
ROLI I PUSHTETIT 

LOKAL NЁ 
AVANCIMIN E 

SHЁNDETIT SEKSUAL 

DHE REPRODUKTIV TE TЁ 

RINJTЁ

Raport nga hulumtimi nё 

terren dhe analizё e 

dokumenteve



Botues
H.E.R.A. – Asociacioni pёr Edukim Shёndetёsor dhe Hulumtim

Autorё
Bojan Jovanovski
Mr. dr. Brankica Mlladenoviq

Ekipi i projektit
Drashko Kostovski, Magde Nikollovska

Pёrktheu
Gramoz Shabani

Dizajni
Damjan Momirovski

“Ky publikim u mundёsua nё suaza tё programit CIVICA Mobilitas - 
implementuar nga CIRa dhe finansiarisht e mbёshtetur nga SDC. 
Mendimet e shprehura kёtu janё mendime tё autorit/autorёve dhe nuk 
i reflektojnё qёndrimet e CIRa-sё dhe SDC-sё.” 

Shkup / janar / 2011



PЁRMBAJTJA

04

RESYMEJA 
PЁRFUNDIMTARE

06

FALЁNDERIM

11

PARATHЁNIE

12

1.HYRJE

22

2.KARAKTERISTIKAT 
KRYESORE TЁ 
HULUMTIMIT

29

3.ANALIZA E 
KORNIZЁS 
LIGJDHЁNЁSE 
DHE POLITIKAVE 
NACIONALE 

39

4. REZULTATET 
NGA HULUMTIMET 
NЁPЁR KOMUNA

63

5.KARAKTERISTIKAT 
KRYESORE TЁ 
HULUMTIMIT

72

6.SHTOJCAT 



FALЁNDERIM

H.E.R.A. – Asociacioni për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtim do të kishte dashur ti shpreh 
falënderim Programit për mbështetje të shoqërisë civile “CIVICA Mobilitas”, të mbështetur 
nga Qendra për Zhvillim institucional – CIRa dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC), e cila ndihmoi në zhvillimin dhe shtypin e këtij publikimi.

Falënderim të veçantë i shprehim përfaqësuesve të komunave, veçanërisht kryetarëve të 
komunave, nëpunësve komunal dhe përfaqësuesve të këshillave të komunave, të cilët dhanë 
kontribut që ky publikim në mënyrë sa më reale dhe thelbësore ti përcjellë nevojat e vërteta, 
mundësitë dhe sfidat e pushtetit lokal në avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv te të 
rinjtë.

Ky publikim është pjesë e parimeve strategjike të H.E.R.A. për zhvillimin e kapaciteteve dhe 
bashkëpunimit me pushtetin lokal në avancimin e gjendjes me shëndetin seksual dhe 
reproduktiv (SHSR) dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve në procesin e decentralizimit.
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RESYMEJA PЁRFUNDIMTARE

Ky hulumtim del nga parimet strategjike të H.E.R.A., me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe 
bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale në avancimin e situatës me shëndetin seksual dhe 
reproduktiv (SHSR) dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve në procesin e decentralizimit. Gjatë 
vitit 2001 planifikohet të miratohet Strategjia e parë nacionale për SHSR, ndërsa rezultatet 
nga hulumtimi do të shërbejnë për përgatitje më të mirë të komunave gjatë zbatimit të 
aktiviteteve të tyre, veçanërisht të atyre të drejtuara nga të rinjtë.

Së pari, në hulumtim u bë analiza e akteve ekzistuese ligjore dhe politikave të shkruara 
nacionale dhe lokale (në ekzemplar prej 11 pilot komunave) me interes për SHSR të rinjve, që 
të hulumtohen përgjegjësitë ligjore, mekanizmat dhe angazhimet politike të cilat ekzistojnë 
në nivel të vetëqeverisjes lokale, përmes të cilave komunat kanë obligim dhe punojnë në 
avancimin e shëndetit publik dhe promovimin shëndetësor në njësinë e tyre. Pastaj përmes 
anketimit dhe intervistave me përfaqësues të pilot komunave u bënë analiza të thella përmes 
së cilave u fitua pasqyrë më e mirë lidhur me implementimin e politikave lokale me rëndësi 
për SHS, bashkëpunimin me aktorë të ndryshëm, si dhe të kapaciteteve ekzistuese komunale 
dhe resurseve njerëzore. Në mënyrë plotësuese u hulumtuan edhe qëndrimet e komunave 
për vendosjen e arsimit seksual në shkolla, si dhe të mundësive të tyre për mbështetjen e 
mëtejshme dhe veprimin në pajtim me kompetencat ligjore.

