioriteteve të grupeve të cenueshme në pesë komuna të 
ndryshme anembanë Kosovës, përkatësisht në Fushë Kosovë, Prizren, Ferizaj, Graçanicë dhe 
Shtërpcë.

b) Zhvillimi i hulumtimit në zyrë dhe rishikimi i literaturës së planeve të veprimit dhe strat-
egjive komunale, analiza të hollësishme të publikimeve të fundit nga organizatat lokale dhe 
ndërkombëtare që adresojnë në mënyrë specifike ndikimin e pandemisë COVID-19 tek grupet 
e cenueshme anembanë komunave të Kosovës, me fokus të veçantë tek gratë, pakicat etnike 
dhe personat me aftësi të kufizuara.

c) Zhvillimi i rishikimit të hollësishëm analitik dhe të analizës së shpenzimeve dhe të hyrave për 
komunat e mostruara, si dhe analizës së përgjithshme të komunave jo të mostruara gjatë 
vitit 2019 dhe 2020. Analizimi i ndikimit financiar dhe ekonomik të COVID-19 në komunat e 
përzgjedhura me fokus në atë se si ka ndikuar tek grupet e margjinalizuara.

Komunat e synuara për këtë hulumtim janë përzgjedhur veçanërisht në përputhje me shpërndar-
jen gjeografike të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë, si dhe të komuniteteve tjera të paki-
cave etnike në komunat anembanë Kosovës. Duke marrë parasysh që ky hulumtim si fushë specifike 
e ka vlerësimin e ndikimit në kategoritë më të cenueshme, në aspektin e ndikimit të pandemisë, si 
mostër studimi janë përzgjedhur komunat në të cilat përqëndrimi i komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian dhe i pakicave etnike është më i lartë. Grupet e tjera të margjinalizuara të synuara 
në këtë hulumtim, siç janë gratë, vajzat dhe personat me aftësi të kufizuara, kanë shpërndarje në 
të gjitha komunat e tjera, kështu që përzgjedhja është bërë duke marrë parasysh vendbanimet e 
shpërndara të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian, dhe pakicave tjera etnike në komuna të 
caktuara të Kosovës.
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Përzgjedhja e komunave për këtë hulumtim mostër është bërë mbi bazën e demografisë së komu-
nave në të  cilat përqindja e pjestarëve të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian është ndërm-
jet 2 deri në 9%3, si dhe duke marrë parasysh përbërjen dhe diversitetin e pakicave, madhësinë e 
popullsisë dhe kriteret ekonomike, të cilat janë përshkruar në Shtojcën e bashkangjitur në këtë 
dokument, përkatësisht komunat: Prizren, Fushë Kosovë, Ferizaj, Graçanicë dhe Shtërpcë.

Për këtë hulumtim është përdorur një qasje e përzier metodologjike, e përbërë nga instrumentet 
vijuese: intervistat gjysmë të strukturuara me akterët kryesorë të qeverisjes lokale në komunën e 
Fushë Kosovës, Prizrenit, Ferizajt, Graçanicës dhe Shtërpcës; intervistat gjysmë të strukturuara me 
organizata kryesore lokale dhe me organizatat me bazë në komunitet në pesë komunat e synuara.

Intervistat me institucionet lokale dhe organizatat lokale jo-qeveritare

Informatat janë grumbulluar përmes intervistave ballë-për-ballë, dhe intervistave të kryera përmes 
platformave online (Zoom, Skype, GoogleMeet). Intervistat kanë pasur për qëllim gjenerimin 
e informatave më të detajuara në lidhje me reagimin e institucioneve lokale dhe prioritizimin e 
nevojave dhe shqetësimeve të grupeve të margjinalizuara në pesë komunat e synuara gjatë krizës 
së pandemisë COVID-19, si dhe grumbullimin e informatave më të detajuara në lidhje me sfidat 
dhe nevojat kryesore të grupeve të margjinalizuara përmes përfaqësuesve të OShC-ve. Gjatë pe-
riudhës tetor-nëntor 2020 janë intervistuar zyrtarët e Zyrave të Nënkryetarëve të Komunave për 
Komunitete, drejtorët dhe zyrtarët e Drejtorive të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zyrtarët 
për barazi gjinore, drejtorët dhe zyrtarët e Qendrave për Punë Sociale, drejtorët dhe zyrtarët e 
Drejtorive të Financave, si dhe përfaqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë për të 
drejtat e njeriut (me fokus gratë, personat me aftësi të kufizuara dhe pakicat etnike). Në total, në 
këtë hulumtim kanë marrë pjesë 33 persona. Intervistat kanë qenë të strukturuara me rreth 10 deri 
në 15 pyetje që dallonin varësisht prej personit të intervistuar. Gjatë procesit të hulumtimit, janë 
riformuluar pyetjet e intervistës në bazë të asaj që ishte mësuar deri në atë moment. Kohëzgjatja e 
intervistave dallonte, mirëpo shumica e tyre kanë zgjatur prej 40 deri në 60 minuta.

3  Zyra e Kryeministrit,  Zyra për Çështje të Komuniteteve, marrë nga: http://www.zck-ks.net/?page=1,45

http://www.zck-ks.net/?page=1,45
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HYRJE
Më 13 mars 2020, u shënua rasti i parë me COVID-19 në Kosovë. Disa javë më herët, Qeveria e Kos-
ovës veçse kishte filluar një alokim përgatitor të buxhetit prej  10 milion euro për të financuar për-
pjekjet për të parandaluar përhapjen e një pandemie që pritej se do të shkaktohet nga COVID-19. 
Masat parandaluese të Qeverisë Qendrore pasuan menjëherë, e të cilat përfshinin pezullimin e 
hyrjeve përmes rrugeve tokësore dhe linjave ajrore, pezullimin e hyrjeve-daljeve në disa komuna, 
transportin publik, mbylljen e shkollave, restoranteve, qendrave tregtare, pezullimin e tubimeve 
publike, të aktiviteteve kulturore, duke kërkuar nga ndërmarrjet publike dhe private që t’i japin 
përparësi punës në distancë, etj. Të gjitha këto masa ndikuan rëndë në mirëqenien socio-ekono-
mike të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit. Pandemia COVID-19 gjithashtu bëri që Qeveria 
Qendrore dhe Lokale të reagojnë shpejt ndaj ngadalësimit të ekonomisë, humbjes së vendeve të 
punës, uljes së të ardhurave dhe përkeqësimit të kushteve socio-ekonomike të qytetarëve. Qe-
veritë lokale u detyruan të sigurojnë një projeksion shtesë social për grupet e margjinalizuara, që 
të hartojnë dhe zbatojnë paketa stimuluese ekonomike dhe madje të rregullojnë sistemet e tyre 
të qeverisjes, duke krijuar organe gjithëpërfshirëse lokale të Shtabit të Emergjencës për të menax-
huar dhe koordinuar pandeminë COVID-19. 

Përveç paraqitjes së rrezikut për shëndetin publik, pandemia COVID-19 po ndikonte në mënyrë 
joproporcionale edhe në mirëqenien sociale në Kosovë. Kriza shëndetësore kishte potencial për 
të përkeqësuar pabarazitë ekzistuese sociale dhe gjinore në Kosovë, përkatësisht për gratë, vajzat, 
komunitetet e pakicave etnike dhe personat me aftësi të kufizuara, pasi që këto grupe mbeten 
si më të cenueshmet ndaj krizave emergjente duke pasur parasysh gjendjen e tyre më të keqe 
socio-ekonomike. Pandemia COVID-19 dhe zhvendosjet pasuese në shoqëri për shkak të politi-
kave sociale të distancimit kanë rezultuar në një efekt shumë më të vështirë për faktorët e lidhur 
ekonomikë dhe social për shumicën e komuniteteve të margjinalizuara në Kosovë.

Rritja reale e BPV-së e parashikuar e Kosovës për vitin 2019 ishte 4.2%, një rritje prej 3.8% sa ishte në 
vitin 2018, kryesisht e nxitur nga konsumi, si publik dhe privat, dhe eksporti i shërbimeve. Sipas të 
dhënave vjetore nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, BPV-ja reale gjatë vitit 2019 u rrit në 4.94%, 
krahasuar me vitin paraprak. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve e Qeverisë për periudhën 2020-
22 parashihte një normë reale të rritjes së BPV-së prej 4.7%4 gjatë vitit 2020, ndërsa për vitin 2021 
ekonomia e Kosovës pritet të rritet në një normë reale prej rreth 5.2% - duke u kthyer në nivelin e 
para pandemisë. 

Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), i cili ka publikuar parashikimin e ndikimit të pand-
emisë në ekonominë e Kosovës, ekonomia pritet të shënojë një rënie prej 7.5% në vitin 20205. 

4 Ministria e Financave të Kosovës – Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020–22 (fq.32). E qasshme në:https://mf.rks-gov.net/desk/inc/
media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf

5 Fondi Monetar Ndërkombëtar, Profili i Vendit, marrë nga: https://www.imf.org/en/Countries/KOS

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/KOS
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Sipas vlerësimeve makroekonomike të Ministrisë së Financave, ekonomia e Kosovës në terma realë 
pritet të tkurret për 6.7% në vitin 20206. Vlerësime të ngjashme parashikohen edhe nga vlerësimet7 
e fundit të Bankës Botërore për Kosovën, që BPV-ja do të tkurret për 8.8% në vitin 2020, dhe do të 
rritet për 5.2% në 2021. Kjo rënie është shkaktuar kryesisht nga dinamika e ngadalsuar e investi-
meve kapitale; zbatimi i masave kufizuese të qeverisë; dhe efekti i pafavorshëm që ka pasur mjedisi 
i jashtëm ekonomik në ekonominë e Kosovës përmes kanaleve tregtare, reduktimit të remitancave 
dhe investimeve të huaja direkte.

Reagimet e institucioneve si përgjigje ndaj pandemisë janë konsideruar si adekuate dhe me kohë, 
megjithatë, duke pasur parasysh ndikimin global të pandemisë, sipas FMN-së, Kosova pritet të ketë 
një rënie ekonomike më drastike sesa e kanë parashikuar institucionet e tjera. Duke pasur parasysh 
situatën aktuale socio-ekonomike të grave, kriza shëndetësore e pasuar nga kriza ekonomike ka 
potencial të përkeqësojë pabarazitë ekzistuese gjinore në Kosovë, pasi gratë në tregun e punës 
janë më të cenueshme nga pasiguria ekonomike. 

Pasi që efektet e pandemisë COVID-19 ndikojnë në ekonominë e Kosovës, duke zvogëluar 
mundësitë e punësimit dhe duke shkaktuar largime nga puna, punëtorët e përkohshëm, shumica 
e të cilëve janë gra në Kosovë, pritet të bartin barrën e humbjeve të vendeve të punës. Pikërisht 
sektorët ku punësimi i grave është më i përqendruar, siç janë tregtia me shumicë dhe pakicë 
(18.7%), shërbimet (5.7%) dhe punësimi në familje (3.9), janë më të rrezikuarit sepse kriza ekono-
mike ndikon negativisht në të ardhurat dhe kërkesën e qytetarëve për shërbime të tilla.8 Së bashku 
me shumë barriera ekonomike dhe sociale që kanë ekzistuar edhe para pandemisë COVID-19, ato 
i bëjnë gratë jashtëzakonisht të margjinalizuara në tregun e punës. Sipas Agjencisë së Statistikave 
të Kosovës, shkalla e papunësisë në mesin e grave është 34.3%, ndërsa pasiviteti i grave mbetet 
pothuajse i pandryshuar gjatë viteve, me një normë që përfshin 78.9% të grave.9 Bizneset në pro-
nësi të grave janë gjithashtu në një numër të vogël, me 11% të bizneseve aktive të regjistruara nën 
pronësinë e tyre. Një në tri gra (30%) të punësuara në sektorin privat në Kosovë nuk kanë kontratë 
pune, ndërsa prej atyre që kanë kontrata pune, gjysma e tyre (50%) kanë kontrata me afat të caktu-
ar.10  Gratë në Kosovë kanë një nivel të lartë të normës së pasivitetit në tregun e punës (79.7%), me 
shkallë të punësimit prej vetëm 14.1%  dhe 29.1% e grave të reja nuk janë as në arsim, trajnim, apo 
punësim11. Agjencia e statistikave ka publikuar vetëm raportin e saj të parë tremujor për vitin 2020, 
dhe ka nënvizuar se raporti nuk ka marrë në konsideratë ndikimet e pandemisë, pasi ai mbulon 
vetëm periudhën janar - mars 2020. Gjatë periudhës janar - mars 2020, në Agjencinë për Punësim 
ishin regjistruar gjithsej 5,015 punëkërkues. Vetëm në prill 2020, u regjistruan 32,377 punëkërkues 
shtesë, ku 16,820 (51%) ishin gra - gjithsej 37,392 punëkërkues të rinj për këto katër muaj, krahasu-
ar me vitin 2019, ku numri i punëkërkuesve ishte 6,882, që është një rritje prej 543%12.

6 Ministria e Financave të Kosovës – Projekt Ligji Vjetor mbi Ndarjet Buxhetore për vitin 2021 (faqe. 7).
7 Sipas vlerësimeve të datës 7 tetor 2020, http://pubdocs.worldbank.org/en/716851492021926391/data-ksv.pdf
8 Agjencia e Statistikave të Kosovës (2019), Anketa e Fuqisë Punëtore 2019, marrë nga: https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statis-

tics/add-news/labor-force-survey-in-kosovo-2019
9 Po aty
10 Zogjani, V. Implikimet e Mundshme Gjinore të Covid-19 në Kosovë, mars 2020,  marrë nga: https://d4d-ks.org/en/papers/potential-gender-

implications-covid-19-kosovo-moguce-rodne-implikacije-covid-19-na-kosovu/
11 Agjencia e Statistikave të Kosovës (2020). TM1, marrë nga: https://ask.rks-gov.net/media/5554/afp-tm1-2020-finale.pdf
12 Instituti GAP (2020),marrë nga: https://www.institutigap.org/documents/51080_covid_tregu_punes_F.pdf

http://pubdocs.worldbank.org/en/716851492021926391/data-ksv.pdf
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labor-force-survey-in-ko
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labor-force-survey-in-ko
https://d4d-ks.org/en/papers/potential-gender-implications-covid-19-kosovo-moguce-rodne-implikacije-covid-19-na-kosovu/
https://d4d-ks.org/en/papers/potential-gender-implications-covid-19-kosovo-moguce-rodne-implikacije-covid-19-na-kosovu/
https://ask.rks-gov.net/media/5554/afp-tm1-2020-finale.pdf
https://www.institutigap.org/documents/51080_covid_tregu_punes_F.pdf
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Përveç pabarazive të theksuara në tregun e punës, gratë janë të margjinalizuara edhe në shtëpi. Në 
Kosovë, gratë konsiderohen si kujdestare kryesore të fëmijëve dhe të moshuarve në familje, dhe 
kanë një tendencë të lartë për punë të papaguar në shtëpi. Sipas të dhënave nga MCC, gratë kalo-
jnë 7 orë duke kryer punë të shtëpisë, krahasuar me 1 orë e 10 minuta që burrat i kalojnë në punët 
e shtëpisë.13Për më tepër, gratë në shtëpitë kosovare kanë tendencë të lartë të jenë viktima të 
dhunës në familje. Sipas OSBE, mbi gjysma (54%) e të gjitha grave thonë se kanë përjetuar dhunë 
psikologjike, dhunë fizike ose seksuale nga partneri i afërt që nga mosha 15 vjeçare.14

Një grup që konsiderohet si jashtëzakonisht i cenueshëm gjatë kohës së pandemisë janë personat 
me aftësi të kufizuara në Kosovë. Megjithëse numri i personave me aftësi të kufizuara në Kosovë 
është i panjohur15, madje edhe para pandemisë, gjendja e tyre nuk ka përmbushur realizimin e 
plotë të të drejtave dhe lirive themelore sikurse tek të tjerët. Pavarësisht ekzistencës së kornizës 
ligjore, integrimi i tyre në shoqëri mbetet sfidë për shkak të mbështetjes së kufizuar, shërbimeve 
joadekuate shëndetësore dhe qasjes së dobët në shërbimet ekzistuese, së bashku me stigmën që 
i rrethon ata.16

Përfundimisht, pakicat kombëtare, sidomos komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë, konsidero-
hen se ende janë jashtë margjinave, dhe situata e tyre ka tendencë të përshkallëzohet si rezultat i 
krizës pandemike shëndetësore dhe ekonomike COVID-19. Me kushte të rënda ekonomike, nivele 
të ulëta të punësimit ose punësimit të rrezikuar (grumbullimi i metaleve dhe riciklimi i mbeturi-
nave), më pak qasje në shëndetësi, arsim dhe higjienë, pandemia COVID-19 ka tendencë të madhe 
të përkeqëson mirëqenien e tyre socio-ekonomike.

Që nga fillimi i pandemisë në mars 2020, Komunat e Kosovës kanë qenë aktive dhe kanë kanalizuar 
përpjekjet e tyre, me të gjitha burimet e disponueshme njerëzore dhe financiare, për të menax-
huar situatën epidemiologjike. Institucionet e qeverisjes lokale kanë qenë në ballë të luftës kundër 
Covid-19 në Kosovë - si e tillë, reagimi i tyre ndaj emergjencës së shkaktuar nga pandemia ka një 
efekt të drejtpërdrejtë në shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve, veçanërisht atyre nga kategoritë 
më të cenueshme. Qëllimi i këtij hulumtimi është të vlerësojë nivelin e prioritizimit të nevojave 
dhe kërkesave të grupeve të margjinalizuara në Kosovë në reagimin e institucioneve të qeverisjes 
lokale në Kosovë. Për më tepër, hulumtimi synon të kuptojë më afër nevojat dhe sfidat kryesore si 
të komunave ashtu edhe të vetë grupeve të margjinalizuara.

Ky raport synon të analizojë efektet socio-ekonomike dhe financiare të ndikimit të pandemisë tek 
grupet e margjinalizuara17. Ky hulumtim ka analizuar komunat e përzgjedhura si mostër, dhe ka 
vështruar masat ekzistuese të ndërmarra nga komunat dhe se si ndikojnë ato tek grupet e margji-
nalizuara. Hulumtimi gjithashtu ka analizuar se si ka ndikuar pandemia në financat publike lokale 
(si të hyrat dhe shpenzimet) dhe aftësitë e komunave për të kontaktuar me qytetarët dhe bizneset 

13 MCC, Anketa e Fuqisë Punëtore dhe Përdorimit të Kohës në Kosovë 2018, marrë nga: https://millenniumkosovo.org/wp-content/up-
loads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-Report-1.pdf?fbclid=IwAR2orggGM905tV_nUWsLYP-
5flu0Dks7cxAii5Qvq_FwPuk9yei46q8ErNPE

14 Anketa e OSBE-së për Mirëqenien dhe Sigurinë e Grave në Kosovë 2019, marrë nga: https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.
pdf

15 Caritas Kosova, 2019, marrë nga: https://caritaskosova.org/repository/docs/dokument_politikash_dhe_rekomandimet_mbi_perfshirjen_so-
ciale_te_personave_me_aftesi_te_kufizuar_dhe_crregullime_te_shendetit_mendor_ne_kosove.pdf

16 Po aty.
17 Grupet e margjinalizuara të analizuara në këtë raport janë sipas metodologjisë së Helvetas për grupet e margjinalizuara të cilat janë gra dhe 

vajza, pakica kombëtare dhe persona me aftësi të kufizuara.

https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-Report-1.pdf?fbclid=IwAR2orggGM905tV_nUWsLYP5flu0Dks7cxAii5Qvq_FwPuk9yei46q8ErNPE
https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-Report-1.pdf?fbclid=IwAR2orggGM905tV_nUWsLYP5flu0Dks7cxAii5Qvq_FwPuk9yei46q8ErNPE
https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-Report-1.pdf?fbclid=IwAR2orggGM905tV_nUWsLYP5flu0Dks7cxAii5Qvq_FwPuk9yei46q8ErNPE
https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.pdf
https://caritaskosova.org/repository/docs/dokument_politikash_dhe_rekomandimet_mbi_perfshirjen_sociale_te_personave_me_aftesi_te_kufizuar_dhe_crregullime_te_shendetit_mendor_ne_kosove.pdf
https://caritaskosova.org/repository/docs/dokument_politikash_dhe_rekomandimet_mbi_perfshirjen_sociale_te_personave_me_aftesi_te_kufizuar_dhe_crregullime_te_shendetit_mendor_ne_kosove.pdf
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në nevojë për t’i ndihmuar ata. Raporti është strukturuar në katër pjesë. Pjesa e parë e raportit ana-
lizon ndikimet e përgjithshme të COVID-19 tek grupet e margjinalizuara, duke u përqëndruar më 
shumë në implikimet socio-ekonomike dhe reagimin e politikave. Pjesa e dytë e raportit analizon 
ndikimin financiar dhe ekonomik të COVID-19 tek grupet e margjinalizuara dhe reagimet e poli-
tikave, pasuar nga nga pjesa e tretë e cila përmbledh gjetjet dhe përfundimet kryesore. Në fund, 
pjesa e katërt paraqet rekomandimet kryesore për ndërhyrjet e qeverisë lokale dhe qendrore.
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RISHIKIMI I LITERATURËS
Pandemia COVID-19, tashmë e përhapur në të gjithë globin, nuk e ka kursyer as Kosovën. Që nga 
13 marsi 2020, kur Kosova shënoi rastin e saj të parë me COVID-19, efektet shëndetësore, sociale 
dhe ekonomike kanë filluar të ndjehen me shpejtësi në çdo sferë të jetës. Edhe pse pandemia COV-
ID-19 ka prekur të gjithë popullsinë, si në mirëqenie ashtu edhe në ekonominë kosovare, efektet e 
saj nuk kanë qenë të njëjta për të gjithë. Në fakt, pandemia konsiderohet të jetë përkeqësuar dhe 
ka nxjerrë në pah pabarazitë që karakterizojnë ekonominë e vendit.

Grupet e margjinalizuara, të tilla si gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara dhe komunitetet 
e pakicave kombëtare, janë goditur më rëndë nga pandemia - duke filluar me përkeqësimin e situ-
atës së tyre dhe duke vazhduar të jenë në rrezik gjatë mbylljes totale gjatë muajve mars-maj 2020, 
si dhe pas efekteve të mbylljes dhe zgjatjes së periudhës pandemike në muajt në vijim. Grupet 
më të rrezikuara dhe të margjinalizuara që konsiderohet se kanë pasur një ndikim të pafavorshëm 
nga shpërthimi i pandemisë janë ato që mbështeten shumë në ekonominë informale, kanë qasje 
joadekuate në shërbimet sociale, kanë qasje të kufizuar në strehim, janë të prirur ndaj dhunës në 
familje, kanë qasje të kufizuar në burimet financiare, mundësitë dhe kapacitetet e kufizuara për të 
përballuar dhe për t’iu përshtatur krizës shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia.

Që nga fillimi i përhapjes së COVID-19 në Kosovë, organizata të ndryshme të shoqërisë civile – or-
ganizata lokale dhe ndërkombëtare, kanë filluar të analizojnë së pari efektet e pritshme dhe më pas 
ato ekzistuese tek grupet e margjinalizuara në Kosovë. Një numër i konsiderueshëm i raporteve të 
politikave dhe analiza të tjera janë publikuar nga marsi deri në nëntor 2020 që ndërhyrjet e Qever-
isë së Kosovës, Komunat, Agjencitë, si dhe vetë shoqëria civile, të bazohen në prova, të mbështeten 
në një analizë të hollësishme të situatës në terren dhe të marrin parasysh nevojat ekzistuese dhe 
sfidat e grupeve të cenueshme.

Qëllimi i analizës së literaturës në këtë raport është të identifikojë kërkimin, studimet dhe analizat 
e bëra deri më tani që rrisin vëmendjen për nevojat kryesore dhe sfidat e grupeve të cilat vetë ky 
raport ka tendencë t’i studiojë në detaje. Literatura e rishikuar e përzgjedhur për këtë pjesë të ana-
lizës përfshin tema të rëndësishme për këtë studim, të tilla si ndikimi i pandemisë në mirëqenien 
fizike, emocionale, sociale dhe ekonomike të grave, vajzave, personave me aftësi të kufizuara dhe 
grupeve të pakicave kombëtare. Për të ndjekur logjikën e analizës, seksionet e mëposhtme ndahen 
në literaturën sipas kategorive në shqyrtim të këtij studimi.

Gratë dhe vajzat

Ndër raportet e para që hedhin dritë mbi efektet e mundshme të pandemisë COVID-19 në 
mirëqenien e grave dhe vajzave në Kosovë, të titulluar “Implikimet e mundshme gjinore të COV-
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ID-19 në Kosovë”18 nga Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D), bazohet në përvojën e kaluar të 
Kosovës në tejkalimin ngadalë të krizave emergjente si dhe në ngarkesën e shtuar që gratë zakon-
isht mbajnë mbi supe si rezultat i këtyre krizave, kryesisht si rezultat i mungesës së një përgjigje për 
integrimin gjinor nga institucionet e Kosovës. Bazuar në gjendjen ekzistuese (para fillimit të krizës 
pandemike) socio-ekonomike të grave në Kosovë, me një shkallë të lartë të papunësisë së grave, 
pasivitet të madh në tregun e punës, punë të paqëndrueshme për më shumë se 50% të grave ak-
tive në tregun e punës, si dhe pabarazitë e thella në ambientin familjar, raporti vëren se izolimi si 
rezultat i pandemisë çon në rritje të punës së papaguar në shtëpi dhe rritje të barrës së kujdesit 
për familjen për gratë. Si rezultat, kjo forcon stereotipat gjinorë për rolin e grave në shoqëri dhe 
dekurajon aktivizimin e tyre në tregun e punës për një periudhë afatgjatë.