Edhe krahas mundësive ligjore, por edhe obligimet e njësive të vetëqeverisjes lokale të 
punojnë në avancimin e mbrojtjes shëndetësore (përmes formimit të trupave këshillëdhënës 
dhe miratimin e politikave/akteve në nivel lokal), megjithatë procesi i ngadalshëm i 
decentralizimit dhe resurset e kufizuara financiare, të cilat vetëm parimisht ose aspak nuk e 
rregullojnë financimin e komunave në pajtim me ligjet, janë edhe më tej sfida më e madhe për 
komunat që të demonstrojnë angazhim më të madh politik, financiar dhe publik, në 
avancimin e shëndetit publik të popullatës së tyre, duke përfshirë edhe SHSR të rinjve. 
Gjithashtu, në Ligjin për vetëqeverisje lokale mungon definimi specifik i termit shëndeti 
seksual dhe reproduktiv, që mund të ndikojë në prioretizimin më të vogël të përmbajtjeve 
nga kjo problematikë në politikat dhe aktivitet e ardhshme lokale, edhe pse fushat për 
edukim shëndetësor, avancimin e shëndetit, parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, 
keqpërdorimi i drogës dhe alkoolit u japin hapësirë të caktuar komunave që ti kyçin edhe këto 
çështje gjatë zbatimit të aktiviteteve shëndetësore në nivel lokal. Për adresimin e këtyre 
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problemeve rekomandohet: plotësimi i listës së kompetencave të komunave në fushën e 
mbrojtjes shëndetësore nga neni 22 i Ligjit për vetëqeverisje lokale me shtesë për avancimin 
e shëndetit seksual dhe reproduktiv; gjatë përgatitjes së buxheteve vjetore në sferën e 
mbrojtjes shëndetësore pushteti qendror duhet të parasheh edhe distribuimin e mjeteve të 
veçanta për zbatimin e aktiviteteve shëndetësore edhe në nivel lokal (duke marrë parasysh 
edhe programet parandaluese të Ministrisë së Shëndetësisë), por edhe njësitë e 
vetëqeverisjes lokale të formojnë komisione për shëndet publik me qëllim që të 
demonstrojnë vullnetin e tyre, gatishmërinë dhe përkushtimin për ndërmarrjen e obligimeve 
në procesin e decentralizimit të programeve publike-shëndetësore dhe të mundësojnë 
aplikim të denjë të Ligjit  për shëndet publik.

Ekziston një numër i madh i politikave nacionale të cilat përfshijnë çështje të ndryshme për 
avancimin e SHSR, mes të cilave: Strategjia nacionale për HIV/SIDA 2007 2011, Strategjia 
nacionale për amësi të sigurt 2010 – 2020, Plani nacional për aksion për barazi gjinore 2007 -
2012, Strategjia nacionale për shëndet dhe zhvillim adoleshent 2008 – 2015, Strategjia 
nacionale për dhunën familjare 2008 – 2011, Strategjia nacionale për romët në Republikën e 
Maqedonisë dhe Strategjia nacionale për të rinjtë 2005 – 2015. Me miratimin e Strategjisë 
nacionale për SHSR 2010 – 2020, e cila gjendet nl fazë të miratimit nga ana e Qeverisë së 
republikës së Maqedonisë, edhe më shumë do të forcohet përgjegjësia dhe përkushtimi i 
shtetit në ndërtimin e përgjigjes më efikase, gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar për 
përmirësimin dhe mbrojtjen e shëndetit seksual dhe reproduktiv të popullatës. Politikat 
nacionale e potencojnë rolin e njësive të vetëqeverisjes lokale në miratimin e politikave 
lokale. Veçanërisht theksohet nevoja nga forcimi i kapaciteteve të komunave, koordinimi me 
mekanizmat nacionale dhe zbatimin e aktiviteteve për promovim shëndetësor përmes 
edukimit dhe informimit. Megjithatë, te pjesa më e madhe e akteve nacionale nuk ekzistojnë 
qëllime specifike me të cilat komunat do të ishin shfrytëzues të drejtpërdrejtë, gjegjësisht në 
pjesën më të madhe të dokumenteve roli i tyre është sjellë në nivel të rekomandimeve të 
përgjithshme, ndërsa pjesëmarrja e strukturave legjitime e vetëqeverisjes lokale (Ministria e 
Vetëqeverisjes Lokale dhe BNJVL) në përgatitjen e politikave nacionale është ose e 
pamjaftueshme ose është përjashtuar tërësisht, me çka nuk mundësohet përcjellja më reale e 
nevojave të popullatës në nivel lokal. Prandaj rekomandohet që gjatë përgatitjes së politikave 
të ardhshme nacional me interes për SHSR të parashihen qëllime/intervenime konkrete për 
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rolin e komunave gjatë zbatimit të aktiviteteve në nivel lokal; të sigurohet pjesëmarrje më e 
madhe e strukturave legjitime të vetëqeverisjes lokale si partner i barabartë në krijimin e 
politikave me interes shtetëror dhe të punohet në zhvillimin vazhdueshëm të kapaciteteve të 
njësive të vetëqeverisjes lokale për përgatitjen, zbatimin dhe evoluimin e aktiviteteve për 
avancimin e SHSR.

Pjesa më e madhe e komunave përfshijnë përmbajte të ndryshme nga SHSR në kuadër të 
politikave të veta zhvillimore. Kjo veçanërisht është shprehur në njësitë më të mëdha dhe 
urbane të vetëqeverisjes lokale dhe atë në nivel të politikave të veçanta dhe specifike lokale 
me rëndësi për SHS, derisa në komunat rurale, këto çështje, ose janë në kuadër të planeve të 
përgjithshme zhvillimore strategjike pse aspak nuk paraqesin prioritet në programet 
zhvillimore të komunave. Analiza tregoi se pjesa më e madhe e komunave të anketuara kanë 
miratuar plane aksionare për barazi gjinore dhe për Dekadën e romëve, derisa gjysma prej 
tyre kanë miratuar edhe strategji lokale për parandalim nga HIV/SIDA. Përmbajtjet nga SHSR 
të cilat përfshihen në kuadër të politikave lokale kanë të bëjnë me: informata dhe edukim për 
parandalimin nga HIV/SIDA, veçanërisht mes të rinjve dhe grupeve të dobëta, hapja e 
këshillimoreve rinore, formimi i ekipeve të edukatorëve moshatar dhe aktivitete në terren; 
parandalimi nga dhuna familjare dhe edukimi i të rinjve për infektimet përcjellëse seksuale 
dhe përdorimi i mjeteve kontraceptive, si dhe aktivitetet për ngritjen  e vetëdijes për 
parandalim nga sëmundjet malinje të organeve reproduktive dhe atë përmes promovimit të 
PA testit pa pagesë dhe kontrollit mamografik; avancimi i shëndetit reproduktiv te gratë rome 
përmes përfshirjes së tyre më të madhe në dispanzerët për gra dhe përfshirje më e madhe me 
masat për imunizim te fëmijët romë. Vetëm një pjesë e komunave kanë miratuar plane 
aksionare për të rinjtë (ose ato janë në fazë të përgatitjes), ndërsa evidente është mungesa e 
aktiviteteve në fushën e shëndetësisë, duke përfshirë edhe në fushën e SHSR. Aktivitetet më 
shumë janë fokusuar drejt përmirësimit të pjesëmarrjes rinore në krijimin e politikave të 
bashkësisë lokale me interes të përgjithshëm të rinjve, veçanërisht në pjesën e krijimit të 
kushteve më të mira për punësim. Bashkëpunimi dhe mbështetja nga organizatat qytetare 
dhe ndërkombëtare, si në nivel programor ashtu edhe në atë financiar, shpesh herë janë 
thelbësore në zbatimin e aktiviteteve te pjesa më e madhe e komunave, pa pjesëmarrjen e të 
cilave aktivitetet lokale do të zbatoheshin jo aq sa duhet ose të njëjtat do të ishin “shkronja të 