Një raport i ngjashëm, i titulluar “Adresimi i COVID-19 nga perspektiva gjinore”19, publikuar nga Rrjeti 
i Grave të Kosovës, adreson gjithashtu rreziqet e mundshme për mirëqenien e grave si rezultat i 
pandemisë COVID-19 në Kosovë, i cili u iniciua pikërisht nga situata aktuale e pafavorshme e grave, 
d.m.th pandemia, si në tregun e punës, në shoqëri dhe në familje. Për më tepër, raporti konkretizon 
rekomandimet për akterët institucionalë, duke kërkuar masa të veçanta për të adresuar nevojat e 
grave në sektorin e ekonomisë informale, ku ato kryejnë pjesën më të madhe, duke kërkuar përf-
shirjen e tyre në grupin e përfituesve të skemave të mbështetjes financiare të Qeverisë.

Një raport i publikuar nga UNDP Kosovë, i titulluar “Vlerësimi i Shpejtë i Ndikimit Socio-Ekonomik i 
COVID-19 në Kosovë”, përveç ndërmarrjes së vlerësimit të shpejtë mbi ndikimet socio-ekonomike 
të pandemisë COVID-19 dhe efektivitetin e masave të reagimit, posaçërisht merr parasysh rolin 
gjinor në këtë vlerësim dhe ndikimin e tij mbi gratë, si rezultat i pandemisë. Studimi zbulon se 
46% e grave, krahasuar me 52% të burrave, kishin nivelin e të ardhurave të tyre të ulur si rezultat i 
pandemisë. Më shumë se një e treta e grave punojnë në sektorin publik ndërsa dy të tretat e tjera 
punojnë në sektorin privat. Në përputhje me këtë, në një infografikë të realizuar nga Demokracia 
për Zhvillim (D4D) punëtorët nga sektori privat janë ndikuar më negativisht nga pandemia e cila u 
reflektua në pagat dhe ndryshimet dhe përfundimet e kontratave.20 Studimi arrin në përfundimin 
se, ndërsa përgjegjësitë e ekonomive familjare janë rritur për të dy gjinitë si rezultat i pandemisë, 
orët e punës kushtuar pastrimit dhe gatimit janë rritur shumë më tepër për gratë, me 18 pikë për-
qindje për pastrim dhe me 29 pikë përqindje për gatim, përkatësisht, në krahasim me burrat. 

Një raport tjetër që tregon interes të veçantë në njohjen e masave të marra nga kryetarët e komu-
nave në gjithë Kosovën gjatë pandemisë, në lidhje me kategoritë e shoqërisë që konsiderohen 
si më të prekshme, titullohet “Studimi mbi nevojat emergjente dhe ndikimi socio-ekonomik i COVID 
-19 për Qeverisjen Lokale në Kosovë” dhe është realizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. 
Studimi synon të identifikojë sfidat me të cilat përballen komunat në Kosovë gjatë pandemisë, 
masat e marra nga këto të fundit për të luftuar situatën dhe nevojat emergjente të komunave për 
të tejkaluar situatën socio-ekonomike si rezultat i pandemisë. Në përgjithësi, shumica e masave të 

18  D4D, “Implikimet e mundshme gjinore nga Covid-19 ne Kosovë” Marrë në:  
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/D4D_Analize-e-politikave_8.pdf

19 Rrjeti i Grave të Kosovës. “Masat për adresimin e COVID-19 nga perspektiva gjinore”. Marrë në: https: 
//womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Masat-p%C3%ABr-adresimin-e-COVID-19-nga-perspektiva-gjinore_Rekomandime-
p%C3%ABr-Qeverin%C3%AB-e-Kosov%C3%ABs_04_04_2020.pdf?fbclid=IwAR2xmEIRËTZbsmëz1c8cëGSËguzQJvpE-DGzr9aXkMCAUs-
booj_ki9SFMpk

20 Demokracia për Zhvillim. “Si ka ndikuar pandemia në vendin tuaj të punes?”  
https://d4d-ks.org/infografikat/si-ka-ndikuar-panemia-covid-19-ne-vendin-tuaj-te-punes/

https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/D4D_Analize-e-politikave_8.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Masat-p%C3%ABr-adresimin-e-COVID-19-nga-perspektiva-gjinore_Rekomandime-p%C3%ABr-Qeverin%C3%AB-e-Kosov%C3%ABs_04_04_2020.pdf?fbclid=IwAR2xmEIRËTZbsmëz1c8cëGSËguzQJvpE-DGzr9aXkMCAUsbooj_ki9SFMpk
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Masat-p%C3%ABr-adresimin-e-COVID-19-nga-perspektiva-gjinore_Rekomandime-p%C3%ABr-Qeverin%C3%AB-e-Kosov%C3%ABs_04_04_2020.pdf?fbclid=IwAR2xmEIRËTZbsmëz1c8cëGSËguzQJvpE-DGzr9aXkMCAUsbooj_ki9SFMpk
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Masat-p%C3%ABr-adresimin-e-COVID-19-nga-perspektiva-gjinore_Rekomandime-p%C3%ABr-Qeverin%C3%AB-e-Kosov%C3%ABs_04_04_2020.pdf?fbclid=IwAR2xmEIRËTZbsmëz1c8cëGSËguzQJvpE-DGzr9aXkMCAUsbooj_ki9SFMpk
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Masat-p%C3%ABr-adresimin-e-COVID-19-nga-perspektiva-gjinore_Rekomandime-p%C3%ABr-Qeverin%C3%AB-e-Kosov%C3%ABs_04_04_2020.pdf?fbclid=IwAR2xmEIRËTZbsmëz1c8cëGSËguzQJvpE-DGzr9aXkMCAUsbooj_ki9SFMpk
https://d4d-ks.org/infografikat/si-ka-ndikuar-panemia-covid-19-ne-vendin-tuaj-te-punes/
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ndërmarra në lidhje me grupet e cenueshme të shoqërisë janë mjaft të ngjashme me pothuajse 
të gjitha komunat që përqëndrojnë ndihmën e tyre në sigurimin e ushqimit, barnave, produkteve 
higjienike dhe shërbimeve mjekësore falas. Ndër nevojat emergjente që duhet të adresohen men-
jëherë, thekson studimi, nga përgjigjet e drejtorive përkatëse të komunave, janë mungesa e pa-
jisjeve teknologjike që mundësojnë mësimin në internet, mbështetja ekonomike për familjet në 
nevojë, rënia e të ardhurave nga tatimi në pronë, mbështetja për bujqësinë e dëmtuar nga pan-
demia etj., ndër të tjera.21

Personat me aftësi të kufizuara

Një raport tjetër që sqaron korrelacionin midis COVID-19 dhe personave me aftësi të kufizuara, me 
titull “Mirëqenia e personave me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19” nga HANDIKOS, thekson ndikimin 
e pandemisë në shëndetin mendor tek personat me aftësi të kufizuara. Studimi thekson se ekzist-
enca e rutinave dhe strukturave në jetën e përditshme mund të zvogëlojë ankthin dhe stresin, 
prandaj përçarja e tyre mund të çojë në rritjen e niveleve të këtij të fundit, dhe kjo është veça-
nërisht e vërtetë për personat me aftësi të kufizuara, pasi që ndryshimet në jetën e tyre janë më të 
larmishme për shkak të nevojës së tyre për ndihmë kujdestarie. Për më tepër, personat me aftësi të 
kufizuara përballen me pengesa që i pengojnë ata të kenë qasje në kujdes dhe informacion bazë, 
për të zvogëluar rrezikun gjatë pandemisë, e cila nga ana tjetër ndikon në shëndetin e tyre mendor.

Një artikull kërkimor i shkruar nga një profesor i psikologjisë, i titulluar “Ndikimi i pandemisë COV-
ID-19 në arsimimin e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin parauniversitar”, trajton sfidat me 
të cilat përballen nxënësit me aftësi të kufizuara dhe prindërit e tyre gjatë kalimit të të nxënit në 
platformat online. Qëllimi i studimit është të hulumtojë faktorët që ndikojnë në përfshirjen e nxë-
nësve me aftësi të kufizuara në arsim, para dhe gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 dhe për 
të përcaktuar ndikimin e rrethanave që lidhen me pandeminë (distanca sociale, të mësuarit on-
line)  për mirëqenien e nxënësve me aftësi të kufizuara.22 Nga aspekti shëndetësor, pavarësisht se 
fëmijët zakonisht nuk shfaqin simptoma të COVID-19, fëmijët me aftësi të kufizuara konsiderohet 
të kenë më shumë probleme shëndetësore pasi infeksioni i mundshëm me virus mund të am-
plifikojë gjendjen e tyre ekzistuese shëndetësore. Ndër shqetësimet kryesore të prindërve, zbu-
lon studimi, janë papërgatitja e lartpërmendurve për të mbështetur fëmijët e tyre gjatë mësimit 
online, mungesa e qasjes teknologjike dhe problemet ekonomike. Studimi gjithashtu zbulon se 
pamjaftueshmëria e të nxënit online për nxënësit me aftësi të kufizuara, mungesa e manualeve 
që ndihmojnë prindërit dhe mësimdhënësit në këtë drejtim, moszbatimi i planeve individuale të 
të nxënit, mungesa e asistentëve mbështetës janë faktorë që kanë ndikuar në përfshirjen e ulët të 
nxënësve me aftësi të kufizuara në mësimet online.

21  “Studim mbi nevojat emergjente dhe ndikimin socio-ekonomik të Covid-19 në qeverisjen lokale në Kosovë” 
https://komunat-ks.net/downloads/?d_id=4061&lang=en

22 Ndikimi I pandemisë COVID-19 në edukimin e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin parauniversitar. Marrë në:  
https://www.researchgate.net/publication/343323273_Ndikimi_i_pandemise_COVID-19_ne_edukimin_e_nxenesve_me_aftesi_te_kufi-
zuar_ne_arsimin_parauniversitar/link/5f23399c299bf1340494b7f9/download

https://komunat-ks.net/downloads/?d_id=4061&lang=en
https://www.researchgate.net/publication/343323273_Ndikimi_i_pandemise_COVID-19_ne_edukimin_e_nxenesve_me_aftesi_te_kufizuar_ne_arsimin_parauniversitar/link/5f23399c299bf1340494b7f9/download
https://www.researchgate.net/publication/343323273_Ndikimi_i_pandemise_COVID-19_ne_edukimin_e_nxenesve_me_aftesi_te_kufizuar_ne_arsimin_parauniversitar/link/5f23399c299bf1340494b7f9/download
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Pakicat etnike

Një raport i rëndësishëm që hedh dritë mbi sfidat e një grupi njerëzish të margjinalizuar në Kosovë 
gjatë pandemisë COVID-19, publikuar nga Admovere me titull “Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali, 
Egjiptian gjatë pandemisë COVID-19”, identifikon dhe analizon masat e marra nga qeveria e Kosovës 
në lidhje me këto komunitete. Studimi zbulon se asnjë nga 27 vendimet ose masat e marra nga 
qeveria dhe ministritë përkatëse, (Ministria e Arsimit, Ministria e Financave, Ministria e Shënde-
tësisë) deri më 1 qershor 2020 nuk i merr parasysh komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me 
përjashtim të Masës nr.9 të Pakos së Emergjencës Fiskale, e cila premton të financojë projekte për 
këto komunitete në vlerë prej 2 milion euro. Studimi nxjerr përfundimin, nga intervistat, se menax-
himi i pandemisë është ndërmarrë më shumë nga organizata joqeveritare dhe aktivistë vullnetarë 
sesa nga institucionet qendrore, me përjashtim të komunave Ferizaj, Lipjan dhe Fushë Kosovë. Të 
intervistuarit e studimit gjithashtu kritikuan ndarjen e granteve për mbështetjen financiare të or-
ganizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen dhe përmirësimin e të drejtave të komuniteteve 
pakicë në Republikën e Kosovës. Lista paraprake e marrësve të granteve tregoi se kriteret e për-
zgjedhjes së Qeverisë të 23 prillit 2020 nuk janë respektuar, pasi ka pak organizata që merren me 
komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë. 

Sipas studimit “Pako Fiskale Emergjente/Implikimet dhe Sfidat e Zbatimit” nga Instituti Riinvest, Pako 
Emergjente e prillit 2020 me vlerë prej 180 milion euro e shpërndarë midis 15 masave të ndryshme 
që synojnë një mori objektivash, nuk ka qenë plotësisht gjithëpërfshirëse, pasi që grupet e rëndë-
sishme nuk kanë qenë përfitues - përfshirë OJQ-të që punojnë në projekte që kanë të bëjnë me 
pakicat. Në këtë linjë, nga 15 masat, ishte vetëm një që ka të bëjë me komunitetet pakicë, d.m.th. 
Masa Nr. 9, e cila pohon mbështetje për iniciativa që synojnë të përmirësojnë jetën e pakicave et-
nike në aspektin e pasojave nga COVID-19 . Studimi, megjithatë, thekson se edhe pse vendimi për 
pakon fiskale u mor në prill, deri në qershor nuk u realizua shpërndarja e plotë e pakos. Vetëm 1/3 e 
buxhetit ishte shpërndarë. Kishte shumë pengesa që penguan zbatimin e plotë të pakos: aplikime 
të kryera gabimisht, keqpërdorim të aplikacioneve, kriza politike e muajve të fundit, etj.

Një raport nga Banka Botërore me titull “Ndikimi Ekonomik dhe Social i COVID-19” (Varfëria dhe 
mirëqenia e ekonomisë familjare), i cili vlerëson ndikimin social dhe ekonomik të pandemisë në 
ekonomitë familjare të Ballkanit Perëndimor, i dedikon një pjesë të vogël cenueshmërisë ekono-
mike të Romëve dhe komuniteteve tjera pakicë, kjo e vërtetë për të gjitha vendet në këtë rajon. 
Raporti vjen në përfundim se masat pandemike dhe frenuese do të ndalojnë në uljen e varfërisë 
dhe përmirësimin e mirëqenies. Kriza me sa duket do të ndikojë në ekonomitë familjare me më pak 
vende pune dhe humbje të të ardhurave nga puna. Në sektorët e prekur shumë nga pandemia, 
rreth 14-33% e punëtorëve në Ballkanin Perëndimor janë të vetë-punësuar, gjë që i bën ata më të 
prekshëm nga humbja e të ardhurave, dhe sipas studimit, këto shifra janë veçanërisht të larta për 
Kosovën. Një pjesë e madhe e popullsisë jo të varfër pritet të bjerë në varfëri, kështu që situata 
mund të përkeqësohet edhe për ata që janë tashmë në varfëri ose që u mungojnë mundësitë 
ekonomike. Studimi vjen në përfundim se, rrjedhimisht rreziku për shëndetin dhe të ardhurat 
është më i lartë për romët dhe pakicat e tjera që nuk kanë qasje të mjaftueshme në shërbimet 
bazike dhe mundësitë ekonomike.23

23 Banka Botërore. “Ndikimi Ekonomik dhe Social i COVID-19 (Varfëria dhe Mirëqenia e Ekonomisë Familjare) 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-
19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13
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PJESA I 
EFEKTET GJENERIKE 

TË COVID-19 TEK GRUPET  
E MARGJINALIZUARA

Ky seksion përfshin gjetjet për pesë (5) komunat e synuara të këtij studimi të nxjerra nga intervistat 
me akterët komunalë dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, si dhe hulumtimet e 
kryera për të kuptuar më mirë a) profilin e komunave dhe b) përgjigjet institucionale që akterët 
e qeverisë lokale janë përpjekur t’i përgjigjen situatës së krijuar nga COVID-19, posaçërisht për 
grupet e margjinalizuara: gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara dhe pakicat kombëtare. 
Duke pasur parasysh që secila komunë ka dallime të dukshme në karakteristikat dhe në gjetjet e 
këtij studimi, ekziston nevoja për të dhënë një vështrim për secilën veç e veç. 

KOMUNA E FERIZAJIT

GJETJET NGA HULUMTIMET NË ZYRE

Komuna e Ferizajit mbulon një sipërfaqe prej përafërsisht 345 km2 e cila përfshin qytetin e Feri-
zajit dhe 44 fshatra. Sipas regjistrimit të fundit, popullsia e përgjithshme e kësaj komune është 
108.61024.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komunitetit, shumica e popullsisë në komunën e 
Ferizajit i përket komunitetit shqiptar me një numër të konsiderueshëm të popullsisë pjesë e ko-
muniteteve pakicë. 0.2% e popullsisë së përgjithshme janë pjesë e komunitetit rom ndërsa komu-
nitetet ashkali dhe egjiptiane përbëjnë përkatësisht 2.2% dhe 0.03% të popullsisë së përgjithshme. 
Këto tre komunitete banojnë kryesisht në lagjet Halit Ibishi dhe Koçi Xoxe të qytetit të Ferizajit, 
me një numër të konsiderueshëm të atyre që banojnë edhe në fshatin Dubravë. Sa i përket komu-
niteteve boshnjake dhe turke, ato përbëjnë 0,02% secila nga popullata e përgjithshme e komunës, 
dhe kryesisht banojnë në qytetin e Ferizajit. Komuniteti serb ka një përfaqësim mjaft të vogël në 
këtë komunë, që përfaqëson vetëm 0,01% të popullsisë së përgjithshme, me të lartëpërmendurit 
banojnë kryesisht në fshatrat Bablak, Babush i Serbëve dhe Talinoc të Muhaxherëve25.

Sipas ligjit për Vetëqeverisje Lokale, i cili dikton që një komunë me më shumë se 10 përqind të 

24 Profilet Komunale 2018, Ferizaj.OSCE. https://www.osce.org/files/f/documents/a/8/13132_1.pdf
25 Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komuniteteve. http://www.zck-ks.net/?page=1,45

http://www.zck-ks.net/?page=1,1
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banorëve që i përkasin komuniteteve të një pakicë numerike, kërkohet të caktojë një nënkryetar 
të komunës për komunitete dhe një nënkryetar të kuvendit komunal për komunitete, komuna e 
Ferizajit ka Departamentin për të Drejtat e Njeriut dhe Komunitetet, si dhe një Zëvendës Kryetar 
të Kryetarit të Komunës për Komunitete. Detyrat e tij përfshijnë menaxhimin e punëve që kanë të 
bëjnë me komunitetet pakicë në komunë.

Pavarësisht nga legjislatura e ndërtuar mirë që synon të sigurojë të drejtat e komuniteteve pakicë, 
shumica, veçanërisht ato nga komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane përballen me një sërë sfi-
dash në lidhje me punësimin, mirëqenien, kujdesin shëndetësor dhe strehimin. Përveç këtij depar-
tamenti, brenda komunës ka OJQ që punojnë me komunitetet pakicë dhe ndihmojnë në adres-
imin e nevojave. Njëra prej tyre është Caritas Kosova, në fshatin Dubravë, fshat në të cilin jetojnë 
një numër i madh i komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, dhe që kontribuon në përmirësimin 
socio-ekonomik të komunitetit, si dhe i ndihmon ata të kenë qasje më të lehtë në kujdesin shën-
detësor, arsim dhe asistencë sociale26. Lidhur me grupet e tjera të margjinalizuara të shoqërisë, 
gratë dhe personat me aftësi të kufizuara, janë ndërmarrë disa iniciativa. Ekziston një strehimore 
që operon brenda komunës për gratë që i shpëtojnë dhunës në familje, e quajtur “Shtëpia Ime” e 
cila është mbështetur në mënyrë aktive nga komuna27. Disa muaj më parë është themeluar “Fon-
dacioni I Shpresës”, një fondacion që synon të ndihmojë, ndër të tjera, nënat beqare. Komuna ka 
ndërmarrë disa iniciativa për të përmirësuar kushtet për personat me aftësi të kufizuara, d.m.th., 
projektin për rregullimin e infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuara, por prokurimi i këtij 
aktiviteti është anuluar dy muaj më parë28. Handikos, një organizatë ombrellë e zyrave lokale në 
të gjithë Kosovën është gjithashtu shumë aktive në rajonin e Ferizajit, duke punuar kryesisht me 
persona me aftësi të kufizuara. 

Komuna e Ferizajit nuk ka krijuar ekip të posaçëm menaxhues për të ndihmuar komunitetet gjatë 
pandemisë29. Ashtu si komunat e tjera, ajo shpërndau paketa higjienike dhe ushqimore për familjet 
pjesë e komuniteteve pakicë, përfshirë romët, ashkalinjtë, egjiptianët dhe serbët30. Duke marrë 
parasysh gratë, kryetari i Komunës së Ferizajit deklaroi se një fokus i veçantë gjatë pandemisë është 
vënë në ndihmë të nënave beqare dhe viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës31, por nuk ka të 
dhëna konkrete në dispozicion për shtrirjen e ndihmës së ofruar nga komuna për këto kategori. 

GJETJET KRYESORE NGA KOMUNA E FERIZAJT

•	 Institucionet përkatëse lokale që merren me të drejtat e grave dhe vajzave, pakicave kom-
bëtare si dhe personave me aftësi të kufizuara, nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë ndon-
jë vlerësim të situatës së grupeve të margjinalizuara. Mungesa e kapaciteteve njerëzore që 
mund të bëjnë kërkime mbi nevojat e grupeve të margjinalizuara është ndikuar nga mungesa 
që këto institucione kanë për të kuptuar kërkesat e grupeve të margjinalizuara.

26 Caritas Kosovo, Raporti Vjetor 2019. https://www.caritaskosova.org/sq/raporte-vjetore
27 Komunat e Kosoves.https://kk.rks-gov.net/ferizaj/news/nenkryetari-gavazi-vizitoi-strehimoren-e-grave-viktima-te-dhunes-ne-familje/
28 Komunat e Kosoves.https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/11/B10-Njoftimi-per-anulimin-e-aktivitetit-te-

prokurimit-Rregullimi-i-infrastruktures-per-persona-me-aftesi-te-kufizuara.pdf
29 Admovere. Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë Pandemisë Covid-19 

http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
30  Ibid
31 Nevojat emergjente dhe ndikimi socio-ekonomik i Covid-19 në qeverisjen lokale në Kosovë https://komunat-ks.net/2020/07/09/asociacio-

ni-i-komunave-nxori-studimin-mbi-nevojat-emergjente-dhe-ndikimin-socio-ekonomik-te-covid-19-ne-pushtetin-lokal-ne-kosove/?lang=en

https://www.caritaskosova.org/sq/raporte-vjetore
https://kk.rks-gov.net/ferizaj/news/nenkryetari-gavazi-vizitoi-strehimoren-e-grave-viktima-te-dhunes-ne-familje/
https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/11/B10-Njoftimi-per-anulimin-e-aktivitetit-te-prokurimit-Rregullimi-i-infrastruktures-per-persona-me-aftesi-te-kufizuara.pdf
https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/11/B10-Njoftimi-per-anulimin-e-aktivitetit-te-prokurimit-Rregullimi-i-infrastruktures-per-persona-me-aftesi-te-kufizuara.pdf
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
https://komunat-ks.net/2020/07/09/asociacioni-i-komunave-nxori-studimin-mbi-nevojat-emergjente-dhe-ndikimin-socio-ekonomik-te-covid-19-ne-pushtetin-lokal-ne-kosove/?lang=en
https://komunat-ks.net/2020/07/09/asociacioni-i-komunave-nxori-studimin-mbi-nevojat-emergjente-dhe-ndikimin-socio-ekonomik-te-covid-19-ne-pushtetin-lokal-ne-kosove/?lang=en
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•	 E gjithë ndihma që kanë marrë gratë, vajzat, personat me aftësi të kufizuara, si dhe pakicat 
kombëtare, ka qenë mbi baza ad-hoc dhe nuk është studiuar bazuar në nevojat reale të këtyre 
grupeve.

•	 Në komunën e Ferizajit, Zyra për Barazi Gjinore e cila është përgjegjëse për avokimin për 
çështjet gjinore dhe Qendra për Punë Sociale, e cila është përgjegjëse për ofrimin e ndih-
mës psiko-sociale për qytetarët, nuk ishin të përfshira në Shtabin për Menaxhim të Situatës 
Emergjente COVID-19. Si pasojë, përgjigjet institucionale të këtij shtabi nuk kishin një qasje 
gjithëpërfshirëse për adresimin e nevojave kryesore të grupeve të margjinalizuara, në këtë 
rast, grave, komuniteteve kombëtare dhe personave me aftësi të kufizuara.

•	 Fokusi kryesor i Stafit të Emergjencave për Menaxhimin e Situatës me COVID-19 ka qenë në 
sigurimin e ndihmës emergjente me paketa ushqimore dhe higjienike, si dhe në ruajtjen e 
shëndetit publik, ndërsa nevojat dhe kufizimet e grupeve të margjinalizuara nuk kanë qenë 
prioritet. 

•	 Ekziston një kuptueshmëri e përgjithshme se situata e grupeve të margjinalizuara është 
përkeqësuar nga kriza e krijuar nga pandemia, por zyrat lokale nuk kanë raporte konkrete për 
të dëshmuar shkallën e vërtetë të ndikimit të pandemisë tek grupet e cenueshme.

•	 Megjithëse nuk ka ndonjë raport konkret që vërteton luhatjet në numrin e përfituesve të ske-
mave sociale në komunën e Ferizajit, Qendra për Punë Sociale tregon se nuk ka ndonjë lëvizje 
të konsiderueshme në numrin e përfituesve nga 2019 deri në 2020.

•	 Ndër ndihmat kryesore të ofruara gjatë periudhës së izolimit, dhe përgjithësisht nga marsi 
deri në tetor 2020, nga komuna e Ferizajit ishin pakot e emergjencës - paketa ushqimore dhe 
paketa higjienike. Gjithashtu, Qendra për Punë Sociale ka administruar procesin e alokimit të 
ndihmës sociale në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

•	 Personat me aftësi të kufizuara, veçanërisht ata deri në moshën 18 vjeç nuk kanë pasur vizita 
të drejtpërdrejta nga mjekët dhe punonjësit socialë. Megjithëse ata vazhduan të merrnin ndi-
hmë sociale prej 100 eurosh në muaj, fëmijët me aftësi të kufizuara nuk kishin qasje në aktiv-
itete arsimore dhe psiko-sociale gjatë izolimit. Mbyllja e institucioneve (puna vetëm me stafin 
esencial) ka ndikuar me mungesën e ofrimit të shërbimeve psiko-sociale për një periudhë prej 
3 muajsh në komunën e Ferizajit.

•	 Një pjesë e madhe e zyrtarëve nuk kanë qenë në vendin e punës, kështu që ka penguar komu-
nikimin efektiv ndërinstitucional brenda Komunës.