1 vdekura në letër”. Pothuaj të gjitha komunat të cilat u përfshinë me hulumtimin kanë 
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themeluar Komision për barazi gjinore, që njëkohësisht është edhe më aktivi në zbatimin e 
aktiviteteve me rëndësi për SHSR. Kjo veçanërisht është karakteristike për komunat më të 
vogla dhe rurale. Vetëm te disa komuna, veçanërisht ato më të mëdhatë, ekzistojnë komisione 
të veçanta për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, ndërsa në ato komuna ku komisionet e 
këtilla mungojnë, këto fusha mbulohen përmes kompetencave të komisionit për veprimtari 
shoqërore. Në përgjithësi bashkëpunimi e sektori civil është vlerësuar pozitivisht nga ana e 
njësive të vetëqeverisjes lokale dhe në përpilimin dhe zbatimin e politikave lokale. 
Megjithatë, te komunat rurale dhe ato më të vogla është evidente mungesa e organizatave 
qytetare lokale, të cilat punojnë në fushën e mbrojtjes shëndetësore. Për tejkalimin e këtyre 
sfidave rekomandohen disa masa: sigurimi i implementimit efikas të aktiviteteve nga politikat 
e miratuara lokale me rëndësi për SHSR të rinjve përmes planifikimit të resurseve financiare 
dhe njerëzore në kuadër të programeve vjetore të komunave, por edhe përmes 
bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizata relevante qeveritare dhe ndërkombëtare dhe 
donatorë për mobilizimin e mjeteve plotësuese; miratimi i planit të posaçëm aksionar për 
SHSR me buxhetim të mjeteve të cilat janë reale dhe në pajtim me nevojat dhe madhësinë e 
popullatës në komunë, derisa komunat më të vogla të parashohin aktivitete të caktuara në 
kuadër të planeve të tyre strategjike për zhvillim të qëndrueshëm me planifikimin e mjeteve 
minimale për zbatimin e tyre; vendosja e informatave ose linqeve deri te materialet edukative 
lidhur me SHSR në ueb faqet e komunave, ose shpallja e shkrimeve edukative në informatorët 
e komunave; bashkëpunimi i vazhdueshëm me shërbimet relevante shëndetësore dhe 
sociale në nivel lokal, duke përfshirë edhe organizatat qytetare në të gjitha fazat e 
implementimit të politikave lokale; edukimi i anëtarëve të trupave këshillëdhënës, përgjegjës 
për zbatimin e politikave lokale me rëndësi për SHSR, veçanërisht te anëtarët e Komisionit për 
mundësi të barabarta, Komisioni për mbrojtje shëndetësore dhe sociale; formimi i trupit 
këshillëdhënës për të rinjtë (atje ku nuk ekziston), ku të rinjtë do të mund të inkuadrohen në 
mënyrë më aktive në planifikimin dhe zbatimin e politikave rinore, ndërsa SHSR do të jetë 
pjesë e aktiviteteve; shpalljet të dedikuara për ndarjen e mjeteve të dedikuara për financimin  
organizatave qytetare të specifikohen nëpër fushat dhe çështjet prioritare, ndërsa aspektet 
nga SHSR gjithashtu të jenë pjesë e prioriteteve, por në pajtim me politikat ekzistuese lokale; 
përgatitja e evoluimeve vjetore të politikave lokale dhe planifikimi në kohë i politikave 
zhvillimore afatgjate. 
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Në përgjithësi, sundon mendimi se mungesa e mjeteve financiare është shkaku kryesor për 
shkak të angazhimit të pamjaftueshëm të njësive të vetëqeverisjes lokale në ndërmarrjen e 
kompetencave në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. Te komuna të caktuara, 
veçanërisht më të mëdhatë, vullneti ekziston, por jo edhe resurset kadrovike dhe kapitale për 
ndërmarrjen e kompetencave të komunave në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. 
Megjithatë nevoja nga forcimi i vazhdueshëm de rritja e resurseve njerëzore, në kuadër të 
departamentit që i përfshinë fushat e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, edhe më tej 
paraqet sfidë. Bashkëpunimi i mirë me qendrat për shëndet publik, qendrat ndër komunale 
për punë sociale, si dhe me organizatat qytetare, në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve 
për ngritjen e vetëdijes, duke përfshirë edhe SHSR, gjithashtu ndikon në rritjen e 
kompetivitetit të kompetencave komunale. Nga ana tjetër te komunat më të vogla nuk mund 
të flitet as për kapacitete të zhvilluara dhe resurse ekzistuese njerëzore në pjesën e mbrojtjes 
shëndetësore dhe sociale, e njëkohësisht këto fusha janë prioretizuar në mënyrë minimale. 
Për komunat më të vogla rritja e numrit të serviseve shëndetësore në dispozicion, me qëllim 
të përmirësimit të qasjes së popullatës lokale deri te pakoja themelore e shërbimeve 
shëndetësore, është sfidë dhe prioritet më i madh. Për tejkalimin e sfidave të cekura 
rekomandohet: pushteti qendror të sigurojë edukim dhe shkathtësi të vazhdueshme për 
shërbimet komunale, të cilat punojnë në çështjet për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, 
duke përfshirë edhe ato me rëndësi për SHSR; komunat më të mëdha dhe më të zhvilluara në 
kuadër të buxheteve të tyre të sigurojnë resurse plotësuese njerëzore në departamentet të 
cilat punojnë në krijimin e politikave për avancimin e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, 
duke përfshirë edhe SHSR, me qëllim të zbatimit më cilësor të kompetencave të veta; 
komunat më të vogla dhe më pak të zhvilluara ti shfrytëzojnë resurset dhe profesionalizimin e 
shërbimeve shëndetësore lokale dhe të organizatave qytetare në zbatimin e aktiviteteve nga 
fusha e SHSR, e në mënyrë plotësuese të planifikojnë edhe mjete personale minimale; 
komunat të inkuadrohen në aktivitete për mobilizimin e mjeteve plotësuese për zbatimin e 
politikave lokale përmes përgatitjes së projekteve me institucionet relevante të pushtetit 
qendror dhe donatorët ndërkombëtar, duke përfshirë edhe fondet për ndihmë para qasjes të 
Bashkësisë Evropiane.

Pjesa më e madhe e komunave kanë qëndrim se është e nevojshme të vendoset arsimi 
seksual si lëndë e obligueshme mësimore në kuadër të shkollimit. Gjatë kësaj arsimi seksual 

09 ROLI I 
PUSHTETIT 
LOKAL NЁ AVANCIMIN 
E SHЁNDETIT SEKSUAL 
DHE REPRODUKTIV 
TE TЁ RINJTЁ

RAPORT NGA HULUMTIMI 
NЁ TERREN DHE ANALIZЁ E 
DOKUMENTEVE



duhet ti përshtatet moshës së fëmijëve dhe vëmendje e veçantë ti jepet parandalimit nga 
infektimet përcjellëse seksuale dhe shtatzënisë së padëshiruar , anulimit të marrëdhënieve të 
hershme seksuale, të keqpërdorimit seksual dhe të barazisë gjinore. Te një pjesë e komunave, 
veçanërisht në mjediset më të vogla ekziston qëndrimi se është e nevojshme të kihet kujdes 
gjatë përpilimit të përmbajtjeve nga arsimi seksual, për shkak të karakteristikave tradicionale 
të mjedisit dhe rezistencës së mundshme nga ana e prindërve dhe arsimtarëve. Komunat do 
ta mbështetin iniciativën e organizatave relevante për vendosjen e arsimit seksual në shkolla, 
por megjithatë mendojnë se kjo kryesisht është obligim i institucioneve kompetente pranë 
Ministrisë së Arsimit. Që komunat të inkuadrohen në mënyrë më aktive në aktivitete të 
ndryshme nga fusha e arsimit seksual rekomandohet: komunat në kuadër të politikave dhe 
buxheteve të tyre zhvillimore ta prioretizojnë zbatimin e aktiviteteve edukative për arsim 
seksual në shkolla në bashkëpunim me shërbimet shëndetësore lokale, me shkollat  dhe me 
organizatat qytetare; në koordinim me BNJVL, që të shihen mekanizmat ligjore për vendosjen 
e përmbajtjeve për arsim seksual në shkolla, në pajtim me kompetencat e komunave në arsim 
dhe gjatë vendosjes së arsimit seksual në shkolla, njësitë e vetëqeverisjes lokale të 
inkuadrohen në procesin e konsultimeve dhe përgatitjes së programit mësimor, me qëllim tu 
jepet përgjigje nevojave dhe interesave lokale të rinjve.
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PARATHЁNIE