•	 Mungesa e burimeve njerëzore e kombinuar me faktin se një pjesë e stafit ishin të infektuar 
me COVID-19, viktimat dhe mungesa e burimeve financiare kanë kontribuar në minimin e 
efektit të institucioneve, puna e të cilave ka të bëjë me grupet e margjinalizuara. Të gjitha këto 
gjithashtu kanë penguar institucionet të kryejnë një vlerësim nëse instrumentet kanë arritur 
te të gjitha grupet e synuara, nëse ato janë treguar efektive ose ndonjë sugjerim se si t’i për-
mirësojnë ato instrumente.

•	 Raportet zyrtare nga Policia e Kosovës tregojnë se në fakt, dhuna në familje me bazë gjinore 
nuk ka pasur rritje në komunën e Ferizajit gjatë pandemisë. Ndërsa në vitin 2019, në peri-
udhën mars-tetor, ka pasur 98 raste të raportuara, në vitin 2020 në komunën e Ferizajit janë 
raportuar 88 raste të dhunës në familje.
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•	 Pandemia, veçanërisht periudha e izolimit, ka ndikuar në uljen e punësimit të grave, humbjet 
e vendeve të punës në sektorin e tregtisë dhe shërbimeve, mungesën e subvencioneve për 
bizneset e grave dhe OJQ-të e drejtuara nga gratë.

•	 Qendra për Punë Sociale nuk ka uebfaqe të saj. Duke qenë se uebfaqja e komunës nuk ofron 
informata vepruese dhe nuk mbulon të gjitha fushat, kjo e pengon QPS-në të sigurojë in-
formacione që i përkasin grupit të saj të synuar. Çështja e shkaktuar nga kjo është vërejtur 
veçanërisht tek personat me aftësi të kufizuara, pasi ata kanë qenë të painformuar gjatë gjithë 
periudhës së mbylljes.

•	 Personat me aftësi të kufizuara, veçanërisht në familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara nuk 
kanë pasur qasje në informacion (d.m.th., nëse transferet sociale të tyre do të vazhdojnë) dhe 
nuk kishte asnjë deklaratë zyrtare për t’i informuar ata për opsionet e mundshme në internet 
për arsimim.

•	 Organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e çështjeve të grave dhe vajzave, per-
sonave me aftësi të kufizuara, si dhe pakicave etnike (përfshirë Help Kosova, Vorae, Ashkali, 
Handikos) kanë ofruar ndihmë të vazhdueshme emergjente për komunën e Ferizajit, krye-
sisht përmes shpërndarjes së paketave ushqimore dhe higjienike dhe pajisjeve teknologjike 
që fëmijët të ndjekin shkollimin përmes internetit. 

•	 Nga puna e tyre në terren, OJQ-të konsiderojnë se sfidat kryesore të grupeve të margjinali-
zuara gjatë pandemisë janë: a) mungesa e masave mbrojtëse, veçanërisht në komunitetet 
rome, ashkali dhe egjiptiane, b) mungesa e qasjes për fëmijët nga komunitetet etnike, veça-
nërisht romët, ashkalitë dhe egjiptianët në procesin e të nxënit online, kjo për shkak të mung-
esës së pajisjeve teknologjike (të tilla si laptopë, telefona inteligjentë, etj.) c) rritja e numrit të 
të papunëve dhe rrjedhimisht ulja e mirëqenies familjare, d) mungesa e të ardhurave famil-
jare, e) mungesa e rrobave dhe ushqimit, veçanërisht në komunitetet rome, ashkali dhe egji-
ptiane) mungesa e shërbimeve arsimore dhe psiko-sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara.

•	 Numri i punëkërkuesve të rinj të regjistruar në Agjencinë e Punësimit gjatë muajve janar - prill 
2020 ishte 2,121 nga të cilët 817 ishin gra. 

•	 Pako për rimëkëmbje ekonomike e qeverisë përfshinte masën 14 e cila do t’u jepte bizneseve 
një pagë prej 130 eurosh për dy muaj nëse ata do të regjistronin një punonjës me kontratë të 
paktën një (1) vjeçare. Numri i përgjithshëm i atyre që aplikuan për masën nr. 14 ishin 1,657 
nga të cilët 404 ishin gra.
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KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

GJETJET NGA HULUMTIMI NË ZYRE

Komuna e Fushë Kosovës mbulon një sipërfaqe prej 83 km2 e cila përfshin qytetin e Fushë Kosovës 
si dhe 15 fshatra. Sipas regjistrimit të fundit, numri i përgjithshëm i popullsisë në Fushë Kosovë 
është 34,82732.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, Zyra për Çështjet e Komunitetit, shumica e popullsisë në komunën 
e Fushë Kosovës i përket komunitetit shqiptar me një përfaqësim të konsiderueshëm të komu-
niteteve pakicë, ku komuniteti Ashakli në këtë komunë është komuniteti me përfaqësimin e tij më 
të madh në Kosovë. Komuniteti ashkali përfaqëson 9.57% të popullsisë komunale, të cilët kryesisht 
banojnë në Fushë Kosovë dhe fshatrat Lismir dhe Nakarade. Komunitetet Rom dhe Egjiptian kanë 
një përfaqësim të vogël, respektivisht, 0.35% dhe 0.04% të popullsisë komunale. Shumica e tyre 
banojnë në qytetin e Fushë Kosovës (Romë) ose fshatrat Uglare, Kuzmin, Batushë dhe Bresje (Egjip-
tian). Këto fshatra poashtu përbëjnë edhe vendbanimet e komunitetit serb, i cili ka një përfaqësim 
mjaft të madh në këtë komunë, duke përfaqësuar 7.02% të popullsisë komunale. Ekziston një 
përfaqësim i vogël i komunitetit Goran gjithashtu, 0,04%, të cilët kryesisht banojnë në qytetin e 
Fushë Kosovës33.

Sipas ligjit për Vetëqeverisje Lokale, i cili dikton që një Komune me më shumë se 10 përqind të 
banorëve që i përkasin komuniteteve të një pakice numerike, i kërkohet të caktojë një nënkryetar 
të Komunës për Komunitetet, Komuna e Fushë Kosovës ka një zyrë të tillë gjithashtu, e cila merret 
me çështjet e komuniteteve pakicë. Përkundër një legjislature të zhvilluar mirë që synon të sig-
urojë të drejtat e komuniteteve pakicë, shumica, veçanërisht ato nga komuniteti rom, ashkali dhe 
egjiptian përballen me një gamë të madhe sfidash në lidhje me punësimin, mirëqenien, kujdesin 
shëndetësor dhe strehimin34. Shumë prej tyre jetojnë në kushte të vështira të jetesës dhe papunë-
sia zyrtarisht është e lartë, veçanërisht për komunitetin rom, i cili ndryshe nga komuniteti egjiptian 
dhe ashkali ka gjithashtu pengesa gjuhësore35. 

Komuna e Fushë Kosovës është e vetmja, që për shkak të menaxhimit të situatës pandemike ka 
krijuar një ekip menaxhues për komunitetet, i drejtuar nga zëvendës drejtori për komunitete36. 
Sipas aktivistëve të shoqërisë civile, aktivistët socialë së bashku me ekipin e menaxhimit komunal 
kanë bërë një punë të mirë në adresimin e nevojave të romëve, ashkalive dhe komunitetit egjiptian 
gjatë pandemisë37. Komuna ka shpërndarë një numër të paketave higjienike dhe ushqimore për 
familjet e këtij komuniteti38. Asnjë matje specifike nuk është ndërmarrë për të ndihmuar grupet e 
margjinalizuara të grave dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë pandemisë.

32 Profili Komunal 2018, Fushë Kosovë. OSBE. https://www.osce.org/files/f/documents/0/3/13118_1.pdf
33  Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komuniteteve. http://www.zck-ks.net/?page=1,45
34  Admovere. Sfidat e komunitetit  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë Pandemisë Covid-19.  

http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-koso-
vo-during-the-covid-19-pandemic/

35  ILO. Perspektivat e të rinjve rom, ashkalinj dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_648879.pdf

36  Admovere. Sfidat e komunitetit  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë Pandemisë Covid-19.  

http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-koso-
vo-during-the-covid-19-pandemic/

37  Ibid
38  Po aty

https://www.osce.org/files/f/documents/0/3/13118_1.pdf
http://www.zck-ks.net/?page=1,45
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_648879.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_648879.pdf
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
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GJETJET KRYESORE NGA KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

•	 Komuna e Fushë Kosovës nuk ka bërë politika të shpejta që synojnë gratë gjatë pandemisë. Të 
gjitha politikat dhe vendimet që kanë të bëjnë me ndikimin e COVID tek grupet e margjinali-
zuara janë marrë mbi baza ad-hoc, pa një vlerësim të saktë të situatës në terren.

•	 Zyra për Barazi Gjinore nuk ishte pjesë e Shtabit Komunal të Emergjencave. Zyra nuk ka bërë 
ndonjë vlerësim të nevojave të grave dhe vajzave në komunën e Fushë Kosovës për shkak të 
mungesës së kapacitetit njerëzor.

•	 Sfidat kryesore të grave në komunën e Fushë Kosovës, përfshirë komunitetin shqiptar dhe ko-
munitetet pakicë, janë humbja e vendeve të punës, ndërsa mbyllja e panaireve të produkteve 
ka ndikuar në mungesën e shitjeve të artikujve artizanal dhe produkteve ushqimore për gratë 
në komunë. 

•	 Masat e izolimit kanë rritur përgjegjësitë familjare për gratë, veçanërisht në kujdesin për 
fëmijët dhe të moshuarit, duke krijuar një barrë të rëndë për gratë në shtëpi. Nuk ka ndonjë 
vlerësim të saktë nga Komuna për mundësinë e rritjes së dhunës në familje, megjithatë ra-
portet zyrtare nga Policia e Kosovës tregojnë se në periudhën mars-tetor 2020, në komunën 
e Fushë Kosovës janë raportuar gjithsej 56 raste, krahasuar me 66 në periudhën e njëjtë një 
vit më parë.

•	 Shërbimet kryesore shëndetësore, përfshirë shëndetin riprodhues dhe seksual, nuk janë nda-
lur as gjatë izolimit. Të gjitha gratë nga kjo Komunë kanë pasur qasje të pandërprerë në shër-
bimet mjekësore.

•	 Megjithëse masat zbutëse të ndërmarra nga Komuna e Fushë Kosovës kanë qenë gjithëpërf-
shirëse dhe nuk kanë diskriminuar gratë, nuk është arritur asnjë prioritizim konkret i çështjeve 
të grave. Nuk ka pasur bashkëpunim ndërinstitucional për të kuptuar ndikimin e drejtpërdre-
jtë të pandemisë tek gratë në këtë komunë.

•	 Komuna e Fushë Kosovës ka krijuar një nën-shtab emergjent posaçërisht për komunitetet 
rom, ashkali dhe egjiptian në këtë komunë. 

•	 Megjithëse nuk është bërë një raport specifik mbi kërkesat dhe nevojat e komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, përmes komunikimit me përfaqësuesit e grupeve, komuna ka arritur 
të kuptojë se sfidat e tyre kryesore kanë qenë mungesa e gjërave ushqimore dhe pajisjeve 
sanitare, humbja e qasjes në të ardhura për shkak të ndërprerjes së punës së përditshme në 
të cilën janë të angazhuar shumica e personave të këtyre komuniteteve (grumbullimi i meta-
leve, ndërtimi). Gjithashtu, një sfidë e rëndësishme është mungesa e pajisjeve teknologjike 
për fëmijët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian për të ndjekur mësimin online.

•	 Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë marrë ndihmë të drejtpërdrejtë nga Komuna 
me ushqime dhe pajisje higjienike dhe barna. Është bërë dezinfektimi i rregullt i lagjeve ku 
jetojnë komunitetet për të zvogëluar shanset e përhapjes së virusit.

•	 Kriza me COVID-19 nuk e ka rritur kërkesën e qytetarëve për të përfituar nga skemat sociale 
të ofruara nga Qendra për Punë Sociale, duke lënë gjithsej 930 familje si përfituese të këtyre 
skemave (me luhatje të vogla ndër vite).
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MBI GRATË DHE VAJZAT, MINORITETET DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA    

•	 Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka subvencionuar organizata lokale për të 
ndihmuar personat me aftësi të kufizuara. 41% e personave me aftësi të kufizuara (deri në 
moshën 18 vjeç) nuk kanë qenë në gjendje të kenë qasje në arsimin online dhe shërbimet 
psikofizike dhe këshillimin.

•	 Sfidat kryesore të grupeve të margjinalizuara të identifikuara nga organizatat e shoqërisë civi-
le janë a) humbja e vendeve të punës, veçanërisht për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
që kryesisht varen nga puna në terren, dhe gratë, b) situata e vështirë ekonomike dhe mung-
esa e të ardhurave familjare për të siguruar ushqim dhe higjienë c) mungesa e qasjes në infor-
macion (mbi zhvillimet me COVID-19, informacioni për mbrojtjen nga virusi, informacioni mbi 
skemat sociale dhe asistenca e ofruar nga komuna dhe donatorët), për shkak të mungesës së 
pajisjeve teknologjike, d) mungesa e pajisjeve teknologjike për fëmijët për të ndjekur mësi-
min online, e) mungesa e programeve arsimore në gjuhët e komuniteteve pakicë.

•	 Numri i punëkërkuesve të rinj të regjistruar në Agjencinë e Punësimit gjatë muajve janar - prill 
2020 ishte 172 nga të cilët 82 ishin gra.

•	 Pako për rimëkëmbje ekonomike e qeverisë ka përfshirë masën 14 e cila do t’u jepte bizne-
seve një pagë prej 130 eurosh për dy muaj nëse do të regjistronin një punonjës me kontratë të 
paktën një (1) vjeçare. Numri i përgjithshëm i njerëzve që kanë aplikuar për masën nr. 14 ishin 
661 nga të cilat 193 ishin gra.

KOMUNA E GRAÇANICËS

GJETJET NGA HULUMTIMI NË ZYRE

Komuna e Graçanicës mbulon një sipërfaqe përafërsisht prej 131 km2 e cila përfshin qytetin e 
Graçanicës me 16 fshatra. Sipas regjistrimit të fundit, numri i përgjithshëm i popullsisë së Graçan-
icës është rreth 10,67539.

Sipas një publikimi të Profileve Komunale nga OSBE, në vitin 2018, shumica e popullsisë në ko-
munën e Graçanicës i përket komunitetit serb, afërsisht 7200 banorë, me përfaqësim të konsider-
ueshëm të komunitetit shqiptar, rreth 2470 banorë, dhe komunitete të tjera të pakicave siç janë 
komuniteti rom dhe ashkali me një popullsi të kombinuar prej 84940.

Sipas ligjit për Vetëqeverisje Lokale, i cili dikton që një komune me më shumë se 10 përqind të 
banorëve që i përkasin komuniteteve të një pakicë numerike, kërkohet të caktojë një nënkryetar 
të komunës për komunitete dhe një nënkryetar të kuvendit komunal për komunitete, komuna 
përbëhet nga dy prej këtyre zyrave brenda ambienteve të saj, që rregullojnë çështjet që lidhen me 
komunitetet pakicë 41. Ai gjithashtu ka një Komitet Komunal për Komunitete i cili mban takime të 
rregullta për të diskutuar çështjet me të cilat përballen komunitetet, me takimin e fundit të mbaj-
tur më 7 gusht të këtij viti 42.

39 Profili Komunal 2018, Graçanicë.OSBE. OSCE. https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/88762_1.pdf
40  Po aty
41  Po aty
42  Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/u-mbajt-komiteti-per-komunitete-13/

https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/88762_1.pdf
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/u-mbajt-komiteti-per-komunitete-13/
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Komunitetet pakicë janë, në një shkallë të konsiderueshme, të përfshira në programet e komunës. 
Në fillim të këtij viti, është lansuar një program i veçantë në gjuhën rome, brenda kompetencës 
së Radio Graçanicës43, ndërsa në të njëjtën kohë programet në partneritet me organizatat siç janë 
Roma Versitas, janë drejtuar nga komuna, për të marrë studentë nga komunitetet pakicë të romëve 
dhe ashkalive, të përfshirë në punë praktike44. Komuniteti ROM, ASHKALI, DHE EGJIPTIAN, ndër 
më të margjinalizuarit, është përballur me shumë çështje në fusha të ndryshme duke përfshirë 
mirëqenien, punësimin, kujdesin shëndetësor dhe strehimin45.

Duke marrë parasysh dy grupet tjera të margjinalizuara të shoqërisë gratë dhe personat me aftësi 
të kufizuara, komuna bashkëpunon me organizata lokale që veprojnë dhe adresojnë çështjet e 
këtyre komuniteteve. Ekziston një shoqatë biznesi për gratë që vepron në fshatin Lapllaselë e quaj-
tur Avenija, e cila trajton çështjet me të cilat përballen gratë në këtë komunë. Ekzistojnë gjithashtu 
dy institucione në komunë që punojnë me persona me aftësi të kufizuara: “Shtëpia për të Rinjtë”46 
e cila operon që nga viti 2004 dhe ndërmarrja sociale Graçanica, e cila operon që nga viti 2014 dhe 
që atëherë është bërë një shtëpi e dytë për grupe të margjinalizuara si personat me aftësi të kufi-
zuara, të varfërit dhe njerëzit që duan të zhvillojnë aftësitë artizanale47.

Gjatë pandemisë, Komuna me iniciativën e OJQ-ve që punojnë me komunitetet pakicë kryesisht 
ka shpërndarë paketa higjienike dhe ushqimore për familjet në nevojë nga komunitetet rom dhe 
ashkali48. Ngjarja kryesore në muajt e fundit të pandemisë në vazhdim, që adreson gratë, është 
ratifikimi i një memorandumi në bashkëpunim me Women4Women që synon të forcojë pozitën e 
grave në komunë, me mbështetjen ekonomike dhe fillimin e aktiviteteve të biznesit që përfshijnë 
gratë49.

43 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/fillon-zyrtarisht-transmetimi-i-programit-rom/
44 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/memorandumi-per-punen-praktike-te-nxenesve-te-komu-

nitetit-rom-ashkali-dhe-egjiptian/
45 Admovere. Sfidat e komunitetit  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë Pandemisë Covid-19  

http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-koso-
vo-during-the-covid-19-pandemic/

46 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/klientet-e-shtepises-per-te-rinj-moren-pjese-ne-mini-olimpia-
den/

47 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/kryetari-popoviq-komuna-do-te-ndihmoje-kedo-qe-krijon-
dhe-deshiron-te-siguroje-jetesen-nga-puna-e-vet/

48 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/organizata-zeri-i-romeve-ashkali-dhe-egjiptasve-siguroi-70-pa-
ko-humanitare-per-familjet-rome/

49 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/u-nenshkrua-memorandumi-per-fuqizimin-e-pozites-se-
grave/

https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/fillon-zyrtarisht-transmetimi-i-programit-rom/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/memorandumi-per-punen-praktike-te-nxenesve-te-komunitetit-rom-ashkali-dhe-egjiptian/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/memorandumi-per-punen-praktike-te-nxenesve-te-komunitetit-rom-ashkali-dhe-egjiptian/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/klientet-e-shtepises-per-te-rinj-moren-pjese-ne-mini-olimpiaden/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/klientet-e-shtepises-per-te-rinj-moren-pjese-ne-mini-olimpiaden/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/kryetari-popoviq-komuna-do-te-ndihmoje-kedo-qe-krijon-dhe-deshiron-te-siguroje-jetesen-nga-puna-e-vet/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/kryetari-popoviq-komuna-do-te-ndihmoje-kedo-qe-krijon-dhe-deshiron-te-siguroje-jetesen-nga-puna-e-vet/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/organizata-zeri-i-romeve-ashkali-dhe-egjiptasve-siguroi-70-pako-humanitare-per-familjet-rome/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/organizata-zeri-i-romeve-ashkali-dhe-egjiptasve-siguroi-70-pako-humanitare-per-familjet-rome/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/u-nenshkrua-memorandumi-per-fuqizimin-e-pozites-se-grave/
https://kk.rks-gov.net/gracanice/al/news/u-nenshkrua-memorandumi-per-fuqizimin-e-pozites-se-grave/
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GJETJET KRYESORE NGA KOMUNA E GRAÇANICËS

•	 Komuna e Graçanicës nuk ka kryer ndonjë vlerësim konkret të nevojave për të vlerësuar nevojat 
e grupeve të margjinalizuara para fillimit të aplikimit të masave zbutëse të lëshuara nga Shtabi i 
Emergjencave të Komunës.

•	 Politikat / masat zbutëse të ndërmarra ishin ad-hoc, duke u mbështetur në takime me për-
faqësues të komunitetit për të kuptuar nevojat kryesore.

•	 Zyra për Komunitete, përmes bashkëpunimit me organizata joqeveritare, ka mundësuar 
shpërndarjen e paketave ushqimore dhe higjienike për komunitetet pakicë, veçanërisht për ko-
munitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

•	 Zyra për Barazi Gjinore nuk është duke funksionuar në komunën e Graçanicës për momentin. Të 
gjitha të dhënat në lidhje me punën e kësaj zyre gjatë kohës së pandemisë, aktualisht nuk janë 
të qasshme.

•	 Minoriteti (pakica) shqiptar/e në Komunën e Graçanicës ka vazhduar arsimin e saj pa ndërprerje. 
Për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian ka qenë një sfidë e madhe për të ndjekur mësimin 
online për shkak të mungesës së pajisjeve teknologjike.

•	 Minoriteti shqiptar dhe komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian kanë pasur qasje në kujdesin 
mjekësor në komunë.

•	 Edhe pse nuk ka asnjë raport mbi nivelin e dhunës në familje, të dhënat nga Policia e Kosovës 
tregojnë se në Komunën e Graçanicës ishin gjithsej 15 raste të raportuara në mars-nëntor, ndër-
sa në të njëjtën periudhë të vitit 2019 ishin gjithsej 25 raste.

•	 Sfidat kryesore të pakicave kombëtare në Graçanicë, veçanërisht të komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian, gjatë pandemisë janë humbja e vendeve të punës, humbja e të ardhurave, si dhe 
mungesa e pajisjeve teknologjike që fëmijët të ndjekin mësimin online.

•	 Numri i punëkërkuesve të rinj të regjistruar në Agjencinë e Punësimit gjatë muajve janar - prill 
2020 ishte 607 nga të cilët 385 ishin gra.

•	 Pako për rimëkëmbje ekonomike e qeverisë ka përfshirë masën 14 e cila do t’u jepte bizneseve 
një pagë prej 130 eurosh për dy muaj nëse do të regjistronin një punonjës me kontratë të paktën 
një (1) vjeçare. Numri i përgjithshëm i njerëzve që kanë aplikuar për masën nr. 14 ishin 140 nga 
të cilët 56 ishin gra.



28 NDIKIMI I COVID-19 TEK GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOMUNAT E KOSOVËS

KOMUNA E PRIZRENIT

GJETJET NGA HULUMTIMI NË ZYRE

Komuna e Prizrenit mbulon një sipërfaqe prej përafërsisht 640 km2 dhe përfshin qytetin e Prizrenit 
përveç 74 fshatrave. Sipas regjistrimit të fundit, popullsia e përgjithshme e komunës së Prizrenit 
është  177,78150.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, Zyrës për Çështjet e Komunitetit, shumica e popullsisë në komunën 
e Prizrenit i përket komunitetit shqiptar me një përfaqësim dukshëm të madh të komuniteteve 
pakicë. Komuniteti më i madh i pakicave në komunën e Prizrenit është komuniteti boshnjak i cili 
përfaqëson 10.1% të popullatës së përgjithshme. Komunitet tjetër i madh i pakicave është komu-
niteti turk i cili përfaqëson 6.9% të popullsisë komunale. Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
përfaqësojnë përkatësisht 4.2%, 1.3% dhe 2.20% të popullsisë komunale. Shumica e tyre banojnë 
në qytetin e Prizrenit me disa banorë të komuniteteve që jetojnë në Zhupë dhe zona të tjera rurale 
të komunës. Komuniteti serb ka një përfaqësim të vogël në këtë komunë, që përfaqëson vetëm 
0.25% të popullsisë. Për më tepër, ekziston një përfaqësim i rëndësishëm edhe i komunitetit Goran, 
i cili përfaqëson 10.01% të popullsisë komunale51.

Sipas ligjit për Vetëqeverisje Lokale, i cili dikton që një komune me më shumë se 10 përqind të 
banorëve që i përkasin komuniteteve të një pakice numerike kërkohet të caktojë një nënkryetar 
të komunës për komunitete dhe një nënkryetar të kuvendit komunal për komunitete52, komuna 
përbëhet nga dy prej këtyre zyrave brenda ambienteve të saj, që rregullojnë çështjet që lidhen me 
komunitetet pakicë. Memnuna Ajdini është nënkryetarja aktuale e komunës për komunitetet53. 
Kuvendi komunal për komunitete përbëhet nga gjashtë anëtarë, përfaqësues të komuniteteve të 
ndryshme të pakicave: turq, romë, ashkali dhe egjiptian, boshnjak dhe goran dhe serb për dy pjesë 
të ndryshme të komunës54. Kuvendi, sipas parimeve të komunës, është përgjegjës për përmirësimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë; duhet të sigurojë që komunitetet të kenë të 
drejta të barabarta në shërbimet publike brenda komunës dhe paraqet raporte që detajojnë pu-
nën e bërë në të mirë të komuniteteve55.

Komuna e Prizrenit ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të integruar komunitetet pakicë, veça-
nërisht romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët para pandemisë. Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian, 
ndër më të margjinalizuarit, është përballur me shumë çështje në zona të ndryshme duke përfshirë 
mirëqenien, punësimin, kujdesin shëndetësor dhe strehimin56. Vitin e kaluar komuna nënshkroi 
një memorandum i cili pritet të vazhdojë deri në gusht të vitit 2020, që synon të përmirësojë 
kushtet e jetesës së komuniteteve ROM, ASHKALI, DHE EGJIPTIAN, duke ndihmuar në punësim, 

50 OSBE. Profilet e Komunës 2018, Prizren. https://www.osce.org/files/Prizren.pdf
51 Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komuniteteve. http://www.zck-ks.net/?page=1,45
52 OSBE. Profilet Komunale 2018, Prizren. https://www.osce.org/files/Prizren.pdf
53 Nënkryetarja për komunitete, Komuna e Prizrenit. https://kk.rks-gov.net/prizren/staff/nenkryetari-per-komunitete-2/
54 Zyra për Komunitete dhe Kthim, Komuna e Prizrenit. https://kk.rks-gov.net/prizren/zyrat-njesit/zyra-per-te-drejta-te-njeriut-dhe-

komunitete/
55  Po aty
56 Admovere. Sfidat e komunitetit  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë Pandemisë Covid-19 

http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-koso-
vo-during-the-covid-19-pandemic/

https://www.osce.org/files/Prizren.pdf
http://www.zck-ks.net/?page=1,45
https://www.osce.org/files/Prizren.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/staff/nenkryetari-per-komunitete-2/
https://kk.rks-gov.net/prizren/zyrat-njesit/zyra-per-te-drejta-te-njeriut-dhe-komunitete/
https://kk.rks-gov.net/prizren/zyrat-njesit/zyra-per-te-drejta-te-njeriut-dhe-komunitete/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
http://admovere.org/en/the-challenges-of-the-roma-ashkali-egyptian-community-in-kosovo-during-the-covid-19-pandemic/
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duke siguruar pajisje shkollore, etj57. Në përgjithësi, organizatat joqeveritare si Nevo Koncepti ose 
Rrogaek, Ashkali dhe Egjiptian punojnë me dhe adresojnë çështjet e këtyre komuniteteve. Janë 
ndërmarrë disa iniciativa për të ndihmuar grupe të tjera të margjinalizuara, gra dhe persona me af-
tësi të kufizuara, siç janë kurset për punë artizanale58 ose duke u dhënë personave me aftësi të ku-
fizuara punë të përkohshme në nivele të ndryshme brenda komunës59. Nisma kryesore që komuna 
ka ndërmarrë për të ndihmuar këto komunitete të margjinalizuara, gjatë pandemisë, veçanërisht 
komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane, është shpërndarja e pakove higjienike dhe ushqimore, 
si shumica e komunave, për familjet në nevojë60.

GJETJET KRYESORE NGA KOMUNA E PRIZRENIT

•	 Zyra për Barazi Gjinore nuk ishte pjesë e Shtabit Komunal të Emergjencave. Zyra nuk i ka vlerë-
suar nevojat e grave dhe vajzave në komunën e Prizrenit për shkak të mungesës së kapacitetit 
njerëzor.

•	 Komuna e Prizrenit nuk ka bërë politika të shpejta që synojnë gratë gjatë pandemisë. Të gjitha 
politikat dhe vendimet që kanë të bëjnë me ndikimin e COVID ndaj grupeve të margjinali-
zuara janë marrë mbi baza ad-hoc, pa një vlerësim të saktë të situatës në terren.

•	 Humbja e vendeve të punës - veçanërisht në sektorin e shërbimeve, qasja e ulët në të ardhura, 
mungesa e subvencioneve për bizneset e drejtuara nga gratë dhe OJQ-të, rritja e përgjegjë-
sive familjare gjatë kohës së izolimit, janë sfidat kryesore për gratë në komunën e Prizrenit.

•	 Komunitetet e margjinalizuara, përfshirë gratë, pakicat kombëtare dhe personat me aftësi të 
kufizuara, nuk kanë qasje të lehtë në informacion pasi faqja në internet e komunës nuk për-
ditësohet rregullisht dhe drejtoritë nuk kanë faqet e tyre të internetit në të cilat ato mund të 
publikojnë informacione.

•	 Përderisa personave në skemën e asistencës sociale u janë dhënë dy herë përfitimet e tyre 
të mëparshme sociale, ndërsa për personat me aftësi të kufizuara nuk kishte asnjë politikë 
specifike që ata të mund të përfitonin.

•	 Institucionet nuk kanë zhvilluar ndonjë politikë që është specifike për komunitetet rom, ash-
kali dhe egjiptian, megjithëse pajtohen që kushtet për këtë komunitet janë të ndryshme nga 
të tjerët. Skemat që janë zhvilluar janë hartuar duke synuar të gjithë qytetarët dhe jo komu-
nitetet specifike. 

•	 Burimet, siç janë kompjuterët, letra, dhe gjithashtu masat anti-covid 19 si maska, dorëza dhe 
dezinfektues, ndonjëherë mungonin, duke i bërë institucionet të paafta për të kryer detyrat 
e tyre. 

57 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/prizren/news/angazhohemi-fuqishem-ne-permiresimin-e-kushteve-te-jeteses-se-
komunitetit-rae/

58  Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/prizren/news/kurse-per-aftesime-profesionale-ne-zanate-dhe-punime-dore/
59 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2019/12/anagzh.persona-me-aftes-te-

kufiz.pdf
60 Komunat e Kosoves. https://kk.rks-gov.net/prizren/news/komuna-e-vendosur-te-qendrojme-afer-seciles-familje-te-prekur-

nga-pandemia/

https://kk.rks-gov.net/prizren/news/angazhohemi-fuqishem-ne-permiresimin-e-kushteve-te-jeteses-se-komunitetit-rae/
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/angazhohemi-fuqishem-ne-permiresimin-e-kushteve-te-jeteses-se-komunitetit-rae/
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/kurse-per-aftesime-profesionale-ne-zanate-dhe-punime-dore/
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2019/12/anagzh.persona-me-aftes-te-kufiz.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2019/12/anagzh.persona-me-aftes-te-kufiz.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/komuna-e-vendosur-te-qendrojme-afer-seciles-familje-te-prekur-nga-pandemia/
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/komuna-e-vendosur-te-qendrojme-afer-seciles-familje-te-prekur-nga-pandemia/
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•	 Kishte një mungesë koordinimi midis autoriteteve qendrore dhe institucioneve lokale. 
Përderisa kryetari i komunës i ka informuar institucionet lokale se ata duhet të punojnë me staf 
të reduktuar, ministria e shëndetësisë ka detyruar institucione të caktuara (d.m.th., gjithashtu 
qendra për punë sociale) të vazhdojnë punën me kapacitete të plota. Megjithatë, nuk kishte 
asnjë pagesë shtesë siç ishte në rastin me Policinë dhe institucionet e kujdesit shëndetësor. 

•	 Numri i punëkërkuesve të rinj të regjistruar në Agjencinë e Punësimit gjatë muajve janar - prill 
2020 ishte 2,430 nga të cilat 1,202 ishin gra.

•	 Pako për rimëkëmbje ekonomike e qeverisë ka përfshirë masën 14 e cila do t’u jepte bizne-
seve një pagë prej 130 eurosh për dy muaj nëse do të regjistronin një punonjës me kontratë të 
paktën një (1) vjeçare. Numri i përgjithshëm i njerëzve që kanë aplikuar për masën nr. 14 ishin 
1,218 nga të cilat 409 ishin gra.

KOMUNA E SHTËRPCËS

GJETJET NGA HULUMTIMI NË ZYRE

Komuna e Shtërpcës përfshin një sipërfaqe prej 247 km2 dhe përfshin qytetin e Shtërpcës përveç 
16 fshatrave. Sipas regjistrimit të fundit, popullsia e përgjithshme e kësaj komune është 6,94961.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komunitetit, shumica e popullsisë në komunën 
e Shtërpcës i përket komunitetit serb, i cili përfaqëson 75% të popullsisë komunale, me një për-
faqësim të konsiderueshëm të komuniteteve të tjera. Komuniteti shqiptar përfaqëson 24.5% të 
popullsisë komunale, të cilët banojnë kryesisht në fshatrat e Brezovicës dhe Brodit. Ekziston edhe 
një përfaqësim i vogël i komunitetit Rom në këtë komunë gjithashtu, të cilët përfaqësojnë 0,5% të 
popullsisë komunale dhe banojnë kryesisht në qytetin e Shtërpcës dhe fshatin Drajkovc62.

Sipas ligjit për Vetëqeverisje Lokale që dikton që një komune me më shumë se 10 përqind të 
banorëve që i përkasin komuniteteve të një pakice numerike, kërkohet të emërojë një Zëvendës 
Kryetar të Komunës për Komunitete, komuna e Shtërpcës gjithashtu ka një zyrë e cila punon me 
komunitetet pakicë63 si dhe komisionin e Kuvendit Komunal për pakicat.

61 Profilet Komunale 2018, Komuna e Shtërpcës. https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/13130_1.pdf
62 Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komuniteteve. http://www.zck-ks.net/?page=1,45
63 Zëvendës Kryetari për Komunitete, Komuna Shtërpcë. https://kk.rks-gov.net/shterpce/kabineti/zevendes-kryetari-per-komu-

nitete/

https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/13130_1.pdf
http://www.zck-ks.net/?page=1,1
http://www.zck-ks.net/?page=1,45
https://kk.rks-gov.net/shterpce/kabineti/zevendes-kryetari-per-komunitete/
https://kk.rks-gov.net/shterpce/kabineti/zevendes-kryetari-per-komunitete/
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GJETJET KRYESORE NGA KOMUNA E SHTËRPCËS

•	 Komuna e Shtërpcës nuk ka kryer ndonjë vlerësim konkret të nevojave për të vlerësuar nevojat 
e grupeve të margjinalizuara para fillimit të aplikimit të masave zbutëse të lëshuara nga Shtabi i 
Emergjencave të Komunës.

•	 Fokusi ishte të ndihmohen familjet me të ardhura të ulëta për të fituar qasje në ushqim dhe 
produkte higjienike. Gjithashtu, pjesë e planit të emergjencës ishte që të synonte specifikisht 
të moshuarit. Prioritetet janë caktuar bazuar në të ardhurat (bazuar në skemat e përfitimeve 
sociale brenda Komunës) dhe jo ndonjë demografikë tjetër ndër-sektoriale (d.m.th., gratë, 
pakicat kombëtare ose personat me aftësi të kufizuara)

•	 Qendra për Punë Sociale ka bashkëpunuar shumë me programe dhe organizata ndërkombë-
tare, posaçërisht me USAID-in, Kryqin e Kuq dhe Caritas-in. Bashkëpunimi me organizatat lokale 
gjithashtu ka ekzistuar me Fondacionin e Halil Kastratit dhe Labinot Tahirit. 

•	 Nuk kishte monitorim dhe vlerësim zyrtar dhe të dokumentuar të politikave dhe skemave, kësh-
tu që nuk ka ndonjë tregues të qartë nëse ato kanë arritur efektet e dëshiruara. Duke qenë se 
kriteri kryesor për skemat ishte i bazuar në të ardhura, nuk kishte politika ose skema që synonin 
grupet e margjinalizuara. 

•	 Dhuna në familje në Komunën e Shtërpcës nuk ka pasur një trend në rritje. Në total, në periud-
hën mars-nëntor, janë raportuar 5 raste të dhunës në familje, ndërsa në vitin paraprak ishin 6 
gjithsej.

•	 Numri i punëkërkuesve të rinj të regjistruar në Agjencinë e Punësimit gjatë muajve janar - prill 
2020 ishte 77 nga të cilët 31 ishin gra.

•	 Pako për rimëkëmbje ekonomike e qeverisë ka përfshirë masën 14 e cila do t’u jepte bizneseve 
një pagë prej 130 eurosh për dy muaj nëse do të regjistronin një punonjës me kontratë të paktën 
një (1) vjeçare. Numri i përgjithshëm i njerëzve që kanë aplikuar për masën nr. 14 ishin 33 nga 
të cilat 5 ishin gra.





33
NJË ANALIZË E NDIKIMEVE SOCIO-EKONOMIKE DHE FINANCIARE TË COVID-19  

MBI GRATË DHE VAJZAT, MINORITETET DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA    

PJESA II  
EFEKTI EKONOMIK DHE  

FINANCIAR I COVID-19 NDAJ  
GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA

NDIKIMI I COVID-19 NË FINANCAT PUBLIKE, TË ARDHURAT 
DHE SHPENZIMET JANAR - SHTATOR 2020

Të ardhurat - Projeksionet në buxhetin e rishikuar për vitin 2020 (mesi i vitit) tregojnë se të ard-
hurat totale parashikonin një rënie prej rreth 5.3% - shifrat aktuale tregojnë se tendenca e rënies 
do të jetë edhe më e ashpër në fund të vitit. Të hyrat doganore në këtë periudhë janë ulur me 
24.2%. TVSH-ja në kufi është ulur me 12.6% ndërsa të ardhurat nga akciza si kontribuuesi më i 
madh gjithashtu janë ulur me 10.5%. Përveç tatimeve indirekte, të ardhurat e ngritura në vend - ta-
timet direkte - kanë përjetuar një rënie gjithashtu me 11.5% në terma vjetorë kryesisht për shkak të 
aktivitetit të zvogëluar ekonomik, me tatimin në pronë që ishte rënia më e ndjeshme me rreth 29%. 

Shpenzimet - Kur bëhet fjalë për shpenzimet, shpenzimet totale të buxhetit gjatë muajve janar - 
shtator të vitit 2020 janë rritur me 5.6% krahasuar me shifrat e vitit të kaluar. Pagat dhe Mëditjet 
janë rritur me 7.1% kryesisht për shkak të masave të qeverisë për të shtuar paga shtesë për grupe 
të caktuara të punonjësve publikë - rreth 22.3 milion. Mallrat dhe Shërbimet janë ulur me 1.1%. 
Shërbimet komunale janë ulur ndjeshëm me 54.3% kryesisht për shkak të rregullimeve të përshtat-
ura të punës së qeverisë - duke punuar me kapacitete të reduktuara dhe vetë mbylljen. Ndërsa 
shpenzimet kapitale janë ulur me rreth 21% të prekura kryesisht nga miratimi i vonuar i ligjit të 
buxhetit për vitin 2020, aktiviteti i ngadalësuar ekonomik, si dhe zbatimi i projekteve kapitale kanë 
stagnuar për disa muaj, veçanërisht gjatë muajve të parë të pandemisë, etj.

Tabela 1. Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë sipas kategorive 2020 vs.2019 për muajit janar - shtator

Kategoria Ekonomike        2019 2020 Diferenca në %
Pagat dhe mëditjet        458,080,782        490,763,717 ▲7.1%
Mallrat dhe shërbimet        183,439,778        181,448,101 ▼1.1%
Shërbimet komunale            1,320,091                602,987 ▼54.3%
Subvencionet dhe Transferet        445,963,214        546,352,902 ▲22.5%
Investimet kapitale         260,960,688        206,485,308 ▼20.9%
Totali   1,349,764,552    1,425,653,016 ▲5.6%
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PROJEKSIONET E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE  
PËR VITIN 2021 DHE ATO AFATMESME

Të ardhurat - Të ardhurat buxhetore për periudhën afatmesme pritet të kthehen në nivelet para 
pandemisë me një rritje prej 5.4% krahasuar me parashikimet e rishikuara nga ligji i buxhetit për 
vitin 2020. Të ardhurat nga tatimet indirekte pritet të rriten me rreth 6.8% nga parashikimet e rishi-
kuara në ligjin e buxhetit për vitin 2020. Të ardhurat nga TVSH-ja parashikohet të rriten me 8.5% 
ndërsa të ardhurat nga akciza me 0.3% dhe tatimet e vjelura doganore me 20.7%. Tatimet e vje-
lura drejtpërdrejt pritet të kthehen gjithashtu në nivelet para pandemisë, me një rritje prej 4.6% 
krahasuar me buxhetin e rishikuar për vitin 2020. Ndërsa të ardhurat jo-tatimore nga tarifat dhe 
ngarkesat pritet të rriten me 13.4%.

Shpenzimet -Shpenzimet e buxhetit për vitin 2021 pritet të ulen me 7.9% krahasuar me shpen-
zimet e planifikuara në ligjin e rishikuar të buxhetit për vitin 2020. Shpenzimet aktuale që përfshi-
jnë pagat dhe mëditjet, mallrat dhe shërbimet dhe subvencionet dhe transferet pritet të ulen me 
5.5%. Pagat dhe mëditjet pritet të jenë brenda kufirit të rregullit fiskal me një rritje të lehtë prej 
0.7%. Mallrat dhe Shërbimet pritet të ulen me 1.5%. Ndërsa Subvencionet dhe Transferet pritet 
të ulen me 5.2%. Shpenzimet kapitale pritet të rriten gjithashtu - që përveç financimit të rregullt 
buxhetor do të financohen nga huadhënia e jashtme kryesisht përmes ‘klauzolës së investimit’. 

Deficiti Buxhetor dhe Rregulli Fiskal 

Rregulli fiskal kërkon që deficiti buxhetor të mbetet në 2%. Në qershor të vitit 2020, qeveria vendo-
si të heqë përkohësisht ndryshimin e deficitit dhe rregullin fiskal64. Deficiti i propozuar ishte deri në 
6.5% të BPV-së ndërsa bilanci bankar është propozuar të ulej nga 4.5% në 3% dhe i është kërkuar 
parlamentit të miratojë ndryshimet e propozuara të cilat janë miratuar nga parlamenti. 

PERSPEKTIVA E TË HYRAVE VETANAKE KOMUNALE

TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE

Në përgjithësi, efektet e pandemisë në të hyrat vetanake komunale janë të dukshme. Pothuajse 
të gjitha burimet e të hyrave përjetuan rënie. Në total, të hyrat vetanake komunale për periudhën 
janar - shtator 2020 janë 19% më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Në 
vitin 2019 të hyrat totale vetanake komunale në vlerë nominale ishin 57,242,214 euro ndërsa këtë 
vit për të njëjtën periudhë të hyrat totale vetanake janë 46,152,960 euro - një diferencë negative 
prej 11,089,254 euro.

Më poshtë paraqiten të gjitha llojet e të hyrave vetanake që të gjitha komunat kanë gjeneruar në 
vitin 2020 dhe 2019. Ajo i krahason shifrat e këtij viti me ato të vitit të kaluar për periudhën janar - 
shtator. Në përgjithësi, rënia e të hyrave është rreth 11.5 milion ose e shprehur në përqindje si 19% 
më e ulët. Përveç disa llojeve jo-domethënëse të të hyrave, të gjitha llojet e të hyrave vetanake 

64  Vendimi i qeverisë Nr.03/02 i datës 05.06.2020. E qasshme në https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/06/
Vendimet-e-Mbledhjes-s%C3%AB-2-t%C3%AB-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB-s%C3%AB-Republik%C3%ABs-s%C3%AB-
Kosov%C3%ABs-2020.pdf

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/06/Vendimet-e-Mbledhjes-s%C3%AB-2-t%C3%AB-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB-s%C3%AB-Republik%C3%ABs-s%C3%AB-Kosov%C3%ABs-2020.pdf
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treguan rënie. Disa nga llojet e të hyrave më të prekura janë tatimi në pronë me 19% më e ulët, 
përdorimi i pronës publike me 26%, të hyrat nga pjesëmarrja e qytetarëve më e ulët me 35%, tarifat 
për regjistrimin e biznesit 44% më të ulëta, tarifat për certifikatat e lindjes 42% më të ulëta, etj. 

Rënia në disa prej të hyrave vetanake komunale kryesisht nxitet për shkak të përgjigjeve të shpejta 
politike të qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale. Qeveria qendrore vendosi të shtyjë pagesën e 
tatimit në pronë dhe të pezullojë përkohësisht aplikimin nga komunat të çdo interesi dhe gjobe 
për shkak të pagesës së vonuar të tatimit në pronë. Të hyrat nga tatimet në pronë do të bëhen të 
pasigurta për sa i përket kontratave ekonomike dhe fillimit të mospagimeve, si nga banorët ashtu 
edhe nga pronarët komercialë. Komunat gjithashtu duhet të parashikojnë ndryshime në kohën e 
vjeljes së të hyrave pasi që disa banorë dhe pronarë të pronave komerciale mund të shtyjnë pag-
esat e tyre të tatimeve ose të paguajnë pjesërisht tani dhe pjesën tjetër sapo të rifillojnë aktivitetet 
ekonomike në nivel të caktuar. Është thelbësore që komunat të kuptojnë se cilët faktorë do të 
ndikojnë në aftësinë e banorëve dhe bizneseve lokale për të paguar tatimet e tyre lokale. Përdorimi 
i metodave konvencionale të parashikimeve ekonomike gjatë kohës së pandemisë do të rezultojë 
në një analizë jo të plotë dhe të pasaktë. 

Disa masa janë marrë nga kuvendet komunale të cilat kanë vendosur që bizneset lokale të liro-
heshin nga pagesa e llojeve të caktuara të tarifave komunale dhe ngarkesave, siç janë, qiraja nga 
përdorimi i hapësirave publike dhe ndërtesës komunale, pagesa e tarifave nga aktiviteti biznesor, 
etj. Masa të tilla janë ende aktive dhe pritet të jenë aktive të paktën deri në fund të vitit 2020 dhe 
potencialisht të zgjerohen për të përfshirë pjesën e parë të vitit 2021, në varësi të përmirësimit ose 
përkeqësimit të situatës. 

Rënia për disa lloje të të hyrave është pasojë e drejtpërdrejtë e masave komunale, siç janë, mbyllja 
e shkollave, kopshteve, ku qytetarët marrin pjesë financiarisht. Gjithashtu, disa lloje të të hyrave 
nxiten po ashtu nga rastet e pagesave të qytetarëve si, tarifat për certifikatat e lindjes, tarifat për 
dokumentet e udhëtimit, certifikatat e martesës, tarifat për parkingjet publike, etj., dhe tarifat ad-
ministrative. Këto lloje të të hyrave lidhen zakonisht me mobilitetin e qytetarëve. Të hyrat që rrje-
dhin nga këto tarifa tani janë afër zeros si rezultat i aktivitetit të kufizuar ekonomik për shkak të 
vetë-izolimit dhe urdhrave emergjente në shumë komuna. Përkundër efektit negativ të pandemisë 
në të hyrat komunale, ka disa lloje të të hyrave që përjetojnë një rritje nga viti i kaluar. Për shem-
bull, tarifat nga lejet komunale të mjedisit janë rritur për 3% nga viti i kaluar, të hyrat nga licencat 
për pranimin teknik të lokaleve për 21%, tatimi për certifikatat vetanake dhe planin e ekzemplarit 
është rritur për 33%, tarifat për rrënim për 69% , etj. Megjithëse këto lloje të të hyrave tregojnë një 
rritje nga shifrat e vitit të kaluar, nuk ka dëshmi të fuqishme që sugjeron se rritja lidhet me vetë 
pandeminë ose ndryshimin e sjelljeve të qytetarëve. Kjo pjesërisht sepse sektori i ndërtimit në 
Kosovë disi ‘mbijetoi’ dhe arriti të vazhdojë punën pavarësisht se sektorët e tjerë janë prekur më 
rëndë. Gjithashtu, ndërsa ndërtimi vazhdoi të punonte, procesi i legalizimit nuk është prekur dhe 
ka vazhduar kryesisht, gjë që shpjegon pse të hyrat komunale nga këto lloje të të hyrave vetanake 
përjetuan rritje.
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Tabela 2.Të hyrat vetanake komunale 2020 vs 2019. Analiza për llojin e të hyrave 

Nr Lloji i të ardhurave “Shuma EUR 
2019”

“Shuma në EUR 
2020”