“Roli i pushtetit lokal në avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv te të rinjtë” paraqet 
raport hulumtues për inkuadrimin e njësive të vetëqeverisjes lokale në përmirësimin e 
shëndetit seksual dhe reproduktiv te të rinjtë në nivel lokal. Hulumtimi pati për qëllim të 
fitohet fotografi sa më e mirë për vetëdijen, mekanizmat dhe vëllimin e veprimit të pushtetit 
lokal në avancimin e shëndetit te të rinjtë në pajtim me kompetencat ligjore, kapacitetet dhe 
politikat ekzistuese lokale me interes për të rinjtë dhe shëndetin e tyre. Shëndeti seksual dhe 
reproduktiv është përpunuar si çështje parësore shëndetësore de socio-kulturologjike me 
interes të veçantë për të rinjtë në këtë punë hulumtuese.

Njëkohësisht rezultatet dhe përfundimet nga hulumtimi janë shndërruar në rekomandime 
dhe këshilla për njësitë e vetëqeverisjes lokale, si ato në mënyrë më efektive më tej do të 
mund ta përmirësojnë rolin e tyre në avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv te të 
rinjtë, ndërsa gjatë kësaj janë marrë parasysh situatat reale me procesin e decentralizimit, 
kapacitetet ekzistuese dhe resurset njerëzore, si dhe mundësitë financiare. 

Ky hulumtim i përmban këto pjesë: analizë e akteve ekzistuese ligjore dhe politikat e shkruara 
nacionale dhe lokale me interes për shëndetin seksual dhe reproduktiv të rinjve, rezultatet 
nga hulumtimi në terren me përfaqësuesit e pushtetit lokal për shkallën dhe mënyrat e 
inkuadrimit të komunave në zbatimin e programeve dhe aktiviteteve me interes për këtë 
problematikë (shembuj nga 11 komuna të përfshira në këtë hulumtim) dhe rekomandimet 
deri te pushtetet lokale për forcimin e rolit të tyre në parandalimin dhe kujdesin për shëndetin 
seksual dhe reproduktiv dhe të drejtat e të rinjve.

Gjatë vitit 2011, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, planifikon ta miratojë Strategjinë e parë 
nacionale për shëndetin seksual dhe reproduktiv, ndërsa shtypi i këtij publikimi do të 
shërbejë edhe si përpjekje plotësuese e H.E.R.A. për përgatitje më të mirë të komunave gjatë 
zbatimit të intervenimeve strategjike lokale te popullata e re. 
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1.1Decentralizimi dhe shёndeti publik

1

2

3

Decentralizimi i pushtetit në parim duhet të prodhojë dy përfitime thelbësore: miratimi i vendimeve në nivel 
që është më afër qytetarëve, si dhe përmirësimi i kualitetit të shërbimeve për qytetarët. Decentralizimi në 
fushën e shëndetësisë duhet të udhëhiqet nga këto dy parime. Në Republikën e Maqedonisë edhe krahas 
procesit të filluar të decentralizimit në segmente të caktuara, në shëndetësi shteti akoma është bartësi 
kryesor i përgjegjësisë në sistemin shëndetësor.
 
Procesi i decentralizimit, tradicionalisht i kuptuar si proces i devolucionit, dekoncentrimit, delegimit dhe 
privatizimit, në të vërtetë ka të bëjë me decentralizimin e komponentit politik, ekonomik, organizativ dhe 
legjislativ. Decentralizimi i sistemit shëndetësor ka filluar në shumë vende dhe zhvillohet në forma të 
ndryshme. Përvojat janë të ndryshme varësisht nga ajo se cili model i decentralizimit është aplikuar, gjatë së 
cilës kanë ndikuar shumë faktorë në atë se cili model është përdorur. Faktorët më kryesor janë mënyra e 
financimit të sistemit shëndetësor, organizimi i sistemit shëndetësor, ndarja administrative e shtetit, numri i 
banorëve, qëllimi që është dashur të arrihet etj. Gjatë kësaj, çështja kryesore është nëse njësitë e 
decentralizuara janë entitete politike, administrative ose fiskale.  Përvoja e deritanishme nga një numër i 
madh vendesh (Norvegjia, Finlanda, Italia, Spanja) janë të ndryshme. Përparësitë nga decentralizimi shihen 
në përgjegjësinë më të madhe të pushtetit lokal, përshtatjen e nevojave të popullatës lokale, menaxhimin 
më efikas me resurset, bashkëpunim më i madh ndër sektorial.  Por, krahas përparësive, janë vërejtur edhe 
një numër i madh i mangësive si shpenzime të rritura administrative dhe burokratizim, ndikim i 
pamjaftueshëm mbi statusin shëndetësor të popullatës, procesi nuk ka sjellë barazi më të madhe dhe 
drejtësi sociale, gjegjësisht deri në përmirësimin e shëndetit të grupeve në nevojë, derisa liria e rritur e 
provajderëve ka sjellë deri te pabarazia  madhe në qasjen deri te shërbimet shëndetësore.  

E gjithë kjo flet se procesi i decentralizimit duhet të përcillet me vendosjen e mekanizmave efektiv rregullues 
të vendosura nga pushteti qendror, si dhe ajo se decentralizimi në çdo vend zhvillohet ndryshe, varësisht 
nga konteksti ekzistues (modeli i sistemit shëndetësor, mënyra e financimit, procesi i reformave etj.). Suksesi i 
procesit të decentralizimit varet nga shumë faktorë, të cilët duhet të mendohen mirë para se të fillojë i njëjti.

Në konceptin e shëndetit publik njëlloj janë të inkuadruar individi, familja, bashkësia lokale, shoqatat e 
qytetarëve dhe shteti, e jo vetëm sistemi shëndetësor. Vendosja e shëndetit publik, varet nga numri dhe 
kualiteti i bërthamave profesionale në nën-sistemet, si dhe nga sistemi i zhvilluar i udhëheqjes lokale, e në 

 rastin e Maqedonisë, nga suksesi i procesit të decentralizimit.

Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria janë përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e politikave shëndetësore. 
Ministria e Shëndetësisë i zhvillon dhe i përcjell strukturat organizative dhe është përgjegjëse për vlerësimin 
e funksionimit të tyre, ndërsa Ministria e Vetëqeverisjes Lokale bashkë me pushtetin lokal gjithashtu duhet të 

1.HYRJE

1 Saltman BR, Bankauskaite V, Vrangbek K. Decentralization in health care. European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2007.
2 Iain W. Aitken, MB BChir, MPH. Decentralization and reproductive health. Harvard School of Public Health, 1998. 
3 Branisllav Sërkanjac, Shëndeti publik dhe reforma shëndetësore, Perspektiva politike dhe sociologjike. 2008
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ketë rol në zhvillimin e politikave për shëndet publik. Për këtë qëllim, është e nevojshme të autorizohen 
pushtetet lokale për pjesëmarrje të tyre më aktive lokale në proceset e decentralizimit të mbrojtjes 
shëndetësore dhe shëndetin publik dhe të sigurohen përpjekje të veçanta që të përmirësohen kapacitetet e 

 administratës lokale.

Për momentin një pjesë e madhe e komunave nuk kanë kapacitete të mjaftueshme, duke përfshirë edhe 
resurset njerëzore dhe mundësitë financiare, që të ndërmarrin një pjesë të madhe të kompetencave të 
këtilla. Në mënyrë plotësuese roli i tyre nuk është deri në fund i qartë njëlloj si në legjislacion dhe ashtu edhe 
në praktikë. Megjithatë komunat në Maqedoni kanë dëshirë të fuqishme që ta rritin rolin e tyre në kuadër të 
sektorit shëndetësor.

Por edhe krahas numrit të madh të problemeve dhe sfidave me t cilat ballafaqohen komunat në marrjen e 
kompetencave publike-shëndetësore, është e qartë se gjendja lokale shëndetësore është me rëndësi kritike 
për të kuptuar nevojat e individëve në nivel lokal, por gjithashtu edhe për planifikimin dhe zhvillimin e 
programeve në nivel nacional. Thënë shkurtimisht, me decentralizimin duhet të ngrihet dhe të aktualizohet 
roli i pushtetit lokal në planin e shëndetit. Në këtë moment edhe pse shëndeti publik akoma është sfidë e 
madhe për komunat, megjithatë parandalimi ka qenë dhe duhet të mbetet imperativ për pushtetin lokal, 
për sot dhe për nesër, me qëllim në mënyrë sa më reale dhe më thelbësore të adresohen nevojat dhe 
problemet lokale të bashkësisë. Pyetja se si mund të inkurajohen komunat të kontribuojnë për suksesin e 
decentralizimit në sektorin shëndetësor, veçanërisht parandalimi dhe shëndeti seksual dhe reproduktiv i të 
rinjve, është një nga temat kyçe ndaj të cilave duhet tu përgjigjet në këtë raport hulumtues. 

Decentralizimi i mbrojtjes shëndetësore është proces i cili në Republikën e Maqedonisë akoma nuk ka filluar. 
Mjetet për përgjigje ndaj nevojave shëndetësore të popullatës në nivel të bashkësisë janë të 
pamjaftueshme, që paraqet qasje jo të barabartë deri te informatat, gjatë së cilës popullata urbane është në 
pozitë më të volitshme nga ajo rurale. Nevojat shëndetësore e të rinjve në fushën e SHSR dallohen nga ato të 
rriturve, por akoma nuk janë kuptuar sa duhet. Avancimi i shëndetit seksual dhe reproduktiv i të rinjve 
nënkupton ofrimin e spektrit të gjerë të shërbimeve, nga promovimi dhe edukimi shëndetësor, këshillime 
deri te provizioni i drejtpërdrejtë i shërbimeve shëndetësore, që implikon involvim të gjitha niveleve të 
mbrojtjes shëndetësore. 