Diferenca në EUR Diferenca në %

Totali  57,242,214  46,152,960  (11,089,254)   ▼19%
1 Tatimi në pronë 40110  21,138,856 40110  15,097,123  (6,041,733)   ▼29%
2 Tarifat komunale për leje ndërtimi 50009  13,114,415 50009  13,111,591  (2,824)   ▼0%
3 Shfrytëzimi i pronës publike 50405  3,191,273 50405  2,375,020  (816,254)   ▼26%
4 Pjesëmarrja 50409  3,184,741 50409  2,073,574  (1,111,167)   ▼35%
5 Shitja e Shërbimit-Rritja e të ardhurave nga mbeturinat 50423  3,044,959 50423  2,767,592  (277,366)   ▼9%
6 Tarifa e regjistrimit të automjetit 50001  2,365,201 50001  2,345,540  (19,661)   ▼1%
7 Tarifa për ndryshimin e destinimit të tokës 50012  1,426,378 50012  1,394,295  (32,082)   ▼2%
8 Tarifa për regjistrimin e trashëgimisë - ndryshimi i pronësisë 50011  1,251,858 50011  998,854  (253,003)   ▼20%
9 Tatimi mbi matjen e tokës në terren 50504  1,229,517 50504  844,055  (385,462)   ▼31%
10 Tarifa për shërbimet e tjera të regjistrimit 50016  901,093 50016  542,996  (358,096)   ▼40%
11 Leja mjedisore komunale 50045  804,129 50045  830,899  26,770  ▲3%
12 Tarifa për ushtrimin e aktivitetit 50029  743,467 50029  369,945  (373,522)   ▼50%
13 Tarifa për certifikatat e lindjes 50013  580,223 50013  338,019  (242,204)   ▼42%
14 Tarifat e tjera administrative 50019  571,227 50019  468,356  (102,871)   ▼18%
15 Qiraja për objektet publike 50408  569,533 50408  187,669  (381,863)   ▼67%
16 Tarifa për parkim publik, kamping dhe rekreacion 50008  389,926 50008  202,808  (187,118)   ▼48%
17 Tarifa e rrugës 50002  328,618 50002  199,335  (129,283)   ▼39%
18 Qiraja për ngritjen e një objekti tregtar 50407  233,752 50407  122,284  (111,468)   ▼48%
19 Tarifa për regjistrimin e biznesit 50006  224,895 50006  126,827  (98,068)   ▼44%
20 Tarifa për verifikimin e certifikatave të ndryshme 50017  209,073 50017  136,644  (72,429)   ▼35%
21 Licencat për reklama dhe botime në pronë publike 50212  139,667 50212  120,075  (19,593)   ▼14%
22 Licenca të tjera biznesi 50290  139,426 50290  36,420  (103,005)   ▼74%
23 Licencat për aktivitete individuale dhe të lira 50201  139,016 50201  86,000  (53,016)   ▼38%
24 Tarifa për shërbimet e martesës 50014  138,341 50014  77,288  (61,053)   ▼44%
25 Gjobat e inspektoratit 50104  121,073 50104  107,020  (14,053)   ▼12%
26 Inspektimi i trafikut rrugor 50570  105,905 50570  60,774  (45,131)   ▼43%
27 Prona publike për treg të hapur 50406  77,817 50406  36,482  (41,335)   ▼53%
28 Largimi dhe asgjësimi i automjeteve 50103  74,882 50103  66,443  (8,439)   ▼11%
29 Inspektimi sanitar higjienik 50507  72,639 50507  60,474  (12,165)   ▼17%
30 Licencat për pranimin teknik të lokalit 50205  66,400 50205  80,212  13,812  ▲21%
31 Licencë për dyqane të mëdha 50217  55,180 50217  34,376  (20,804)   ▼38%
32 Të ardhurat nga qiraja, THV nga përdorimi i pronës 53200  52,200 53200  30,000  (22,200)   ▼43%
33 Gjobat e tjera 50107  45,896 50107  51,863  5,967  ▲13%
34 Të ardhurat nga shitja e mallrave 50403  45,701 50403  33,786  (11,915)   ▼26%
35 Tatimi për certifikatat vetanake dhe planin e kopjimit 50032  39,501 50032  52,495  12,994  ▲33%
36 Të ardhurat nga shitja e aseteve 50413  37,287 50413  38,615  1,328  ▲4%
37 Tarifa për certifikatat e vdekjes 50015  35,787 50015  21,622  (14,165)   ▼40%
38 Inspektimi i respektimit të planit urbanistik 50503  34,897 50503  26,040  (8,857)   ▼25%
39 Tarifat për pjesëmarrjen në ofertë 50020  32,651 50020  15,765  (16,886)   ▼52%
40 Regjistrimi i hipotekës 50460  31,161 50460  24,951  (6,210)   ▼20%
41 Licencat për shërbimet e pijeve alkoolike 50211  29,940 50211  12,250  (17,690)   ▼59%
42 Shitja e shërbimeve 50401  24,818 50401  17,265  (7,553)   ▼30%
43 Inspektimi i artikujve ushqimorë 50501  22,461 50501  17,236  (5,225)   ▼23%
44 Sherbime dezinfektimi 50411  20,655 50411  11,738  (8,917)   ▼43%
45 Të ardhurat nga konfiskimet 50111  20,147 50111  5,266  (14,881)   ▼74%
46 Inspektimi veterinar - brenda vendit 50505  14,483 50505  15,668  1,185  ▲8%
47 Të ardhurat nga përdorimi i objekteve publike 50422  12,722 50422  9,039  (3,683)   ▼29%
48 Gjobat e detyrueshme-Asgjësimi i mbeturinave 50114  11,779 50114  3,860  (7,919)   ▼67%
49 Të ardhurat nga shitja e mbeturinave 50416  10,980 50416  5,177  (5,803)   ▼53%
50 Tarifa për demolimin 50010  10,318 50010  17,426  7,108  ▲69%
51 Licencat për transportin e mallrave 50208  10,120 50208  3,800  (6,320)   ▼62%
52 Tarifa për patentë shofer 50005  9,780 50005  8,558  (1,222)   ▼12%
53 Tarifat ekologjike 50040  9,574 50040  7,798  (1,776)   ▼19%
54 Tarifa në fotokopjimin e dokumenteve 50018  9,402 50018  6,284  (3,118)   ▼33%
55 Tarifat për certifikatat mjekësore (patentë shoferi) 50024  8,700 50024  5,569  (3,131)   ▼36%
56 Licencat për shërbime profesionale 50206  8,366 50206  1,257  (7,109)   ▼85%
57 Të ardhurat nga koncesionet 50417  4,171 50417  2,682  (1,489)   ▼36%
58 Kompensimi i dëmeve nga kompanitë e sigurimeve 50109  3,570 50109  3,997  427  ▲12%
59 Të ardhurat nga qiraja e objekteve të banimit 50418  3,465 50418  894  (2,571)   ▼74%
60 Licencat e regjistrimit të biznesit 50204  2,653 50204  1,273  (1,380)   ▼52%
61 Licencat për shitësit në rrugë dhe kiosqe 50202  1,460 50202  -    (1,460)   ▼100%
62 Rimbursimi i tarifave të gjykatës 50022  1,341 50022  -    (1,341)   ▼100%
63 Tatimi i shtetësisë 50025  1,037 50025  283  (754)   ▼73%
64 Gjobat në komunikacion 50101  672 50101  -    (672)   ▼100%
65 Tatimi i supozuar 40010  535 40010  -     ▼100%
66 Të ardhura të tjera 50424  342 50424  173  (168.74)   ▼49%
67 Të ardhurat pas zhdoganimit 50511  141 50511  -    (141.00)   ▼100%
68 Tarifat për licencën e armës 50023  16 50023  -    (15.50)   ▼100%
69 Tarifa për dokumentet e udhëtimit 50003  6  -    (6.00)   ▼100%
70 Tarifa për legalizimin e objekteve 50026  -   50026  396,572  -   -
71 Tarifat për lejen e planifikimit 50030  -   50030  3,061  -   -
72 Gazeta Zyrtare e Zyrës së Kryeministrit 50404  -   50404  1,152  -   -
73 Inspektimi i pajisjeve matëse - peshoret 50508  -   50508  551  -   -
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TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE PËR KOMUNË 2019 VS. 2020

Tabela e mëposhtme tregon të gjitha komunat dhe të hyrat e tyre vetanake që ato kanë gjeneruar 
në vitin 2020 dhe 2019 për periudhën janar - shtator. Ajo gjithashtu tregon ndryshimin në ulje/ 
rritje në përqindje dhe i kategorizon komunat nga më e larta tek ajo më e ulta bazuar në përqind-
jen e uljes. Ajo që mund të shohim nga tabela më poshtë është se komunat mesatarisht kanë 
përjetuar një ulje prej 23% të të hyrave nga viti i kaluar. Efekti i pandemisë është vënë re më shumë 
në komunat e vogla dhe të mesme65 në krahasim me komunat e mëdha. Komunat e vogla dhe të 
mesme kanë përjetuar mesatarisht një ulje prej 24% të të hyrave në krahasim me homologët e tyre, 
respektivisht, komunat e mëdha që kanë përjetuar mesatarisht një ulje prej 15% të të hyrave.

Tabela 3.Të hyrat vetanake komunale 2020 vs 2019. Analiza për secilën komunë 

     Shumat në euro  
# Komuna 2019 2020 Diferenca %

1 Junik          125,659            67,776 ▼46%
2 Viti          717,620          412,709 ▼42%
3 Ferizaj      3,526,829      2,057,259 ▼42%
4 Shtërpcë          248,583          156,845 ▼37%
5 Dragash          257,709          163,790 ▼36%
6 Istog          828,674          531,054 ▼36%
7 Kllokot          128,712            84,938 ▼34%
8 ZubinPotok              1,726              1,157 ▼33%
9 Gjilan      2,935,222      2,027,759 ▼31%

10 Lipjan      1,491,055      1,037,417 ▼30%
11 Mitrovicë      1,812,488      1,265,035 ▼30%
12 Ranillug            67,216            48,002 ▼29%
13 Malishevë          577,480          413,614 ▼28%
14 Shtime          322,649          231,205 ▼28%
15 Partesh            44,546            33,071 ▼26%
16 Skenderaj          562,842          420,796 ▼25%
17 Hani Elezit          224,215          168,784 ▼25%
18 Kamenicë          583,162          439,183 ▼25%
19 Suharekë      1,355,869      1,021,437 ▼25%
20 Mamushë            45,936            35,200 ▼23%
21 Gllogoc          789,702          610,968 ▼23%
22 Klinë          677,937          525,625 ▼22%
23 Prizren      5,138,704      4,095,018 ▼20%
24 Podujevë          845,024          688,813 ▼18%
25 Gjakovë      2,416,735      1,985,955 ▼18%
26 Obiliq          742,809          614,654 ▼17%

65  Kategorizimi i komunave shërben vetëm për qëllimin e të hyrave vetanake dhe studimet tjera mund t’i kategorizojnë komunat ndryshe. 
Komunat kategorizohen si: 1. Komuna të vogla me të hyra nga 0 në 250,000 euro; 2. Të mesme 250,000 euro deri 1 000 000 euro; 3. Të 
Mëdha 1.000.000 euro ose më lartë
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27 Prishtinë    21,571,287    17,923,087 ▼17%
28 Deçan          355,926          297,069 ▼17%
29 Pejë      2,873,141      2,447,114 ▼15%
30 Fushë Kosovë      1,947,317      1,733,774 ▼11%
31 Kaçanik          436,784          394,523 ▼10%
32 Mitrovicë e Veriut            32,862            30,563 ▼7%
33 Rahovec          850,809          802,142 ▼6%
34 Vushtrri      1,483,105      1,432,965 ▼3%
35 Novo Berdë          120,760          118,549 ▼2%
36 Leposaviq              1,020              1,007 ▼1%
37 Graçanicë      1,099,591      1,832,228 ▲67%
38 Zveçan                  508              1,875 ▲269%

Totali    57,244,234    46,154,980 ▼19%

Një aspekt tjetër që vihet re është se komunat e privuara ekonomikisht janë goditur më shumë 
në krahasim me komunat më pak ekonomike. Meqenëse komunat e mëdha kanë një gamë më 
të gjerë të llojeve të të hyrave, studimi zbulon se ato kanë treguar një shkallë më të lartë të qën-
drueshmërisë krahasuar me komunat e vogla dhe të mesme të cilat kanë më pak lloje të të hyrave 
dhe ishin më të prirura ndaj pandemisë. Një element tjetër për t’i shtuar kësaj është se komu-
nat e mëdha është shtëpia e përqendrimit më të lartë të komunitetit të biznesit dhe grupeve të 
qytetarëve me të ardhura më të larta. Pandemia ka prekur grupe të ndryshme të shoqërisë në 
mënyra të ndryshme. Grupi i shoqërisë me të ardhura më të larta ka qenë më pak i prekur nga pan-
demia krahasuar me grupet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, pra, duke ndikuar në aftësitë e 
qytetarëve për të paguar tatimet e tyre lokale komunale të cilat mund të pasqyrohen në më pak të 
hyra për komunat - në veçanti në tatimin në pronë. 

Dy komunat e vetme që patën një rritje të përgjithshme në të hyrat vetanake janë Komuna e 
Graçanicës dhe Komuna e Zveçanit. Të hyrat për Zveçanin konsistojnë vetëm nga një burim që 
janë të hyrat nga lëshimi i dokumenteve, respektivisht certifikatave të gjendjes civile (certifikatat e 
lindjes). Për më tepër, komuna e Zveçanit nuk vjel asnjë tatim tjetër nga qytetarët e saj. Sidoqoftë, 
është e paqartë pse numri i certifikatave të lindjes është rritur nga viti i kaluar.

Ndërsa për Komunën e Graçanicës, të hyrat nga tatimi në pronë janë ulur me 15%, rritja e përgjith-
shme e të hyrave vetanake me 67% drejtohet kryesisht nga rritja e disa të hyrave nga burimet vet-
anake me të hyra të konsiderueshme nga lejet e ndërtimit të cilat janë rritur në vitin 2020 në shifra 
nominale me 784,136 euro ose 642% krahasuar me vitin 2019 që ishin 122,218.98 euro. Lloji tjetër 
i të hyrave gjithashtu kontribuoi në rritje me më pak ndikim siç është tatimi mbi ndrrimin e pronë-
sisë së pronës me një rritje prej 20%, tatimi mbi legalizimin e objektit me një rritje prej 18%, taksa 
ekologjike me një rritje prej 318%, të hyrat nga gjobat nga inspektorati me një rritje prej 326%, dhe 
së fundmi të hyrat nga grumbullimi i mbeturinave me një rritje prej 442% nga viti 2019.
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TRENDI I TË HYRAVE KOMUNALE GJATË MUAJIT JANAR - SHTATOR 

Figura më poshtë tregon trendin e të hyrave vetanake komunale gjatë nëntë muajve për vitin 2020 
vs 2019. Siç mund të shihet nga figura, efekti i pandemisë ka filluar të vërehej në uljen e të hyrave 
menjëherë pas shkurtit me një ulje të ndjeshme të të hyrave të cilat vazhduan deri në muajin prill. 
Gjatë asaj periudhe, masat e qeverisë si reagim ndaj virusit COVID-19 ishin mjaft të rrepta, duke 
përfshirë masat si mbyllja e plotë në të gjithë vendin. Situata e pandemisë filloi të përmirësohej 
në muajin prill dhe qeveria lëshoi gradualisht masat e lidhura me pandeminë, të cilat menjëherë u 
pasqyruan në të hyra më të larta për muajin maj dhe qershor për t›u ndjekur nga një trend konstant 
në muajt e ardhshëm me një ulje të lehtë në muajin gusht.

Figura 1.Trendi i të hyrave vetanake komunale, 2019 vs.2020. Analiza për muaj 
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STRUKTURA E TË HYRAVE VETANAKE 2020 VS. 2019

Figura e mëposhtme tregon strukturën e shërbimeve vetanake për vitin 2020. Sa i përket të hyrave 
vetanake, komunat mbështeten kryesisht në tatimin në pronë, tarifat për lejet e ndërtimit, për-
dorimin e pronës publike, tarifat nga pjesëmarrja, regjistrimi i automjeteve, etj. 

Figura 2. Struktura e të hyrave vetanake komunale për vitin 2020
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Krahasuar me vitin e kaluar (figura më poshtë), struktura e burimeve kryesore të të hyrave ka ndry-
shuar gjithashtu. Ndërsa vitin e kaluar struktura e tatimit në pronë në të hyrat totale vetanake ishte 
36.9%, këtë vit ajo merr pjesë vetëm me 26 %.

Meqenëse komunat gëzojnë një autonomi më të madhe kur dhe si mund të shpenzojnë të hyrat e 
tyre vetanake, ato planifikojnë të financojnë një pjesë të projekteve të tyre të investimeve kapitale 
duke përdorur të hyrat e tyre vetanake. Meqë të hyrat vetanake kanë rënë për 19% nga viti i kaluar, 
ndikimi i pandemisë vërehet edhe në shpenzimet komunale për investime kapitale - rrjedhim-
isht duke i lënë komunat me pozita të dobëta për të ofruar projekte kapitale dhe shërbime për 
qytetarët e tyre. Më pak projekte kapitale jo vetëm që nënkuptojnë më pak shërbime për qytetarët, 
por gjithashtu do të thotë më pak punë lokale dhe ekonomi më të dobëta lokale. 

Meqenëse pandemia ka goditur grupe të ndryshme të shoqërisë në mënyrë joproporcionale, ku 
grupet me të ardhura më të ulta dhe ato të margjinalizuara janë prekur më shumë, kjo do të thotë 
që grupet e margjinalizuara ndikohen më negativisht nga investimet kapitale komunale të zvogël-
uara në krahasim me grupin me të ardhura më të larta. 
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Figura 3. Struktura e të hyrave vetanake komunale për vitin 2019
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TRENDI I SHPENZIMEVE KOMUNALE JANAR-SHTATOR 2020 VS. 2019

Figura më poshtë tregon shpenzimet komunale gjatë periudhës janar - shtator për vitin 2020 kra-
hasuar me vitin 2021. Shpenzimet totale komunale për vitin 2020 ishin 343,752,034 euro krahasuar 
me vitin paraprak 347,696,061 euro - me një diferencë negative në vitin 2020 për 3,944,026 euro. 
Shifra tregon se komunat kanë shpenzuar më pak këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Ulja e shpen-
zimeve është vërejtur më shumë gjatë muajve të parë të pandemisë prill, maj dhe qershor kur 
masat pandemike ishin më të rrepta dhe aktiviteti ekonomik ishte më i kufizuar.

Figura 4.Trendi i shpenzimeve komunale 2019 vs. 2020. Analiza për muaj
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SHPENZIMET KOMUNALE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Tabela më poshtë tregon shpenzimet komunale për kategori ekonomike për vitin 2020 dhe 2019 
nga janari në shtator. Shpenzimet e përgjithshme për vitin 2020 janë 1% më të ulëta krahasuar 
me 2019. Rritja vërehet në kategoritë e pagave dhe mëditjeve me 3%, mallrave dhe shërbimeve 
me 13% dhe shërbimeve komunale me 15%. Ndërsa një rënie në shpenzimet komunale vërehet 
në kategoritë e Subvencioneve dhe Transfereve me 48% dhe Investimet Kapitale me 11%. Ndërsa 
pandemia duket se nuk ka ndikuar në shpenzimet aktuale komunale, ajo ka ndikuar në shpenzimet 
kapitale.

Tabela 4. Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike (grumbulluar për 38 komuna)

Kategoria Ekonomike 2019 2020 Diferenca në %
Pagat dhe mëditjet          197,361,896          203,735,770 ▲3%
Mallrat dhe shërbimet            48,292,980            54,547,020 ▲13%
Shërbime komunale                  175,820                  202,277 ▲15%
Subvencionet dhe Transferet            15,582,174               8,132,847 ▼48%
Investimet kapitale             86,283,192            77,134,120 ▼11%
Totali    347,696,060    343,752,034 ▼1%

Ndërsa duart e komunave janë të lidhura në mbajtjen në burim të shpenzimeve të tyre për kat-
egoritë ekonomike Pagat dhe Mëditjet, Mallrat dhe Shërbimet dhe Shërbimet komunale - të pa-
ktën për një periudhë afatshkurtër - komunat gëzojnë një autonomi më të madhe kur bëhet fjalë 
për kontrollimin e nivelit të shpenzimeve për Subvencione dhe Transfere dhe Investimet Kapitale. 
Shpenzimet për kategorinë e subvencioneve kanë kufizimet e veta, të vendosura gjithashtu nga 
rregulloret komunale për subvencione dhe transfere. Komunat përdorin kategorinë e subven-
cioneve për të mbështetur organizatat lokale si OJQ-të, organizatat kulturore dhe individët në 
vendimet ad-hoc për secilin rast. Komunat e ndaluan ndihmën e tyre për këto kategori pjesërisht 
për shkak të aktiviteteve të reduktuara të këtyre kategorive, si dhe pasigurive në lidhje me nevojat 
buxhetore me të cilat përballeshin komunat. Kjo mund të pasqyrohet në tabelën e mësipërme pasi 
që komunat duket se kanë ‘suspenduar’ shpenzimet për ato dy kategori. 

Ky ishte rasti për shpenzimet kapitale të cilat u ndikuan kryesisht nga miratimi i vonuar i ligjit për 
buxhetin vjetor për vitin 2020, aktivitetin e ulët ekonomik dhe masat e qeverisë për të mbyllur 
vendin. Sidoqoftë, është interesante të shihet se si komuna të ndryshme përdorën shpenzimet 
kapitale si mekanizëm për të stimuluar aktivitetin ekonomik. Për shembull, Kryetari i Komunës së 
Prishtinës ka qenë shumë i zëshëm, duke favorizuar një qasje të rritjes së shpenzimeve kapitale si 
mënyrë për të stimuluar rritjen ekonomike. Tabela e mëposhtme tregon se si komunat i përdorën 
shpenzimet e tyre kapitale si një reagim i politikave për të stimuluar aktivitetin ekonomik.
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Tabela 5. Shpenzimet komunale për investime kapitale 2020 vs. 2019

Komuna 2019 2020  Diferenca %
Prizren      9,562,988      7,008,828 ▼27%
Prishtinë      9,456,318      9,830,559 ▲4%
Ferizaj      8,274,203      5,760,470 ▼30%
Pejë      5,846,565      5,267,293 ▼10%
Gjakovë      4,618,235      4,150,144 ▼10%
Mitrovicë      3,304,395      2,232,898 ▼32%
Suharekë      3,081,634      2,514,972 ▼18%
Gjilan      3,042,122      3,775,856 ▲24%
Podujevë      2,961,563      3,905,749 ▲32%
Rahovec      2,943,511      3,619,784 ▲23%
Graçanicë      2,865,963      3,803,735 ▲33%
Fushë Kosovë      2,465,977      1,836,969 ▼26%
Obiliq      2,444,322      1,640,328 ▼33%
Malishevë      2,362,176      2,432,068 ▲3%
Gllogoc      2,067,277      1,015,159 ▼51%
Lipjan      2,026,830      1,958,326 ▼3%
Mitrovicë e Veriut      1,959,746      1,285,124 ▼34%
Vushtrri      1,866,472      2,425,576 ▲30%
Istog      1,706,691      3,359,787 ▲97%
Skenderaj      1,637,001      1,436,780 ▼12%
Klina      1,590,824          838,211 ▼47%
Leposaviq      1,469,513          329,268 ▼78%
Shtime      1,438,935          912,244 ▼37%
Deçan      1,285,138      1,502,041 ▲17%
Viti      1,255,202      1,214,617 ▼3%
Kaçanik      1,017,003          528,087 ▼48%
Shtërpcë          737,919          490,326 ▼34%
Dragash          697,524          746,837 ▲7%
ZubinPotok          580,266            99,921 ▼83%
Hani Elezit          421,490          296,030 ▼30%
Mamushë          333,452          116,263 ▼65%
Kamenicë          280,042          113,421 ▼59%
Junik          157,763          142,392 ▼10%
Kllokot          157,181            16,177 ▼90%
Zveçan          151,047          246,129 ▲63%
Novo Berdë          102,326          155,182 ▲52%
Ranillug            90,264            29,366 ▼67%
Partesh            23,311            97,207 ▲317%
Totali    86,285,211    77,136,140 ▼11%
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NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19  
NË ASPEKTIN EKONOMIK DHE FINANCIAR

NDIKIMI NË TREGUESIT KYÇ MAKROEKONOMIKË

Rritja reale e BPV-së e parashikuar në Kosovë në vitin 2019 ishte 4.2%, nga 3.8% në vitin 2018, krye-
sisht e shtyrë nga konsumi, si publik ashtu edhe privat, dhe eksporti i shërbimeve. Sipas të dhënave 
vjetore nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, BPV-vë reale gjatë vitit 2019 u rrit për 4.94% në kra-
hasim me vitin paraprak. Në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve për periudhën 2020-22 është 
projektuar norma reale e rritjes së BPV-së prej 4.7%66për vitin 2020, ndërsa për vitin 2021 ekonomia 
e Kosovës pritet të rritet në normë reale prej rreth 5.2% - duke u kthyer në nivelin para pandemisë. 

Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), i cili ka publikuar parashikimin e ndikimit të pand-
emisë në ekonominë e Kosovës, pritet që ekonomia të shënojë rënie prej 7.5% në vitin 2020.67 Sipas 
parashikimeve makro-ekonomike të Ministrisë së Financave, ekonomia e Kosovës pritet që të tkur-
ret prej 6.7% në terma realë në vitin 202068. Parashikime të ngjashme parashikohen nga vlerësimet 
e fundit të Bankës Botërore69 për Kosovën janë që BPV-ja do të tkurrej prej 8.8% në vitin 2020 dhe 
të rritet prej 5.2% në vitin 2021.

Sa i përket ndikimit të pandemisë COVID-19 në remitencat nga diaspora, të dhënat nga Banka 
Qendrore tregojnë që nuk ka pasur ndikim negativ në nivelin e remitencave. Remitencat në dy 
tremujorët e parë të vitit 2020 arritën shumën prej 245.9 milionë në krahasim me 196.5 milionë 
në vitin 2019. Masat a kufizimit dhe mbylljes të vendosura nga qeveria mund të kenë ndikuar që 
numri i të ardhurve nga diaspora të bie, që pjesërisht reflektohet në rritjen e remitencave.

Pandemia COVID-19 e ka prekur edhe sektorin financiar. Ka pasur vonesa në pagesën e kredive 
për shkak të vendimit të Bankës Qendrore dhe bankave komerciale për të shtyer pagesën e kre-
dive kryesore për tre muaj. Bankat komerciale “frenuan” lëshimin e kredive të reja për klientët e 
tyre. Numri i kredive të reja të lëshuara nga bankat komerciale në tremujorin e dytë të vitit 2020 
në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2019, përjetoi një rënie të konsiderueshme afërsisht 
prej 50%70. Institucionet mikrofinanciare gjithashtu zvogëluan kreditë deri në 60%. Ngushtimi i 
kreditimit nga bankat dhe institucionet mikrofinanciarre ka kontribuar më tej në ngadalësimin e 
veprimtarisë ekonomike në Kosovë.

66  Ministria e Financave në Kosovë – Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020–22 (fq. 32). E qasshme në https://mf.rks-gov.net/desk/inc/
media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf

67  Fondi Monetar Ndërkombëtar, Profili i Vendit, marrë nga: https://www.imf.org/en/Countries/KOS
68  Ministria e Financave në Kosovë – Projektligji Vjetor për Ndarjet Buxhetore për vitin 2021 (faqe 7).
69  Sipas vlerësimeve të datës 7 tetor 2020, http://pubdocs.worldbank.org/en/716851492021926391/data-ksv.pdf
70  Banka Qendrore e Kosovës. Bankat Komerciale. Vlerat e kredive të reja. E qasshme në https://bqk-kos.org/statistics/monetary-and-

financial-statistics/?lang=en

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/21391F7F-A1DC-47B2-B8FB-BE821847FC37.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/KOS
http://pubdocs.worldbank.org/en/716851492021926391/data-ksv.pdf
https://bqk-kos.org/statistics/monetary-and-financial-statistics/?lang=en
https://bqk-kos.org/statistics/monetary-and-financial-statistics/?lang=en
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NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19  
NË BIZNESE DHE PUNËSIM

Sipas anketës me biznese të realizuar nga Recura Financials71 në muajin prill të vitit 2020, 95% e 
ndërmarrjeve të anketuara theksuan që pandemia do të ketë ndikim negativ në bizneset e tyre. Në 
pyetjen se si ka ndikuar pandemia në bizneset e tyre, ata janë përgjigjur: 83.6% e ndërmarrjeve të 
anketuara kanë theksuar se aftësitë e tyre për të operuar në mënyrë efikase janë prekur në mënyrë 
të konsiderueshme, ku 39% i kanë mbyllur operimet tërësisht, 30.07% kanë punuar me kapacitete 
të reduktuara dhe 13.8% kanë punuar me orare të zvogëluara të punës. Sipas studimit, bizneset 
më të prekura janë ndërmarrjet mikro ku 54.4% janë mbyllur plotësisht dhe ndërmarrjet e mëdha 
i kanë zvogëluar kapacitetet e tyre prej 57.3% dhe 40%, përkatësisht. 

NALAS realizoi një studim mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në komuna72. Ky studim ka treguar 
që të gjitha komunat janë prekur negativisht nga kriza. Sa i përket madhësisë së komunës në as-
pektin e banorëve, del që komunat më të mëdha janë prekur më shumë nga kriza e pandemisë 
COVID-19. Komunat me numër të banorëve ndërmjet 50,000 dhe 100,000 kanë pasur ndikim të 
fuqishëm negativ kryesisht për shkak të përqendrimit të qytetarëve dhe veprimtarisë ekonomike 
që është tipike për komunat më të mëdha urbane. Në rastin tonë, tri nga pesë komunat (Prizren, 
Ferizaj dhe Fushë Kosovë) kanë popullsi mbi 100,000 banorë dhe janë qendra të një numri të madh 
biznesesh. Fushë Kosova dhe Ferizaji në veçanti kanë përqendrim më të lartë të bizneseve në sek-
torët si tregtia, prodhimi, ndërtimtaria, etj., duke punësuar një numër të madh të banorëve. Ko-
muna e Prizrenit gjithashtu konsiderohet komunë e madhe me industri më të zhvilluar të turizmit, 
në veçanti gjatë verës -  industri e cila preket shumë nga masat e mbylljes. Kjo sugjeron që efektet 
ekonomike ndihen më shumë në komuna më të mëdha se sa në ato më të vogla (Graçanicë dhe 
Shtërpcë), të cilat sipas regjistrimit më të fundit të popullsisë kanë më pak se 10,000 banorë. 

Figura e mëposhtme e marrë nga Studimi i Bankës Botërore tregon sektorët kyç të prekur dhe 
shpërndarjen e punësimit sipas sektorëve dhe vlerësimin e shkallës së ndikimit.

71  Recura Financials: Anketë mbi ndikimin e COVID-19 në ndërmarrjet në Kosovë. E qasshme në https://www.amchamksv.org/wp-content/
uploads/2020/04/Study-on-the-impact-of-COVID-19-on-Kosovo-Businesses.pdf

72  Rrjeti NALAS i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore. Pushtetet lokale të Evropës Juglindore në Rimbëkëmbjen Socio-
Ekonomike pas pandemisë COVID-19. E qasshme në http://www.nalas.eu/News/Survey_Covid19

https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2020/04/Study-on-the-impact-of-COVID-19-on-Kosovo-Businesses.pdf
https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2020/04/Study-on-the-impact-of-COVID-19-on-Kosovo-Businesses.pdf
http://www.nalas.eu/News/Survey_Covid19
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Tabela1. Sektorët që janë prekur dhe që nuk janë prekur nga pandemia COVID-19 nga perspektiva rajonale.

Shpërndarja e punësimit sipas sektorëve (% e të punësuarve) ALB BIH KOS MKD MNE SRB
Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi 33.4 17.1 7.8 11.1 6.2 8.2
Miniera dhe gurore 1.0 2.4 1.9 0.9 0.6 1.9
Prodhimtari 12.1 11.9 10.6 22.2 5.7 22.1
Shërbime komunale 1.9 2.8 3.8 3.4 5.4 2.7
Ndërtimtari 7.9 10.9 17.0 8.0 5.3 4.3
Tregtia me shumicë dhe pakicë 11.2 13.0 15.5 13.2 19.4 12.4
Transporti 3.8 6.4 4.1 4.8 9.1 6.1
Aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit të ushqimit 6.0 5.0 5.1 5.2 6.3 3.7
Informacioni dhe komunikimi 0.9 - 2.3 1.9 2.2 3.3
Aktivitetet financiare dhe të sigurimeve 0.7 1.9 2.3 1.5 2.5 2.0
Aktivitete të pasurive të paluajtshme 0.9 0.3 0.2 0.2 0.2
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 1.5 - 1.5 2.1 2.7 2.7
Aktivitete të shërbimit administrativ dhe mbështetës 2.6 - 2.1 2.5 2.0 3.7
Administrata publike 4.9 6.6 4.5 6.3 11.7 5.6
Arsimi 5.6 5.1 8.7 5.9 8.9 7.5
Shëndeti i njeriut dhe puna sociale 3.7 5.1 4.5 5.3 6.5 6.7
Art, argëtim dhe rekreacion 0.9 - 1.5 1.6 2.9 2.1
Aktivitete të tjera të shërbimit 1.4 10.0 5.7 2.7 2.1 3.2
Aktivitetet e familjeve si punëdhënës 0.4 0.4 0.0 0.2 0.2 0.7
Aktivitete të organizatave ekstraterritoriale 0.1 0.5 0.8 0.9 0.2 0.6

Shumë i ndikuar 24.0 19.3 31.7 25.0 33.7 25.5
Ndikuar mesatarisht 23.8 39.2 33.6 37.7 22.8 37.6
Relativisht i pandikuar 52.2 41.5 34.7 37.2 43.6 36.6

Kategoritë e ndikimit të sektorëve në rritjen e sektorit

Burimi: Grupi i Bankës Botërore

Sektorët e prekur në masë të madhe janë sektorët e industrisë së shitjes me shumicë dhe  pakicë, 
veprimtaritë e akomodimit dhe shërbimit të ushqimit, ndërsa më pak të prekura janë ato në indus-
trinë e prodhimit, ndërtimit dhe transportit. Këto gjetje mbështeten edhe nga studimi i realizuar 
nga Oda Ekonomike Amerikane73, gjetjet e së cilit tregojnë që qarkullimi në këto ka prekur indus-
tritë e shitjes me shumicë dhe pakicë, të cilat që nga muaji mars i vitit 2020 kanë përjetuar një 
rënie të madhe me rreth 400 milionë qarkullim në mars dhe  vetëm 50 milionë në maj të vitit 2020. 
Përqendrimi i lartë i bizneseve në pronësi të grave në industrinë me pakicë është reflektuar edhe 
në numrin e grave dhe burrave që kanë aplikuar për Pakon Fiskale Emergjente të Qeverisë, Masa 
1474 e cila i ka kompensuar të gjitha kompanitë me 130€ për deri në dy muaj për çdo punëtor të 
punësuar gjatë periudhës së emergjencës së shëndetit publik. Në industrinë e shitjes me pakicë, 
e cila ka përqendrim të madh të grave, numri i aplikimeve ka arritur në gjithsej 3,423 , nga të cilat 
40% kanë qenë gra.

Edhe pse nuk ka të dhëna të publikuara në dispozicion për pronësinë nga grupe të tjera të margji-
nalizuara, siç janë personat me aftësi të kufizuara apo minoritetet, nëse i shqyrtojmë 10 veprim-
taritë kryesore që biznesmenët dhe gratë udhëheqëse të bizneseve i kanë në pronësi, kjo na tregon 
që bizneset në pronësi të grave janë më të përqendruara në industrinë me pakicë për dallim nga 

73  Oda Ekomonike Amerikane, Ndikimi Ekonomik i COVID-19 në Kosovë. E qasshme në https://www.amchamksv.org/wp-content/up-
loads/2020/07/Ndikimi-Ekonomik-i-COVID-19-n%C3%AB-Kosov%C3%AB.pdf

74  Pako Fiskale Emergjente e Qeverisë, Masa 14, në shumën prej 6,000,000 euro – Mbështetja Financiare për kompanitë që regjistrojnë të 
paktën një punëtor për një periudhë së paku një (1) vjeçare.

https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2020/07/Ndikimi-Ekonomik-i-COVID-19-n%C3%AB-Kosov%C3%AB.pdf
https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2020/07/Ndikimi-Ekonomik-i-COVID-19-n%C3%AB-Kosov%C3%AB.pdf
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burrat që janë më shumë në ndërtimtari, shitje, hoteleri, transport dhe industri tjera. Sipas të dhë-
nave të hapura të bizneseve, vetëm 11.42% të të gjitha bizneseve të regjistruara në Kosovë janë 
në pronësi të grave. Struktura e pronësisë për komunat e marra si mostra (Fushë Kosova, Prizreni, 
Ferizaji, Shtërpca, dhe Graçanica) nuk dallon në mënyrë të konsiderueshme. Përqindja më e madhe 
e bizneseve në pronësi të grave është në Komunën e Shtërpcës me 21.7%, ndërsa më e vogla në 
Komunën e Prizrenit me 8.11%.

Figura 1. 10 veprimtaritë kryesore biznesore të ndara sipas gjinisë së pronarit në të gjitha komunat e Kosovës
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Sipas studimit të realizuar nga Oda Ekonomike Amerikane, pandemia COVID-19 ka krijuar rezul-
tate negative për të gjitha bizneset dhe industritë në Kosovë, në veçanti bizneset në pronësi të 
grave nga grupet e cenueshme e kanë ndjerë krizën më shumë. Gratë ndërmarrëse është dashur 
të bëjnë më shumë punë pa pagesë që të kujdesen për familjet e tyre. Këto gjetje janë në harmoni 
me gjetjet nga Studimi i Bankës Botërore75, në të cilin është studiuar ndikimi ekonomik dhe social 
i pandemisë COVID-19 në vendet e Ballkanit Perëndimor, në të cilin është theksuar që gratë dhe 
grupet minoritare, të cilat tradicionalisht preken më shumë nga dhuna në familje dhe diskriminimi 
social, kanë vuajtur më shumë nga efektet e pandemisë COVID-19. Këto gjetje janë vërtetuar edhe 
nga zyrtarët komunalë që punojnë me grupe të margjinalizuara dhe komuniteti i Organizatave 
Joqeveritare që punojnë me gratë, minoritetet dhe personat me aftësi të kufizuara, edhe pse nuk 
mbështeten nga analiza specifike nga OJQ të tilla.

75  Grupi i Bankës Botërore, Ndikimi i pandemisë COVID-19 në aspektin ekonomik dhe social. I qasshëm në https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-
Welfare.pdf?sequence=13

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33670/The-Economic-and-Social-Impact-of-COVID-19-Poverty-and-Household-Welfare.pdf?sequence=13
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NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19  
TEK GRUPET E MARGJINALIZUARA

Në nivel vendi, gratë dhe burrat nuk janë prekur njejtë nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. 
Sipas studimit krahasimor të vendit të realizuar nga UN Women76 në vitin 2020, burrat janë përbal-
lur me rrezik më të madh të papunësisë se sa gratë, kryesisht për shkak të përqindjes së madhe 
të burrave të punësuar në ndërtimtari, prodhim dhe në sektorët ku është më vështirë të mbahet 
distanca sociale dhe praktikat higjienike. Në Kosovë, 5% e të anketuarve që kanë qenë gra kanë 
humbur vendin e punës në krahasim me 9% që kanë qenë burra. Sipas intervistave, zyrtarët ko-
munalë dhe OJQ-të që punojnë me grupe të margjinalizuara, personat më të prekur nga humbja e 
vendeve të punës janë ata që punojnë me kontratë me afat të caktuar, punëtorët sezonalë dhe ata 
që punojnë në ekonomi joformale.

Sa i përket ndikimit të pandemisë COVID-19 në punësim, të dhënat nga burime të shumta tregojnë 
që punësimi është prekur negativisht në të gjitha komunat. Numri i qytetarëve të regjistruar si të 
papunë është rritur në mënyrë të konsiderueshme gjatë pandemisë. Gjatë periudhës janar-prill 
2020, Agjencia e Punësimit ka regjistruar së paku 37,392 punëkërkues të rinj77, numri i punëkërk-
uesve është rritur deri në 37% gjatë pandemisë, nga të cilët më shumë se 50% janë gra. Duke pasur 
parasysh që në përgjithësi gratë janë më pak ekonomikisht aktive në Kosovë dhe barrierat tjera në 
punësim me të cilat përballen gratë, papunësia te gratë mund të rritet më tej me vazhdimin e pan-
demisë në vitin 2021. Nga 10 komunat kryesore me rënien më të lartë në kontributet pnesionale, 
Prizreni dhe Ferizaji janë ndër komunat më të goditura nga rënia e përqindjeve ndërmjet 15% dhe 
20%.

Sa i përket rënies së orëve të punës, 65% e të anketuarave gra kanë theksuar që i kanë zvogëluar 
orët e punës në krahasim me 64% të atyre burra. Gratë e vetëpunësuara kanë qenë më shumë të 
prekura me 72% në krahasim me burrat e vetëpunësuar me 69%.

VLERËSIMI I NDIKIMIT TË PANDEMISË COVID-19  
SIPAS KOMUNAVE

Studimi ka zbuluar që asnjë nga pesë komunat e anketuara nuk iu kanë nënshtruar një procesi 
formal të vlerësimit ekonomik dhe financiar të ndikimit të COVID-19 në financat dhe ekonomitë e 
tyre lokale. Komunat kryesisht i kanë përdorur Shtabet Emergjente të krijuara si organe gjithëpërf-
shirëse për të menaxhuar dhe koordinuar pandeminë për të rekomanduar masa. Sipas intervistave 
me komunat, vlerësimet kryesisht kanë qenë pa njoftim paraprak dhe ad-hoc, të informuara në 
bazë të përvojave dhe informacioneve paraprake të komunave për prioritizimin se cila kategori 
e qytetarëve ka pasur nevojë për më shumë mbështetje. Në pyetjen nëse i kanë marrë parasysh 
dhe si i kanë marrë parasysh interesat e grupeve të margjinalizuara, si të grave dhe vajzave, komu-
niteteve pakicë dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë zhvillimit të politikave të tyre, ato kanë 

76  UN WOMEN Ndikimi i pandemisë COVID-19 në jetët dhe mënyrën e jetesës së grave dhe burrave në Evropë dhe Azi Qendrore. I qasshëm 
në https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74028_theimpactofcovid19onwomensandmensli.pdf

77  Instituti GAP. Ndikimi i pandemisë COVID-19 në tregun e punës. I qasshëm në https://www.institutigap.org/documents/97205_co-
vid_tregu_punes.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74028_theimpactofcovid19onwomensandmensli.pdf
https://www.institutigap.org/documents/97205_covid_tregu_punes.pdf
https://www.institutigap.org/documents/97205_covid_tregu_punes.pdf
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sugjeruar që edhe pse zyrtarisht kategoritë e tilla nuk janë synuar, duke e pasur parasysh që asist-
enca ka pasur për qëllim dhe është kanalizuar drejt personave në nevojë, asistenca ka qenë më e 
madhe për këto kategori të shoqërisë në krahasim me grupet tjera të shoqërisë. 

Sipas Profileve Komunale të OSBE-së për vitin 201878, komuna e Fushë Kosovës dhe ajo e Prizrenit 
e kanë përqendrimin më të madh të qytetarëve nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë. 
Sipas zyrtarëve të intervistuar nga Komuna e Fushë Kosovës dhe ajo e Prizrenit, qytetarët nga 
komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë kanë përfituar më së shumti nga aspekti i asistencës 
sociale e shpërndarë nga komuna. Megjithatë, asnjë nga komunat nuk kanë qenë në gjendje të 
ofrojë të dhëna të ndara për t’i mbështetur kërkesat e tyre dhe për të parë përqindjen e përfituesve 
nga ky grup i shoqërisë. 

Ndonëse për pakot emergjente komunat nuk kanë pasur kohë dhe informacione që ta dizajnojnë 
asistencën e synuar, situata ka qenë më e mirë me pakot për rimëkëmbje ekonomike të dizajnuara 
nga komunat. Komuna e Fushë Kosovës, Ferizajt dhe Prizrenit, në pakot e tyre për rimëkëmbje 
ekonomike për bizneset dhe OJQ-të, kanë dizajnuar masa afirmative për t’i mbështetur grupet e 
margjinalizuara, si gratë dhe vajzat, bizneset që kanë të punësuar persona me aftësi të kufizuara 
dhe pakicat - këto të fundit kryesisht nëpërmjet subvencionimit të OJQ-ve që punojnë me këto 
grupe të margjinalizuara.

Të hyrat vetanake dhe shpenzimet komunale për periudhën janar – shtator 2020

Tabela e mëposhtme tregon të hyrat vetanake dhe shpenzimet komunale për pesë komunat e 
mostruara. Përveç analizës së detajuar të pesë komunave, në këtë raport janë analizuar edhe 
treguesit kyç për komunat tjera.

Tabela 6. Të hyrat vetanake dhe shpenzimet komunale për periudhën janar - shtator 2020

Lloji i të hyrave Fushë Kosovë Graçanicë Prizren Shtërpcë Ferizaj
Të hyrat vetanake 2020          1,733,774    1,832,228      4,095,018       156,845      2,057,259 
Të hyrat vetanake 2019          1,947,317    1,099,591      5,138,704       248,583      3,526,829 
Diferenca           (213,544)       732,637    (1,043,686)       (91,738)    (1,469,569)
Diferenca në % ▼11% ▲67% ▼20% ▼37% ▼42%

Tabela e mësipërme tregon të hyrat vetanake për komunat e mostruara. Përveç Graçanicës, e cila 
ka treguar një rritje prej 67%, të gjitha komunat tjera të mostruara kanë pësuar rënie nga 11% në 
42 % në të hyrat e tyre vetanake.  

78  Raporti i Misionit në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Profilet Komunale 2018 (fq. 79 dhe fq. 101). I 
qasshëm në https://www.osce.org/files/Municipal%20Profiles_2018.pdf

https://www.osce.org/files/Municipal%20Profiles_2018.pdf
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Tabela 7. Shpenzimet e pesë komunave sipas kategorive për vitin 2020

Kategoria Ekonomike Fushë Kosovë Graçanicë Prizren Shtërpcë Ferizaj
Pagat dhe mëditjet          3,689,801    2,389,784    15,175,302    1,629,160    11,791,757 
Mallrat dhe shërbimet          1,405,074    1,358,437      4,240,991       199,242      4,563,843 
Shërbimet komunale                  4,127                475            21,727            8,731            63,084 
Subvencionet dhe 
transferet              362,947       118,640          434,180          16,332          430,618 
Investimet kapitale          1,836,969    3,803,735      7,008,828       490,326      5,760,470 
Totali          7,298,917 7,671,071    26,881,027    2,343,791    22,609,771 

Ndarja (alokimi) buxhetore për grupet e margjinalizuara

Të gjitha komunat e anketuara i nënshtrohen procesit të rindarjes buxhetore për t’i përfshirë kërke-
sat në rritje për asistencë nga qytetarët, bizneset dhe grupet e margjinalizuara. Nga pesë komunat 
e anketuara, Komuna e Prizrenit e ka ndarë shumën më të madhe prej 1,995,000 euro, pasuar nga 
Komuna e Fushë Kosovës, e cila ka ndarë rreth 1,103,144 euro, Komuna e Ferizajit ka ndarë një 
shumë prej rreth 250,000 euro, Komuna e Graçanicës ka ndarë një shumë prej 30,000 euro dhe 
Komuna e Shtërpcës ka ndarë një shumë prej 20,000 euro. Anketa e realizuar nga UBO Consulting 
në emër të Asociacionit të Komunave të Kosovës ka treguar që 23 nga 29 komuna i kanë rindarë 
buxhetet komunale për t’i trajtuar sfidat si rezultat i pandemisë. Vetëm 6 komuna nuk kanë rindarë 
ndonjë shumë nga buxhetet e tyre. Tabela e mëposhtme ofron një përmbledhje të buxheteve të 
pesë komunave dhe shumën e ndarë nga buxhetet e tyre.

 
Tabela 8.Ndarjet buxhetore për pandeminë COVID-19 për pesë komunat.

# Komunat Buxheti i 
përgjithshëm

Pagat dhe 
mëditjet  

Mallrat dhe  
shërbimet

Shërbimet  
komunale Subvencionet Investimet 

kapitale Rezervat Të ndara 
% e

buxhetit 
përgjithshëm

% 
investimeve 

kapitale 

1 Priz ren 51,020,486 20,908,206 7,340,827 998,199 900,000 18,877,694 1,995,560 1,995,000 3.9% 10.6%

2 Fushe Kosovo 12,621,667 4,903,206 1,607,027 230,000 299,657 4,882,637 699,140 1,103,144 8.7% 22.6%

3 Ferizaj 33,516,834 15,789,261 4,686,835 659,680 624,392 9,766,219 1,990,447 250,000 0.7% 2.6%

4 Gracanica 8,101,328 3,099,034 1,325,289 180,000 180,859 2,545,217 770,929 30,000 0.4% 1.2%

5 Sterpce 4,221,098 2,199,066 456,881 88,625 45,000 946,324 485,202 20,000 0.5% 2.1%

Mesatarisht, komunat kanë rindarë rreth 2.8% të buxhetit të tyre të përgjithshëm për qëllime të 
pandemisë COVID-19. Në krahasim me buxhetet e tyre për shpenzime kapitale, mesatarja është 
7.8%. Duhet të theksohet që komunat mund të kenë marrë mbështetje edhe nga ministritë e linjës 
në nivelin qendror, siç është Komuna e Graçanicës dhe Shtërpcës. Këto shuma nuk reflektohen 
në buxhetet e tyre. Gjithashtu, disa komuna i kanë përdorur kontratat e tyre ekzistuese me furni-
zuesit brenda kategorisë së mallarve dhe shërbimeve dhe shpenzimeve kapitale. Sipas zyrtarëve 
komunalë të intervistuar, gjatë muajve të parë të pandemisë, ata i kanë shfrytëzuar këto kontrata 
në veçanti për zhvillimin e shërbimeve të dezinfektimit, furnizimeve emergjente mjekësore dhe 
materialeve deri në rindarjen e buxhetit nga kuvendet komunale.

Ndonëse  komunat i kanë ndarë këto shuma nga buxhetet e tyre, sipas zyrtarëve komunalë, të 
dhënat e ndara për buxhetin për grupet e margjinalizuara nuk kanë qenë të mundura pasi që ata 
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nuk i kanë shënjestruar domosdoshmrisht shumat për këto lloje të grupeve të margjinalizuara. 
Megjithatë, në thirrjet e tyre publike për asistencë, Komuna e Prizrenit, Fushë Kosovës dhe Ferizajit 
kanë bërë “diskriminim” pozitiv ndaj grupeve të margjinalizuara të bizneseve të udhëhequra nga 
gratë, bizneseve që kanë punëtorë me aftësi të kufizuara, ndërsa grupi i pakicave RAE nuk është 
përfshirë konkretisht në thirrjet për mbështetje. Në vend të kësaj, ky grup i margjinalizuar është 
përfshirë në mënyrë indirekte në mbështetjen që komunat i kanë dhënë OJQ-ve dhe organizatave 
lokale. Për shembull, Komuna e Fushë Kosovës i ka mbështetur OJQ-të dhe organizatat lokale, ku 
komunitetet RAE kanë qenë grupi i parë i synuar.

REAGIMET E POLITIKAVE INSTITUCIONALE  
KOMUNALE DHE NDIKIMI I TYRE

Të gjitha komunat e anketuara kanë krijuar organe gjithëpërfshirëse për të koordinuar dhe me-
naxhuar pandeminë. Komunat zakonisht kanë krijuar Shtabe Emergjente, të cilat janë kryesuar 
nga kryetarët përkatës komunalë dhe janë përbërë nga organet kryesore vendimmarrëse brenda 
dhe jashtë komunës, si drejtorët e drejtorive komunale, përfaqësuesit e policisë lokale, kompanitë 
lokale të shërbimeve komunale dhe institucionet tjera përkatëse komunale. 

Të pesë komunat e anketuara kanë dizajnuar pako ekonomike që kanë qenë të ndryshme për nga 
shuma dhe përmbajtja. Pakot ekonomike janë kategorizuar sipas komunave në dy grupe. Njëri 
grup ka qenë Reagimet Emergjente dhe tjetri Reagimet për Rimëkëmbje.

Pakot Emergjente -Pakot Emergjente kryesisht kanë përfshirë asistencë për grupet e qytetarëve të 
prekur më së shumti, të cilët kanë përfituar kontribute të natyrës, si ushqime, furnizime mjekësore, 
materiale sanitare dhe mbrojtëse, veshje për mbrojtje nga pandemia COVID-19, dezinfektimi 
i ndërtesave komerciale dhe banesore, etj. Këto masa kanë pasur për qëllim që t’i ndihmojnë 
qytetarët dhe bizneset më të prekura në komunat e tyre përkatëse. Masat kanë qenë kryesisht 
ad-hoc dhe të bazuara në informacionet paraprake që i kanë pasur komunat dhe si reagim i men-
jëhershëm ndaj nevojave më urgjente se sa të planifikohen në mënyrë të duhur dhe të synohen 
për të gjeneruar veprimtari ekonomike. 

Pakot e Rimëkëmbjes - Ndërsa grupi i dytë i reagimeve kanë qenë Pakot për Rimëkëmbje Ekono-
mike, të cilat janë dizajnuar si për bizneset ashtu edhe për OJQ-të. Këto pako kanë qenë më shumë 
se asistencë urgjente për qytetarët, përfshirë asistencën për bizneset dhe organizatat e prekura 
në nivel lokal (OJQ-të, institucionet kulturore dhe të artit, etj.). Këto pako janë synuar për t’iu ndi-
hmuar bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme në lehtësimin e barrës ekonomike nga pandemia 
COVID-19 ndaj bizneseve dhe organizatave lokale. Kjo asistencë është dizajnuar për t’iu ndihmuar 
bizneseve në aspektin e pagesës së qirasë, mbulimit të pjesshëm të pagave, etj. Pakot për rimëkëm-
bje ekonomike kanë qenë në formatin e thirrjeve për aplikim, ku bizneset dhe organizatat është 
dashur që të aplikojnë në mënyrë që të përfitojnë nga asistenca. Përkundër faktit që efektet e pan-
demisë COVID-19 ndaj bizneseve janë ndjerë në muajt e hershëm të pandemisë (maj-prill), komu-
nat kanë qenë mjaft të ngadalshme në reagimin ndaj bizneseve. Shpërndarja e pakove ekonomike 
ka filluar në fund të muajit shtator dhe në fillim të muajit tetor. Këto intervenime janë mirëpritur 
nga bizneset dhe organizatat lokale; megjithatë, këto janë konsideruar si relativisht të vonuara dhe 
jo të mjaftueshme për t’i kompensuar humbjet biznesore apo për t’i mbuluar shpenzimet fikse.  
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Më poshtë janë përshkruar në më shumë detaje masat institucionale të ndërmarra nga pesë komu-
nat e anketuara për t’iu ndihmuar atyre në nevojë gjatë pandemisë.