Sistemi shëndetësor merr pjesë në të gjitha aktivitetet, gjatë së cilës aktivitetet realizohen nga provajderë, të 
cilët janë të financuar nga burime të ndryshme.
Dhjetë Qendrat për shëndet publik me njësitë e tyre rajonale janë përgjegjëse për zbatimin e funksioneve 
esenciale publike-shëndetësore në rajonin e territorit të vet, në rend të parë monitorimi i gjendjes 

4

5

1.2 Statusi i decentralizimit nё mbrojtjen shёndetёsore
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Republikën e Maqedonisë. Raporti i dytë për avancimin. 17 dhjetor 2007, 
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shëndetësore të popullatës dhe aktivitetet nga fusha e promovimit dhe edukimit shëndetësor, por duke 
marrë parasysh resurset e kufizuara, jo gjithnjë është e mundur të realizohen në tërësi në fushën e SHSR të 
rinjve. Për këto aktivitete të tyre janë financuar nga buxheti i shtetit përmes programeve parandaluese. 

Ekzistojnë mjetet rreptësisht të caktuara në kuadër të Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së 
Maqedonisë (FSSH) dhe stimulime për mjekët në mbrojtjen primare shëndetësore (të ashtuquajtur qëllime 
parandaluese) për inkuadrimin e tyre në shërbimet parandaluese, të cilat kryesisht janë të lidhura për 
edukimin shëndetësor mes popullatës së gjimnazistëve në shkolla, por pyetje e madhe është se si kjo 
funksionon në praktikë, pasi që për këto aktivitete janë të nevojshme shkathtësi adekuate. Në kuadër të 
mbrojtjes primare shëndetësore (MPSH) punëtorët shëndetësor përdorin më shumë qasje bio-mjekësore në 
punën e tyre, u mungojnë shkathtësitë e komunikimit për punë me të rinjtë. Mjekët nga mbrojtja primare 
shëndetësore, duhet më shumë të inkuadrohen në aktivitetet për avancimin e shëndetit, veçanërisht në 
mjediset rurale, ku të rinjtë ballafaqohen me numë të madh të barrierave në përpjekjen që të furnizohen me 
informata de shërbime kur është në pyetje SHSR i tyre.

Ekzistojnë një numër i madh i organizatave joqeveritare të cilat kanë kapacitet për punë në fushën e 
shëndetit reproduktiv dhe seksual në bashkësitë lokale, me çka deri diku ngushtohet jazi që ekziston lidhur 
me shërbimet për avancimin e shëndetit në këtë sferë.

Komunikimi dhe koordinimi ndër sektorial edhe pse ekziston, megjithatë është shumë i dobët dhe i 
pamjaftueshëm që ta kompensojë mungesën e qasjes së organizuar në avancimin e SHSR e të rinjve.

Shëndeti seksual dhe reproduktiv paraqet përzierje komplekse të nga aspekte shëndetësore dhe  socio-
kulturore, lidhur me seksualitetin dhe reproduksionin e njerëzve. Kjo nënkupton se koncepti i shëndetit 
seksual dhe reproduktiv nuk fokusohet vetëm në përfitimet shëndetësore dhe shëndetin e përgjithshëm, 
por ka edhe për qëllim të kontribuojë në krijimin e rrethimit pozitiv dhe tolerant social dhe raporte mes 
njerëzve të bazuara në kuadër të mbrojtjes dhe respektimit të drejtave të njeriut marrë parasysh rolet e 
gjinive, seksualitetin në tërësi dhe përcaktimin seksual, kënaqësinë, të drejtën për zgjedhje dhe kornizën e 
seksualitetit dhe të drejtave reproduktive si bazë për jetë seksuale dhe reproduktive të shëndoshë, të sigurt 
dhe të mbushur me kënaqësi. 

1.3 Shёndeti seksual dhe reproduktiv i tё rinjve 

1.3.1 Çfarё nёnkuptojmё nёn shёndet seksual dhe 

reproduktiv
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Sipas Organizatës Shëndetësore Botërore shëndeti seksual dhe reproduktiv paraqet tërësi të pacenueshme 
që nënkupton mundësimin e standardeve më të larta të mirëqenies fizike dhe mentale (nga njëra anë), por 
edhe atë emotive dhe sociale të njerëzve (nga ana tjetër). Gjegjësisht, kur flasim për shëndetin seksual dhe 
reproduktiv, fokusi nuk është vënë vetëm në temat si parandalimi i HIV, kujdesi dhe trajtimi, kontracepsioni, 
aborti i sigurt, infektimet seksuale bartëse, mëmësia e sigurt, parandalimi dhe trajtimi i pafrytshmërisë, të 
cilat e strukturojnë dimensionin shëndetësor të kësaj problematike, por rëndësi të barabartë i japim edhe 
aspekteve socio-kulturore të seksualitetit dhe reproduktimit, gjegjësisht barazisë gjinore dhe jo dhunës, 
duke përfshirë dhunën familjare, dhunën ndaj grave dhe pakicave seksuale dhe keqtrajtimin seksual, 
diskriminimin, stigmën dhe frikën lidhur me seksualitetin, të cilat edhe sot paraqesin kërcënim të vërtetë dhe 
pengesë për shumë njerëz që ti gëzojnë standardet më të larta në shëndetin e tyre seksual dhe reproduktiv 
nga pikëpamja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Shëndeti seksual dhe reproduktiv si komponent i shëndetit publik nuk mund të avancohet dhe të mbrohet 
nëse e njëjta në tërësi nuk është e bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut të gjithë individëve, pa dallim 
të gjinisë së tyre, moshës, përcaktimit seksual, historisë seksuale dhe sjelljen seksuale.