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

Masat institucionale të komunës kanë qenë në dy faza. 

Faza e parë - ka qenë më shumë e synuar si reagim emergjent dhe ka përfshirë pakon që ka arritur 
në vlerën prej 404,000 euro, e cila është përbërë nga pesë segmente të intervenimit.

1. Dezinfektimi i hyrjeve/daljeve të të gjitha ndërtesave në komunë

2. Shpërndarja e paketave ushqimore nga komuna për personat në nevojë

3. Shpërndarja e paketave higjienike për personat në nevojë

4. Blerja e materialeve sanitare dhe mbrojtëse

5. Furnizimi me ushqim për 52 ditë të njëpasnjëshme për komunitetet Romë, Ashkali dhe 
Egjiptian.

Buxheti është shpërndarë në mënyrë të barabartë prej rreth 80,800 euro për secilin intervenim. 
Sipas zyrtarëve komunalë, kjo pako nuk ka pasur implikime buxhetore në projektet e tyre vitale 
kapitale pasi që është marrë kryesisht nga bashkëfinancimi i planifikuar i projekteve kapitale me 
institucionet tjera, si dhe kursimet në mallra dhe shërbime.

Faza e dytë - Përveç pakos emergjente, Komuna e Fushë Kosovës ka dizajnuar edhe një pako tjetër 
që është aktualisht duke u zbatuar dhe ka synuar më shumë bizneset mikro dhe të vogla dhe 
qytetarët e vetëpunësuar që kanë qenë më shumë të prekur nga pandemia. Pako ka arritur vlerën 
prej 699,144 euro, nga të cilat 308,000 euro janë ndarë për t’iu ndihmuar ndërmarrjeve mikro, të 
vogla dhe të mesme, të vetëpunësuarve, dyqaneve artizanale, etj., të cilët janë prekur në mënyrë 
joproporcionale nga pandemia. Pritet që rreth 600 përfitues të pranojnë asistencë financiare, të 
cilat do të variojnë nga 300 euro deri në maksimum 1,900 euro, të cilat pritet të shpërndahen gjatë 
periudhës nga muaji shtator deri në muajin dhjetor 2020. Shpërndarja do të bëhet në bazë të 
kritereve të caktuara dhe sipas zyrtarëve komunalë, kjo shpërndarje është dizajnuar që t’i synojë 
gjithashtu edhe grupet e margjinalizuara, si gratë, vajzat, minoritetet dhe personat me aftësi të ku-
fizuara. Ky stimul ka pasur për qëllim t’iu ndihmojë përfituesve që të ballafaqohen me shpenzimet 
e qirasë, shpenzimet emergjente, pagat për stafin, etj. 

Sipas zyrtarëve komunalë, komuna nuk ka dizajnuar ndonjë proces zyrtar përcjellës për të vlerësu-
ar ndikimin e masave të tilla. Ata besojnë që kjo do të ketë ndikim pozitiv tek përfituesit.

KOMUNA E GRAÇANICËS

Graçanica ka krijuar Shtabe Komunale për t’u koordinuar dhe për të menaxhuar pandeminë. Sipas 
zyrtarëve komunalë, nuk ka pasur vlerësim zyrtar financiar apo ekonomik të ndikimit të pandemisë 
në komunën e tyre. Komuna ka ndarë një shumë modeste prej 30,000 euro nga buxheti i tyre për 
qëllime të ndërlidhura me pandeminë COVID-19, nga të cilat 20,000 euro janë synuar për mbu-
limin e furnizimeve mjekësore, ushqimit dhe donacioneve tjera. Përveç kësaj, komuna ka pranuar 
financim të jashtëm për një projekt nga Komisioni Evropian në shumën prej 12,126 euro, i cili kishte 
për qëllim t›iu ndihmojë komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian.
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Me financim nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, komuna gjithashtu ka iniciuar thirrjen 
publike në shumën prej 256,985 euro për projektet e mbështetjes financiare që variojnë nga 5,000 
euro deri në maksimum 60,000 euro nga Organizatat Joqeveritare që kanë për qëllim parandalimin 
dhe trajtimin e pandemisë COVID-19. Thirrja ka për qëllim mbështetjen e OJQ-ve me projektet e 
tyre në disa nga veprimtaritë në vijim

 - Blerja dhe shpërndarja e paketave ushqimore elementare për personat në nevojë

 - Blerja dhe shpërndarja e paketave higjienike për personat në nevojë

 - Blerja dhe shpërndarja e pajisjeve të nevojshme mbrojtëse për qytetarët dhe institucionet në 
komunë

 - Mbështetje mjekësore për personat në nevojë, të moshuarit dhe personat që jetojnë të vetëm

 - Blerja dhe shpërndarja e furnizimeve esenciale mjekësore për personat në nevojë

 - Ofrimi i asistencës psikologjike pa pagesë për personat që janë të ekspozuar më shumë ndaj 
pandemisë

 - Mbështetje për ndërmarrjet dhe fuqizimin ekonomik të sektorëve të ekonomisë të prekur më 
së shumti, etj.  

Sa i përket identifikimit të informacioneve për përfituesit dhe përcaktimit se kush do të përfitonte 
nga asistenca komunale, komuna nuk ka pasur ndonjë bazë të të dhënave të krijuar posaçërisht 
gjatë pandemisë për t’i informuar vendimet e tyre se cilat biznese, organizata apo qytetarë duhet 
të mbështeten, megjithatë, informacionet për përfituesit janë marrë nga bazat e të dhënave të 
Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe informacionet që i posedon drejtoria. Sipas 
zyrtarëve komunalë, ata i kanë mbështetur kategoritë e tilla të qytetarëve edhe në të kaluarën me 
asistencë të ngjashme, prandaj kanë pasur informacione të brendshme. Gjithashtu, në konsultim 
të ngushtë me OJQ-të lokale që punojnë me grupe të margjinalizuara, ata kanë krijuar listën e 
qytetarëve që kanë përfituar nga ajo asistencë.

Sa i përket vlerësimit përcjellës, sipas zyrtarëve komunalë, ata nuk kanë krijuar ndonjë proces zyr-
tar përcjellës për të vlerësuar ndikimin e masave të tilla. Ata besojnë që kjo do të ketë ndikim pozi-
tiv për përfituesit.

KOMUNA E PRIZRENIT

Prizreni ka krijuar Shtabe Emergjente për t’u koordinuar dhe për të menaxhuar pandeminë. Ko-
muna ka realizuar një vlerësim të kufizuar të ndikimit në komunitetin afarist.

Sfidat financiare të identifikuara nga komuna në veçanti për grupet e margjinalizuara nuk njihen 
zyrtarisht nga komuna, në vend të kësaj ata marrin informacione të përgjithshme për personat në 
nevojë. 

Komuna e Prizrenit ka ndarë një buxhet në shumën prej 1,995,000 euro, e cila fillimisht është synuar 
për mbulimin e rritjeve në paga si rezultat i aprovimit të parashikuar të ligjit për paga. Megjithatë, 
për shkak të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e ligjit, shuma është rialokuar në një 
fond rezervë dhe e njëjta është përdorur për subvencione dhe transfere. Nga kjo shumë, 1,087,000 
euro janë ndarë për subvencione në lidhje me pandeminë COVID-19 për të mbështetur sektorin 
e bizneseve, kryesisht hotelet, restorantet, kafiteritë, bizneset në pronësi të grave, ndërmarrjet e 
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vogla dhe të mesme, bizneset që kanë punëtorë me aftësi të kufizuara, artizanatet, turizmin, etj. 
Sipas komunës, kjo pako aktualisht është duke u zbatuar dhe deri më tani komuna ka pranuar rreth 
1,500 aplikacione për mbështetje. Në bazë të informacioneve të fundit të publikuara nga Komuna 
e Prizrenit, 65 OJQ dhe 1,104 kanë përfituar nga kjo thirrje. Shuma të cilën e kanë përfituar OJQ-të 
nuk është shpalosur ende nga komuna, ndërsa në bazë të numrit të aplikacioneve dhe shumës së 
ndarë, bizneset pritet që të përfitojnë ndërmjet 500 euro dhe 850 euro në maksimum.

Përveç subvencioneve për këto organizata, nga shuma totale, 174,000 euro janë ndarë për blerjen 
e mallrave dhe shërbimeve (50,000 euro për furnizimin e nxënësve me tabletë dhe 124,000 për 
Drejtorinë e Shëndetësisë për furnizime mjekësore).

Kriteret për aplikim për bizneset ishin: 

a.  Bizneset duhet të jenë të regjistruara dhe që operojnë në Komunën e Prizrenit

b.  Bizneset duhet të konsiderohen si biznes i vogël, me jo më shumë se 50 punëtorë

c.  Bizneset duhet të jenë aktive në kohën e aplikimit

d.  Bizneset nuk duhet të kenë obligim të papaguar ndaj Komunës së Prizrenit deri në muajin 
mars 2020

e.  Bizneset duhet të dëshmojnë humbjet financiare të shkaktuara nga pandemia.

Përveç kritereve të përmendura më lart, Komuna e Prizrenit ka përfshirë kritere shtesë që kanë 
diskriminuar pozitivisht bizneset në vijim:

•	 Që drejtohen nga gratë, të rinjtë dhe personat nën moshën 35 vjeçare

•	 Që kanë shumicën e punëtorëve të tyre që janë gra

•	 Që kanë të punësuar persona me aftësi të kufizuara

•	 Që nuk kanë larguar nga puna punëtorë gjatë periudhës së pandedmisë

•	 Që i përksain njërës prej kategorive të bizneseve në vijim: hoteleri, ristorante,kafiteri, 
artizanate, turizëm

•	 Që janë të vetë-punësuar (1 deri në 2 punëtorë)

•	 Që kanë qarkullim vjetor jo më shumë se 30,000 euro

Sa i përket vlerësimit përcjellës, sipas zyrtarëve komunalë, nga anketa e realizuar përmes telefonit 
nga komuna me bizneset lokale, 42 biznese janë mbyllur gjatë pandemisë, nga të cilat 26% e kanë 
përmendur pandeminë COVID-19 si arsye për mbyllje. 

KOMUNA E SHTËRPCËS

Shtërpca ka krijuar Shtabe Emergjente për të koordinuar dhe menaxhuar pandeminë. Komuna 
nuk ka realizuar ndonjë vlerësim ekonomik apo financiar të ndikimit të pandemisë në ekonominë 
e tyre lokale. Komuna nuk është zyrtarisht e informuar për sfidat financiare të identifikuara nga 
komuna në veçanti për grupet e margjinalizuara; megjithatë, zyrtarët komunalë kanë theksuar që 
pandemia i ka prekur më shumë grupet e margjinalizara në krahasim me grupet tjera të shoqërisë.
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Komuna e Shtërpcës ka pranuar një shumë prej 220,000 euro në kategorinë e subvencioneve dhe 
transfereve si mbështetje nga pushteti qendror. Në muajin nëntor komuna ka lansuar thirrjen e 
hapur për asistencë financiare që varion nga 5,000 euro deri në maksimum 100,000 euro për Or-
ganizatat Joqeveritare për t’i mbështetur projektet që kanë për synim zhvillimin ekonomik lokal 
dhe trajtimin e pandemisë COVID-19. Aktivitetet me të cilat pranohen projektet duhet të jenë në 
njërën nga këto fusha:

1. Zhvillimi ekonomik lokal

2. Kujdesi social dhe shëndetësor

3. Aspektet tjera të prekura në mënyrë direkte apo indirekte nga pandemia COVID-19.

Sa i përket vlerësimit përcjellës, komuna nuk ka krijuar ndonjë proces zyrtar përcjellës për të 
vlerësuar ndikimin e masave të tilla, megjithatë, ata besojnë që kjo do të ketë ndikim pozitiv për 
përfituesit.

KOMUNA E FERIZAJIT

Ngjashëm me komunat tjera të anketuara, Ferizaji ka krijuar Shtabe të Emergjencës për t’u 
koordinuar dhe për të menaxhuar pandeminë. Komuna nuk ka realizuar vlerësim zyrtar të ndikimit 
të pandemisë në ekonominë e saj lokale. Sfidat kryesore financiare të identifikuara nga komunat 
në lidhje me grupet e margjinalizuara nuk njihen zyrtarisht për shkak të mungesës së vlerësimit 
të synuar, megjithatë, sipas zyrtarëve komunalë, pasi që në Ferizaj ekziston një numër i madh i 
pakicave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane, efektet e pandemisë COVID-19 ndjehen më shumë nga ky 
grup i shoqërisë në krahasim me grupet tjera duke pasur parasysh mundësitë e kufizuara të këtij 
komuniteti për t’u integruar në ekonominë lokale.  

Komuna ka ndarë një shumë prej 250,000 euro nga buxheti i saj  për t’i adresuar nevojat e men-
jëhershme të grupeve të tilla të margjinalizuara, të cilat kryesisht janë përdorur për mbulimin e 
shpenzimeve shëndetësore dhe mjekësore, ushqimit dhe materialeve higjienike për qytetarët në 
nevojë, dezinfektim të ndërtesave dhe hapësirave publike. 

Sa i përket vlerësimit përcjellës, ngjashëm sikurse komunat tjera të anketuara, sipas zyrtarëve ko-
munalë, ata nuk kanë krijuar ndonjë proces zyrtar pasues për vlerësimin e ndikimit të masave të 
tilla. Ata besojnë që kjo do të ketë ndikim pozitiv për përfituesit.
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SHPENZIMET QENDRORE DHE LOKALE  
NGA PROJEKTI EMERGJENT COVID -19

Ministria e Financave, nëpërmjet Programit të saj për Rimëkëmbje Ekonomike, ka krijuar instru-
mentin e financimit “Projekti Emergjent COVID-19 për Kosovën”. Ministria e Financave ka përcak-
tuar një kod specifik 00099 nga i cili është bërë pagesa nga organizatat buxhetore. Shifra në vijim 
paraqet shpenzimet si nga organizatat buxhetore të pushtetit qendror (ministritë dhe agjencitë 
e pavarura) ashtu edhe organizatat buxhetore të pushtetit lokal (komunat). Siç mund të shihet 
nga shifra, pothuajse 93% e shpenzimeve të ndërlidhura me pandeminë COVID-19 janë bërë nga 
pushteti qendror me vetëm 7% nga komunat. Në total, shpenzimet nga muaji janar deri në muajin 
shtator në lidhje me COVID-19 arritën në shumën 141,815,932 euro. Nga institucionet e pushtetit 
qendror, pesë institucionet kryesore të cilat  i kanë menaxhuar fondet ishin si në vijim:

1. Ministria e Zhvillimit Ekonomik me 75,127,322 euro apo 53.24% 

2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 34,450,626 euro apo 24.42%

3. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 7,498,801 euro apo 5.31% 

4. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike 6,553,762 apo 4.64%

5. Ministria e Shëndetësisë me 6,199,119 apo 4.39%

Ndërsa nga institucionet e pushtetit lokal, pesë komunat kryesore të cilat i kanë menaxhuar fondet 
ishin si në vijim: 

1. Komuna e Prishtinës me 2,267,552 euro apo 1.61%

2. Komuna e Gjilanit me 540,638 euro apo 0.38%

3. Komuna e Prizrenit me 512,505 euro apo 0.36%

4. Komuna e Pejësme 497,251 euro apo 0.35%

5. Komuna e Ferizajit me 490,232 euro apo 0.35%

Figura e mëposhtme ilustron krahasimin ndërmjet institucioneve të pushtetit qendror dhe pushtet-
it lokal në pagesën nga Projekti Emergjent COVID-19.
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Figura 5.Shpenzimet për Projektin Emergjent COVID-19, krahasim ndërmjet organizatave buxhetore të nivelit qendror dhe lokal
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KRAHASIMI I SHPENZIMEVE NGA PROJEKTI EMERGJENT COVID-19 NDËRMJET INSTI-
TUCIONEVE QEVERITARE TË NIVELIT QENDROR KUNDREJT ATYRE TË NIVELIT LOKAL

Tabela e mëposhtme analizon më tej krahasimin ndërmjet institucioneve të pushtetit qendror dhe 
lokal se si i kanë menaxhuar fondet nga Projekti Emergjent COVID-19.

Tabela 9.Krahasimi në kateogrinë ekonomike të shpenzimeve nga Projekti Emergjent COVID-19 ndërmjet  
institucioneve të punshtetit qendror kundrejt  atyre të pushtetit lokal.

Kategoria 
Ekonomike Totali Institucionet e 

Qeverisë Qendrore % e totalit Institucionet e 
Qeverisë Lokale % e totalit

Paga dhe 
mëditje

 22,316,710  15,868,975 12.01%  6,447,735 66.32%

Mallra dhe  
shërbime

 9,023,153  6,686,504 5.06%  2,336,649 24.04%

Subvencione 
dhe transfere

 110,476,069  109,538,649 82.92%  937,420 9.64%

Totali  141,815,932  132,094,127 100%  9,721,804 100%

Tabela e mësipërme tregon që edhe pse institucionet e pushtetit qendror (kryesisht ministritë e 
linjës) i kanë shpenzuar shumicën e fondeve të tyre nga Projekti Emergjent COVID-19 në subven-
cione dhe transfere deri në 83.92%, homologët e tyre të pushtetit lokal kanë shpenzuar vetëm 
9.64% në subvencione dhe transfere. 

Te pagat dhe mëditjet ndodh e kundërta. Institucionet e pushtetit lokal kanë shpenzuar rreth 
66.32% nga Projekti Emergjent COVID-19 në krahasim me institucionet e pushtetit qendror që 
kanë shpenzuar vetëm 12.01%. Përqindja e lartë e pagave dhe mëditjeve reflekton faktin që ko-
munat është dashur të mbulojnë paga shtesë për profesionistët arsimor dhe shëndetësor. Ndërsa 
pushteti qendror është dashur të mbulojë paga shtesë për zyrtarët e zbatimit të ligjit (policinë) dhe 
punëtorët tjerë në administratë pubilke të pushtetit qendror.
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Në fund, për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, institucionet e pushtetit lokal kanë shpenzuar 
24.04%, ndërsa institucionet e pushtetit qendror kanë shpenzuar 5.06%. 

Këto shpenzime të konsiderueshme joproporcionale në kategori të ndryshme ekonomike pasqy-
rojnë qasjet e ndryshme të ndërmarra nga institucionet e pushtetit lokal. Përderisa pushteti qen-
dror ka qenë i fokusuar në hartimin dhe zbatimin e skemave të rimëkëmbjes ekonomike që kanë 
synuar sektorin e biznesit, pushteti lokal ka qenë më i fokusuar në hartimin dhe zbatimin e qasjeve 
emergjente, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve publike, siç është arsimi, kujdesi shëndetësor, 
etj., që gjithashtu pasqyron shpenzim më të madh për mallra dhe shërbime dhe paga dhe mëditje 
për të siguruar ofrimin pa pengesa të shërbimeve për qytetarët e tyre. 

SHPENZIMET E PUSHTETIT QENDROR  
NGA PROJEKTI EMERGJENT COVID-19 

Shpenzimet e përgjithshme nga Projekti Emergjent COVID-19 për institucionet e pushtetit qen-
dror gjatë periudhës janar-shtator 2020 ishin 132,094.17 euro. Fondet janë shpenzuar në tri kat-
egori kryesore ekonomike, paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime dhe subvencione dhe transfere. 
Struktura e këtyre shpenzimeve është paraqitur në figurën më poshtë.

Figura 6.Shpenzimet e pushtetit qendror nga Projekti Emergjent COVID -19 sipas kategorive 
ekonomike.
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SHPENZIMET KOMUNALE NGA  
PROJEKTI EMERGJENT  COVID-19 

Figura më poshtë tregon shpenzimet komunale në lidhje me COVID-19 të bëra nga ky fond. Ajo  
rendit komunat nga më e larta tek më e ulëta. Komuna me shpenzimet më të larta në lidhje me 
COVID-19 është Komuna e Prishtinës e pasuar nga Gjilani dhe Prizreni. Ndërsa komuna me shpen-
zimet më të ulëta është Komuna e Parteshit me 10,080 euro e pasuar nga komunat e tjera me shu-
micë serbe siç janë Leposaviqi dhe Kllokoti.

Figura 7. Shpenzimet e të gjitha komunave në lidhje me COVID-19 nga muaji janar - shtator 2020
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SHPENZIMET KOMUNALE NGA FONDI EMERGJENT 
 PËR COVID-19 PËR KATEGORI EKONOMIKE

Në total, shpenzimet komunale nga fondi emergjent për COVID-19 ishin 9,713,948 euro. Këto u 
bënë nga komunat në tre kategori buxhetore, paga dhe mëditje (paga shtesë për arsimin, shënde-
tësinë dhe punonjësit socialë, stafin komunal, etj.), mallra dhe shërbime (blerje të pajisjeve shën-
detësore dhe mjekësore), dhe subvencione dhe transfere. Shumica e shpenzimeve ishin për paga 
dhe mëditje 66%, mallra dhe shërbime 24%, dhe subvencione dhe transfere 10%. Pagesat për paga 
dhe mëditje janë ekzekutuar direkt nga Thesari në emër të komunave.

Figura 8. Shpenzimet komunale nga projekti Emergjent për COVID-19 sipas kategorive buxhetore
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PJESA III  
GJETJET KRYESORE  

DHE KONKLUZIONET

Ky studim vlerësues ka ofruar informata thelbësore se si pesë (5) komunat anembanë Kosovës, 
përkatësisht Fushë Kosova, Ferizaj, Graçanica, Prizreni dhe Shtërpca, kanë reaguar institucionalisht 
për të kufizuar ndikimin social dhe ekonomik të krizës COVID-19, me fokus të veçantë që kanë të 
bëjnë me tre grupet e synuara: gra dhe vajza, pakica kombëtare dhe persona me aftësi të kufizuara. 
Duke përdorur intervistat gjysmë të strukturuara dhe plotësimin e tyre me hulumtime në zyre, 
studimi ka krijuar një bazë të fortë të vlerësimit të nevojave të grupeve të synuara të lartpërmen-
dura, mënyrën e funksionimit të komunave gjatë COVID-19 dhe nivelin e bashkëpunimit ndërmjet 
organizatave lokale të shoqërisë civile dhe institucioneve lokale për të çuar përpara agjendën e 
nevojave të grupeve të synuara gjatë pandemisë. Të dhënat e grumbulluara gjatë studimit kanë 
kontribuar në zhvillimin dhe përcaktimin e rekomandimeve kryesore që mund të transferohen në 
instrumente që mund të kontribuojnë në adresimin e çështjeve të identifikuara gjatë studimit.

Analizimi i situatës socio-ekonomike të grupeve të margjinalizuara, gjendja financiare dhe nive-
li i prioritizimit të nevojave dhe shqetësimeve të tyre janë gjetur në përgjigjet institucionale të 
komunave, në komuna të tjera mund ta pasurojnë studimin, megjithatë, konkluzionet e nxjerra do 
të jenë të natyrës së ngjashme pasi shumica e komunave ndoqën të njëjtin model për zgjidhjen 
e çështjeve në lidhje me COVID-19. Roli dhe qasja e përdorur nga Komunat ishin kryesisht për të 
zbatuar skemat dhe udhëzimet e propozuara nga niveli qendror, duke lënë kështu pak hapësirë 
për qasje të përshtatura në kontekstin individual komunal. Prandaj, konkluzionet e këtij studimi 
kanë një bazë solide për t’u zbatuar në të gjitha Komunat në Kosovë.
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GJETJET KRYESORE NGA ANALIZA  
SOCIO-EKONOMIKE DHE FINANCIARE

•	 Nuk ka vlerësim zyrtar të politikave dhe skemave. Politikat dhe skemat që kanë pësuar 
ndryshime nuk janë përcjellur me vlerësime, ose të paktën asnjë që është publikuar dhe/ose 
që vetë komunat kanë kryer. Mungesa e vlerësimeve i lë nivelet lokale dhe ato qendrore në 
një pozicion pa siguri të qartë se skemat po arrijnë efektet e dëshiruara. Zyrtarët komunalë 
konfirmojnë se ata nuk kanë burime për të kryer një vlerësim të atyre politikave, megjithatë, 
mendojnë se nga vlerësime të tilla do të përfitonin si niveli lokal ashtu edhe ai qendror 
në krijimin e skemave që i përmbushin nevojat e komunitetit. Komunat e anketuara nuk i 
nënshtruan ndonjë procesi zyrtar të bazuar në dëshmi për të vlerësuar ndikimin ekonomik 
dhe financiar të pandemisë në financat e tyre lokale dhe ekonomitë lokale dhe as për grupet e 
margjinalizuara. Sidoqoftë, për të vlerësuar efektet e pandemisë në grupet e margjinalizuara 
(gratë dhe vajzat, komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian dhe personat me aftësi të kufizuara) 
komunat kryesisht janë mbështetur në informacionin e tyre të përgjithshëm të mëparshëm 
që ata posedonin për t›iu përgjigjur pandemisë në mënyrë ad-hoc. 

•	 Niveli i ulët i bashkëpunimit ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Zyrtarët e nivelit lokal, nga 
grumbullimet e intervistave në terren, e shohin veten në një pozicion të zbatimit qartë të 
skemave dhe politikave të propozuara nga niveli qendror. Megjithëse, rrethanat ndryshojnë 
në secilën komunë, skemat mbeten të njëjta, të cilat si përfundim vetëm zvogëlojnë ndihmën 
që mund t’u ofrohet grupeve të margjinalizuara. 

•	 Mungesa e qasjes konkrete të detyrueshme ndër-sektoriale. Ndërsa secila komunë ka tre zyra 
kryesore puna e të cilave ka të bëjë me pakicat kombëtare, gratë dhe personat me aftësi të 
kufizuara, ato nuk janë përfshirë në mënyrë efektive në fazën e planifikimit për ndërhyrjet 
komunale. Zyrtarët komunalë në ato zyra deklarojnë se edhe kur ishin pjesë e Shtabit të 
Emergjencave kërkesat e tyre nuk ishin përfshirë në planet e veprimit. Nga inspektimi i 
masave të marra nëpër komuna, ekziston një mungesë e një qasje gjithëpërfshirëse ndër-
sektoriale pasi skemat synojnë komunitete specifike, në vend që të jenë gjithëpërfshirëse 
për sa i përket synimeve të dëshiruara për t’u arritur. 

•	 Strategjia e kufizuar e komunikimit dhe informimit në terren. Asnjë nga drejtoritë e linjës, 
përfshirë Zyrën për Barazi Gjinore, Drejtoritë për Shëndetësi dhe Mirëqenie, Drejtoritë e 
Financave, Zyrën për Komunitete dhe Qendrën për Punë Sociale, nuk kanë zhvilluar strategji 
specifike për informimin në terren për grupet e margjinalizuara. Komunikimi i nevojave 
është bërë kryesisht përmes organizatave të shoqërisë civile dhe takimeve sporadike me 
përfaqësuesit e komunitetit.

•	 COVID-19 ka ndikuar negativisht në pothuajse të gjithë treguesit makroekonomikë. BPV dhe 
Rritja Ekonomike përjetuan trend negativ me vlerësimet se ekonomia do të tkurret deri në 
8.8% ose edhe më lartë. Të ardhurat e përgjithshme të qeverisë ndikohen negativisht, si 
dhe shpenzimet, por me një përqindje më të vogël. Kreditë për bizneset dhe qytetarët kanë 
treguar një rënie të ndjeshme deri në 50%. Ndërsa, remitancat kanë përjetuar një rritje të 
moderuar krahasuar me shifrat e vitit të kaluar.



63
NJË ANALIZË E NDIKIMEVE SOCIO-EKONOMIKE DHE FINANCIARE TË COVID-19  

MBI GRATË DHE VAJZAT, MINORITETET DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA    

•	 COVID-19 ka çrregulluar ekonomitë lokale dhe ka ndikuar negativisht në financat publike lokale. 
Të hyrat vetanake komunale (të ngritura në nivel lokal) gjatë periudhës janar - shtator 2020 
kanë rënë për 19% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Llojet më të prekura të 
të hyrave janë të hyrat nga tatimi në pronë 29%, përdorimi i pronës publike me 26%, të hyrat 
nga pjesëmarrja e qytetarëve më të ulëta për 35%, tarifat për regjistrimin e biznesit 44% më 
të ulëta, tarifat për certifikatat e lindjes 42% më të ulëta, etj. Rënia e të hyrave vetanake ka 
ndikuar edhe në shpenzimet komunale të cilat ishin më të ulta krahasuar me vitin e kaluar. 
Përkundër rënies së të hyrave, shpenzimet komunale ishin vetëm 1% më të ulëta krahasuar 
me vitin paraprak. 

•	 COVID-19 ka ndikuar negativisht në sektorin e biznesit dhe punësimin. Sektorët më të prekur janë 
ata të shitjes me shumicë dhe pakicë, akomodimit dhe shërbimeve ushqimore, prodhuese 
dhe atyre ndërtimore. Industria e shitjes me pakicë ishte ndër më të goditurat. Bizneset e 
udhëhequra nga gratë janë shumë të përqendruara në industrinë e shitjes me pakicë, gjë 
që sugjeron që gratë mund të kenë ndjerë efektet e COVID-19 në mënyrë joproporcionale 
me krahasim me burrat. Agjencia e Punësimit ka regjistruar të paktën 37,392 punëkërkues 
të rinj, numri  I punëkërkuesve është rritur në 37% gjatë pandemisë nga të cilët më shumë 
se 50% e punëkërkuesve ishin gra.

•	 Të gjitha komunat e anketuara ndanë fonde specifike nga buxhetet e tyre për ndihmën kundër 
COVID-19. Këto fonde janë marrë kryesisht nga kursimet në projektet e investimeve kapitale 
dhe mallrat dhe shërbimet. Deri në muajin shtator 2020, mesatarisht pesë komuna të 
intervistuara ndanë rreth 2.8% të buxhetit të tyre të përgjithshëm për qëllimet COVID-19. 
Përqindja në krahasim me buxhetin për investime kapitale është 7.8% mesatarisht. Shumat 
e alokuara nga komunat kanë shërbyer për të mbuluar nevojat e menjëhershme emergjente 
për t›u pasuar nga pakot për rimëkëmbje ekonomike. Ndërsa shumat e alokuara ishin 
grumbulluar dhe shërbyen për të gjitha grupet e qytetarëve, bizneseve dhe OJQ-ve, shumat 
e sakta dhe masa e mbështetjes financiare për grupet e margjinalizuara nuk ishte e njohur 
në mënyrë specifike për komunat dhe as nuk mund të gjurmohej tek përfituesit fundorë për 
shkak të mungesës së informacionit të ndarë nga grupet e margjinalizuara.

•	 Qeveria qendrore krijoi një fond ndihme për Projektin Emergjent COVID-19. Ministria e Financave 
krijoi një kod ekonomik për të regjistruar të gjitha shpenzimet që lidhen me COVID-19. 
Nga janari deri në shtator, shpenzimet totale nga ky fond emergjent ishin 142 milion si 
nga qeveria qendrore ashtu edhe nga ajo lokale. Vetëm 7% ose rreth 10 milion ishin të 
mbuluara nga komunat. Nga këto 10 milion, 66% shkuan për të mbuluar paga dhe mëditje 
shtesë për punonjësit publikë, 24% ishin në mallra dhe shërbime dhe vetëm 10% shkuan 
në subvencione dhe transfere. Për pjesën tjetër të shpenzimeve nga Projekti Emergjent 
COVID-19, shumica është mbuluar nga qeveria qendrore në shumën prej rreth 132 milion.

•	 Reagimi i komunave ndaj nevojave dhe kërkesave të grupeve të margjinalizuara ishte i kufizuar. 
Shkalla e saktë e mbështetjes financiare për grupet e margjinalizuara ishte e panjohur. 
Megjithëse komunat janë përpjekur të kenë parasysh grupet e margjinalizuara kur hartuan 
pakot e tyre stimuluese ekonomike, për shkak të mungesës së të dhënave në dispozicion 
për këto grupe të margjinalizuara, ato nuk ishin në gjendje të demonstronin nëse ndihma 
financiare arriti në mënyrë të efektshme tek grupet e margjinalizuara.
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PJESA IV  
REKOMANDIME  

PËR INTERVENIME

Bazuar në gjetjet nga ky raport, rekomandimet kryesore për Komunat janë:

1. Komunat duhet të punojnë ngushtë me qeverinë qendrore për të hartuar plane lokale të 
rimëkëmbjes ekonomike të bazuara në dëshmi për të adresuar hendekun në humbjen e fondeve 
publike nga pandemia e COVID-19 në mënyrë që të kryejnë përgjegjësitë komunale. Është e 
rëndësishme që komunat të kenë informacion të përshtatshëm për të informuar strategjitë e 
tyre të rimëkëmbjes. Ndikimi ekonomik dhe financiar nga COVID-19 duhet të vlerësohet dhe 
përcaktohet në mënyrë që të pasqyrohet në buxhetet e ardhshme. 

2. Të forcohet bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve dhe institucioneve lokale në adresimin e çështjeve 
për grupet e margjinalizuara. Bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve dhe institucioneve lokale mund 
të prodhojë zgjidhje më efektive për çështjet e ngritura. Sidoqoftë, komunat e përfshira në 
këtë analizë tregojnë se ka shumë pak bashkëpunim ndërmjet këtyre dy akterëve. Në mënyrë 
të veçantë, zhvilloni platforma që janë transparente dhe sigurojnë hapësirë për institucionet 
lokale, OJQ-të dhe akterët e tjerë për të paraqitur nevojat e komunitetit.

3. Të sigurohet që grupet e margjinalizuara të përfshihen në fazën e planifikimit dhe buxhetimit. 
Grupet e margjinalizuara janë të nënpërfaqësuara veçanërisht në proceset e planifikimit dhe 
buxhetimit në nivelin lokal - fazat që janë thelbësore për intervenimet efektive të përshtatura 
për këto grupe. Hulumtimi në terren ka treguar se si OJQ-të ashtu edhe institucionet lokale 
kanë identifikuar mungesën e burimeve financiare dhe njerëzore si një çështje kryesore që i 
pengon ata dhe ua pamundëson atyre të mbulojnë nevojat dhe të arrijnë në mënyrë të efekt-
shme tek grupet e margjinalizuara. Konsultimi me përfshirjen aktive të grupeve të margjinali-
zuara dhe organizatave të tyre përfaqësuese për të zhvilluar përgjigje të bazuara në të drejtat 
që janë gjithëpërfshirëse dhe që u përgjigjen nevojave të komunitetit.  

4. Të lehtësohet krijimi i Nën-shtabeve në kuadër të Shtabit të Emergjencave të projektuara për 
t›iu përmbajtur nevojave të komuniteteve të margjinalizuara (d.m.th. gratë, pakicat etnike dhe 
personat me aftësi të kufizuara). Komuna e Fushë Kosovës dhe Ferizajit mund të merren si sh-
embull pasi ato kanë krijuar Nën-shtabin e emergjencës për pakicat kombëtare. Këto Nën-sh-
tabe të Emergjencave duhet të mbajnë konsulta aktive me komunitetet e margjinalizuara, dhe/
ose organizatat e tyre përkatëse. 

5. Komunat duhet të përshtatin masat e tyre ekonomike për të adresuar sfidat individuale të in-
formuara nga të dhëna me cilësi të mirë dhe analiza të ekonomive lokale dhe të përfshijnë 
në mënyrë të gjerë komunitetin e bizneseve dhe akterët lokalë në hartimin e programeve të 
rimëkëmbjes ekonomike. Programet e tilla të rimëkëmbjes ekonomike duhet të përqendro-
hen në sigurimin e masave lokale të lehtësimit fiskal dhe stimujve ekonomikë për të siguruar 
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që ekonomitë lokale të jenë aktive, duke ruajtur vende të punës dhe duke ofruar shërbime 
për qytetarët. Investimet publike duhet të drejtohen drejt projekteve që pritet të gjenerojnë 
veprimtari të menjëhershme ekonomike, veçanërisht për industritë më të prekura si Hotelet, 
Restorantet dhe Kafiteritë (HoReCa), ndërmarrjet mikro dhe NVM-të.

6. Komunat duhet t’i japin prioritet shpenzimeve publike që mbështesin ekonomitë lokale duke 
gjeneruar vende pune dhe rimëkëmbje ekonomike. Pjesa e ndihmës financiare të shpërndarë 
për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme duhet të rritet brenda kufijve në dispozicion, 
veçanërisht sektorët më të prekur të ekonomisë së gastronomisë, tregtisë me pakicë dhe in-
dustrisë së ndërtimit - për të ruajtur aktivitetin ekonomik.  

7. Të krijohen modele të vlerësimit për Komunat për të vlerësuar masat e përdorura gjatë krizës 
COVID-19. Modelet e vlerësimit duhet të jenë të personalizueshme nga komunat bazuar në 
nevoja, megjithatë, duhet të sigurojnë që efekti i dëshiruar i politikave/masave të përcakto-
het, dhe të ndahet bazuar në grupe të margjinalizuara (d.m.th., gratë, personat me aftësi të 
kufizuara dhe pakicat kombëtare). Këto skema vlerësimi duhet të kombinohen gjithashtu me 
analizën analitike të skemave. 

8. Komunat duhet të përfshijnë të dhëna dhe analiza të ndara sipas gjinisë në raportet dhe planet 
komunale/të drejtorive. Zyra për Barazi Gjinore brenda komunës duhet të zhvillojë objektiva të 
ndara sipas gjinisë në nivelin e projektit dhe programit, të cilat duhet të përfshihen si në planet 
e shpejta ashtu edhe në ato afatgjata të komunave. 

9. Të përmirësohen kapacitetet dhe të rriten burimet e zyrave lokale për të zhvilluar fushata in-
formuese që sigurojnë qasje në informacion për grupet e margjinalizuara, duke u përqëndruar 
gjithashtu që informacioni të jepet përmes të gjitha formave të komunikimit (dmth., vizuale, 
gjuhës së shenjave, brail) dhe përmes platformave që korrespondojnë me komunitetet e synu-
ara.

10. Duhet të zhvillohen masat specifike për personat me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi 
të kufizuara nuk kanë përfituar nga masat e propozuara. Mungesa e përfshirjes së personave 
me aftësi të kufizuara në masa ka prekur kryesisht familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara. 
Qasja në arsim për personat me aftësi të kufizuara nuk është siguruar gjatë masave të mbylljes. 
Prandaj,  duhet të zhvillohen gjithashtu edhe iniciativa që sigurojnë qasje në arsimin online 
dhe që sigurojnë se personave me aftësi të kufizuara do t’u lejohet qasje përmes platformave 
teknologjike online. 

11. Të sigurohet ndihmë në resurse, përmes institucioneve lokale  dhe OJQ-ve, për komunitetin 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian për qasje në arsimin online. Ndihma në resurse, në këtë rast, do të 
ishin asete teknologjike si kompjuterë, telefona inteligjentë, tableta dhe lidhje interneti (p.sh. 
bashkëpunimi ndërmjet ofruesve të shërbimeve të internetit dhe komunave) në mënyrë që të 
sigurohet qasje për fëmijët në arsimin online.  

12. Komunat duhet t’i nënshtrohen një procesi të rishikimit rigoroz të buxheteve të tyre për vitet e 
ardhshme për t’i përqendruar përpjekjet e tyre në menaxhimin e krizës së parashikuar të eko-
nomisë sociale dhe të financave publike dhe për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike. Kjo 
do të thotë që komunat duhet të zbatojnë politikat e rimëkëmbjes ekonomike, duke vazhduar 
të mbështesin Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, të vetëpunësuarit, zejtarët dhe fushat e bi-
znesit më të prekura nga kriza, në veçanti duke synuar grupet më të prekura të margjinalizuara 
si gratë dhe vajzat, pakicat kombëtare, dhe personat me aftësi të kufizuara. 
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SHTOJCAT

SHTOJCA 1.  FJALORTHI 

Grupet e margjinalizuara i referohet grupeve të ndryshme të 
njerëzve brenda një kulture, konteksti dhe historie të caktuar 
në rrezik për t’u nënshtruar diskriminimit të shumëfishtë për 
shkak të bashkëveprimit të karakteristikave ose bazave të 
ndryshme personale, siç janë seksi, gjinia, mosha, përkatësia 
etnike, feja ose besimi, gjendja shëndetësore , paaftësia, 
orientimi seksual, identiteti gjinor, arsimi ose të ardhurat, ose 
jetesa në lokalitete të ndryshme gjeografike. (IEBGJ)

Grupet e cenueshme i referohet njerëzve dhe grupeve të pafa-
vorizuara shoqërore që janë më të ekspozuarit dhe vuajnë më 
drejtpërdrejt nga katastrofat.

Pakicë etnike është një grup njerëzish që dallojnë në racë ose 
ngjyrë ose në origjinë kombëtare, fetare ose kulturore nga 
grupi dominues - shpesh nga popullata shumicë - i vendit në 
të cilin jetojnë.

Personat me aftësi të kufizuara është një term i përdorur 
që vlen për të gjithë personat me aftësi të kufizuara duke 
përfshirë ata që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale 
ose shqisore afatgjata, të cilat në bashkëveprim me pengesa 
të ndryshme qëndrimi dhe mjedisore, pengojnë pjesëmarrjen 
e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri mbi bazën e barabartë 
me te tjerët.

Gjinia i referohet karakteristikave të ndërtuara në mënyrë 
shoqërore të grave dhe burrave, siç janë normat, rolet dhe 
marrëdhëniet ndërmjet grupeve të grave dhe burrave. Ajo 
dallon nga shoqëria në shoqëri dhe mund të ndryshohet.

Rolet gjinore i referohen pritjeve normative për ndarjen e punës 
ndërmjet gjinive dhe rregullave të lidhura me gjininë në lidhje 
me ndërveprimet shoqërore që ekzistojnë brenda një 
konteksti të veçantë kulturor-historik.

Barazia gjinore i referohet të drejtave, përgjegjësive dhe 
mundësive të barabarta të grave dhe burrave, dhe vajzave dhe 
djemve.

Të dhënat e ndara sipas seksit biologjik janë të dhënat që 
merren nga ndarja e informacionit statistikor në gra dhe 
burra. Këto të dhëna gjithashtu mund të paraqiten në mënyrë 
tabulare me variable të tilla si rurale/urbane, mosha, niveli 
arsimor, të ardhurat dhe kritere të tjera përkatëse. Të dhënat e 
ndara sipas seksit biologjik ofrojnë një pamje gjithëpërfshirëse 
të pabarazive midis grave dhe burrave, të cilat përndryshe do 
të mbeteshin të padukshme.

Politikat e ndjeshme gjinore janë politika dhe programe që 
marrin parasysh veçoritë që kanë të bëjnë me jetën e grave 
dhe burrave, ndërsa synojnë të eliminojnë pabarazitë dhe të 
promovojnë barazinë gjinore, duke përfshirë një shpërndarje 
të barabartë të burimeve, duke adresuar dhe marrë parasysh 
dimensionin gjinor. (IEBGJ)

Veprimi pohues (afirmativ) nënkupton ndërmarrjen e hapave 
pozitiv për të rritur përfaqësimin e grave dhe pakicave në 
fushat e punësimit, arsimit dhe kulturës nga të cilat ato janë 
përjashtuar historikisht. (Stanford)

Të dhënat e ndara në bazë të seksit biologjik janë të dhëna 
të grumbulluara dhe të paraqitura në tabelë veçmas për gratë 
dhe burrat. Ato lejojnë matjen e dallimeve ndërmjet grave 
dhe burrave në dimensione të ndryshme shoqërore dhe eko-
nomike dhe janë një nga kërkesat për mbledhjen e statistikave 
gjinore. (IEBGJ)



68 NDIKIMI I COVID-19 TEK GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOMUNAT E KOSOVËS

SHTOJCA 2.  LISTA E INTERVISTAVE TË ZHVILLUARA

Institucioni Personi kontaktues/Pozita
Fushë Kosovë Lindita Dervisholli, Zyra për Barazi Gjinore

Qerim Gara, Nënkryetar i Komunës për Komunitete

Ramadan Jashanica, Drejtor i Buxhetit dhe Financave

Jakup Dumani, Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Abaz Xhigoli, Drejtor i Qendrës për Punë Sociale

Hysen Sllamniku, Koordinator i Zyrës për Çështje Sociale.

Arbon Osmani, The Ideas Partnership

Valbona Berisha, Konsulente

Ferizaj Florim Bajrami, Nënkryetar i Komunës për Komunitete

Vjollca Krasniqi, Zyrtare për Barazi Gjinore

Dashurije Ahmeti, Qendra për Punë Sociale

Musa Ibishi, Zyrtar Kryesor i Financave

Sebahate Ajeti Sadiku, Drejtoreshë për Buxhet dhe Financa

Prizren Mybexhele Zhuri, Zyrtare për Barazi Gjinore

Leonora Çerreti, Drejtore për Buxhet dhe Financa

Memnuna Ajdini, Nënkryetare e Komunës për Komunitete

Kumrije Bytyqi, Qendra për Punë Sociale

Tringa Kasemi, Nevo Koncepti

Indira Elshani, OJQ Sakuntala

Xhyvele Sharjani, Foleja

Graçanicë Slavica Nicic, Drejtore për Buxhet dhe Financa

Leutrim Ajeti, Koordinator për Komunitete

Floride Kuqaj, VORAE

Valmir Ahmeti, Drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Shtërpcë Aqif Xhemajli, Qendra për Punë Sociale

Fikri Hasani, Nënkryetar i Komunës për Komunitete

Danijel Vuksanovic, Drejtor për Buxhet dhe Financa

OJQ-të dhe  
institucionet  
qendrore

Kaltrina Misini, HandiKOS 

Shqipe Breznica, Help Kosovo

Velime Bytyqi

Shoqata e  Grave të Policisë së Kosovës

Vesa Batalli, OJQ Zëri i Romëve, Ashkalive, Egjiptianëve

Policia e Kosovës
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SHTOJCA 3. PROFILET E KOMUNAVE TË ANKETUARA 

# Kriteri Prizren Fushë Kosovë Ferizaj Graçanica Shtërpca

1 Përbërja 
etnike

“1.Shqiptarë 145,718; 
2. Boshnjakë 16,896; 
3. Turq 9,091; 
4.Romë 2,899; 
5.Ashkali 1,350; 
6.Goranë 655; 
7.Serbë 237; 
8. Egjiptianë 168; 
9. Të tjerë 386 
10. Pa specifikuar 381”

“1. Shqiptarë 30,275; 
2. Ashkali 3,230; 
3. Romë 436; 
4. Serbë 321; 
5. Egjiptianë 282; 
6. Turq 62; 
7. Boshnjakë 34; 
8. Goranë 15; 
9. Të tjerë 131; 
10. Pa specifikuar 41”

“1. Shqiptarë 104,152 
2. Ashkali 3.629 
3. Romë 204 
4. Boshnjakë 83 
5. Turq 55 
6. Goranë 64 
7. Serbë 32 
8. Egjiptianë 24 
9. Të tjerë 102 
10. Pa specifikuar 265”

“1. Serbë 7,209 
2. Shqiptarë 2,474 
3. Romë 745 
4. Ashkali 104 
5. Goranë 22 
6. Turq 15 
7. Boshnjakë 15 
8. Egjiptianë 45 
9. Të tjerë 45 
10. Pa specifikuar 43”

“1. Shqiptarë 3,757 
2. Serbë 3,148 
3. Romë 24 
4. Boshnjakë 2 
5. Ashkali 1 
6. Të tjerë 7 
7. Pa specifikuar 10”

2 Zona dhe 
popullsia

Komuna e Prizrenit 
ndodhet në jug-lindje të 
Kosovës. Ajo përfshin një 
sipërfaqe prej afërsisht 
640 km² dhe përfshin 
qytetin e Prizrenit dhe 74 
fshatra. Sipas Regjistrimit 
të Popullsisë dhe Bane-
save të Kosovës në vitin 
2011, popullsia e përgjith-
shme është 177.781.

Sipas regjistrimit të 
popullsisë të kryer më 
1991*, kishte 20,142 
shqiptarë të Kosovës, 
8,445 serbë të Kosovës 
dhe 1,033 malazezë të 
Kosovës në komunë. 
Nuk ka të dhëna nga 
regjistrimi i popullsisë i 
kryer në vitin 1981, pasi 
Fushë Kosova nuk ishte 
një komunë e veçantë në 
atë kohë.

Komuna e Ferizajt 
ndodhet në Kosovën 
jug-lindore. Ajo 
përfshin një sipërfaqe 
prej afërsisht 345 km² 
dhe përfshin qytetin e 
Ferizajt dhe 44 fshatra. 
Sipas Regjistrimit 
të Popullsisë dhe 
Banesave të Kosovës 
në vitin 2011, popullsia 
e përgjithshme është 
108.610.

Komuna e Graçanicës 
është e vendosur në 
Kosovën qendrore. Ajo 
përfshin një sipërfaqe 
prej rreth 131 km² 
dhe përfshin qytetin 
e Graçanicës dhe 16 
fshatra. Sipas Regjis-
trimit të Popullsisë dhe 
Banesave të Kosovës 
në vitin 2011, numri i 
përgjithshëm i popull-
sisë është 10,675.

Komuna e Shtërpcës 
ndodhet në pjesën 
juglindore të Kosovës 
duke mbuluar një 
sipërfaqe prej afërsisht 
247 km² dhe përfshin 
qytetin e Shtërpcës 
dhe 16 fshatra. Sipas 
Regjistrimit të Popull-
sisë dhe Banesave të 
Kosovës në vitin 2011, 
popullsia e përgjith-
shme është 6,949.

3 Ekonomia Ekonomia e komunës 
së Prizrenit bazohet 
kryesisht në bujqësi, 
tregti, ndërtim dhe 
përpunim të ushqimit, të 
gjitha ndërmarrjet private. 
Ka rreth 5,400 biznese 
private të regjistruara që 
veprojnë në komunë. Nuk 
ka të dhëna të besueshme 
për numrin e njerëzve 
të punësuar në sektorin 
privat. Zona industriale 
është akoma në pritje të 
procesit të shpronësimit të 
pronave të vendosura nën 
këtë zonë (burimi: zyra e 
regjistrimit të bizneseve të 
Kosovës).

Ekonomia e komunës 
së Fushë Kosovës është 
kryesisht e bazuar në 
bujqësi dhe biznese të 
vogla tregtare. Ka rreth 
900 biznese private të 
regjistruara që veprojnë 
në komunë me rreth 
5,200 të punësuar 
(burimi: drejtoria ko-
munale e financave dhe 
ekonomisë).

Ekonomia e komunës 
së Ferizajt kryesisht 
bazohet në bujqësi, 
ndërmarrje të ndërtimit 
dhe furnizimit dhe bi-
zneseve të vogla. Ka 
afërsisht 12,000 biznese 
private të regjistruara 
në komunë. Nuk ka të 
dhëna të besueshme 
për numrin e njerëzve 
të punësuar në sektorin 
privat (burimi: drejtoria 
komunale e zhvillimit 
ekonomik dhe turizmit).

Ekonomia e komunës 
së Graçanicës kryesisht 
bazohet në bujqësi 
dhe biznese të vogla 
tregtare. Janë afërsisht 
500 biznese private të 
regjistruara që veprojnë 
në komunë. Nuk ka të 
dhëna të besueshme 
për numrin e njerëzve 
të punësuar në sektorin 
privat (burimi: drejtoria 
komunale e buxhetit 
dhe financave).

Ekonomia e Shtërpcës 
kryesisht bazohet 
në bujqësi, kryesisht 
në prodhimin e 
mjedrës, turizmit dhe 
bizneseve të vogla. 
Numri i përafërt i 
bizneseve private të 
regjistruara është 
167. Nuk ka të dhëna 
të sakta për numrin 
e të punësuarve në 
sektorin privat (burimi: 
drejtoria komunale e 
zhvillimit ekonomik, 
turizmit, bujqësisë dhe 
pylltarisë).

4 Rajoni Rajoni i Prizrenit Rajoni i Prishtinës Rajoni i Gjilanit Rajoni i Prishtinës Gjilan
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