Në Republikën e Maqedonisë shëndeti seksual dhe reproduktiv është një nga prioritetet në politikat 
publike-shëndetësore për avancimin dhe mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm dhe të drejta të gjithë 
qytetarëve. Për këtë flet e kaluara, kur janë miratuar një sërë strategjish dhe politikash me interes për këtë 
problematikë. Në mënyrë plotësuese në proces është edhe përgatitja e Strategjisë së parë nacionale për 
shëndet seksual dhe reproduktiv të Republikës së Maqedonisë 2010 – 2020, e cila do të ketë për qëllim të 
sigurojë përgjigje efikase dhe koordinuese të nevojave të popullatës për avancimin dhe mbrojtjen e 
shëndetit seksual dhe reproduktiv dhe të drejtat. Sipas strukturë së vet dokumenti është gjithëpërfshirës 
dhe i merr parasysh pjesën më të madhe të elementeve të cilat e definojnë kornizën e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv dhe të drejtat. Strategjia e propozuar 10 vjeçare pritet të miratohet nga ana e qeverisë në fillim të 
vitit 2011, ndërsa përpilimi i këtij dokumenti bazohet në dokumente ndërkombëtare të ratifikuara nga ana e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të cilat i afirmojnë çështjet lidhur me shëndetin seksual dhe 
reproduktiv, të pasqyruara në qëllimet strategjike që vijojnë: mbrojtja dhe promovimi i të drejtave seksuale 
dhe reproduktive; planifikimi i familjes dhe kontracepsioni; mbrojtja e shëndetin seksual dhe reproduktiv i 
kategorive të caktuara të popullatës, me kujdes të veçantë të popullatës adoleshente; infektive seksuale që 
përcillen dhe HIV; aborti, mëmësia e sigurt, infertiliteti dhe neoplazma malinje e gjirit. 

1.3.2 Pasqyrё e shkurtёr e dokumenteve nacionale me 

interes pёr shёndetin seksual dhe reproduktiv
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Në vazhdim janë cekur dokumentet strategjike të miratuara nga ana e Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, të cilat në mënyra të ndryshme i përfshijnë sferat me interes të shëndetit seksual dhe 
reproduktiv dhe të drejtat dhe janë në funksion të avancimit të gjendjes, shëndetit dhe të drejtave të njeriut 

 të gjithë qytetarëve të lidhura ngushtë me seksualitetin e tyre dhe jetën seksuale dhe reproduktive.

Ì  Strategjia nacional për HIV/SIDA 2007 - 2011
Ì  Strategjia nacionale për të rinj 2005 – 2015
Ì  Strategjia nacionale për shëndet adoleshent dhe zhvillim 2008 – 2015
Ì  Plani nacional për aksion për barazi gjinore 2007 - 2012
Ì  Strategjia nacionale për romët në Republikën e Maqedonisë (2005)
Ì  Strategjia nacionale për zhvillim demografik të Republikës së Maqedonisë 2008 - 2015
Ì  Strategjia nacionale për mbrojtje nga dhuna familjare 2008 – 2011
Ì  Strategjia nacionale për mëmësi të sigurt 2010 – 2015 

Analizë më e hollësishme e rolit të pushtetit lokal në avancimin e SHSR në pajtim me politikat nacionale është 
dhënë më tej në këtë raport.

Edhe pse shteti në disa vite të kaluara tregoi përkushtim dhe suksese të caktuara në realizimin e një pjese të 
nevojave lidhur me shëndetin seksual dhe reproduktiv, veçanërisht në pjesën e HIV/SIDA dhe barazinë 
gjinore, megjithatë akoma mungon përgjegjësi e qëndrueshme financiare dhe politike të vënies në funksion 
të strategjive dhe programeve tashmë ekzistuese, veçanërisht në realizimin e tyre në nivel lokal, dhe të 
bazuara në nevojat dhe problemet lokale.

Edhe pse decentralizimi i shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale është i bazuar në pjesën e madhe të 
intervenimeve strategjike të këtyre dokumenteve politike, edhe në pjesën e implementimit dhe në pjesën e 
financimit, shumë i vogël është kontributi në realizimin e tyre në kuadër të programeve të pushtetit lokal, 
gjegjësisht komunave. Mungesa e pjesëmarrjes të pushtetit lokal në përgatitjen e dokumenteve politike, 
mungesa e resurseve njerëzore dhe procesi i ngadalshëm i decentralizimit në shëndetësi dhe mbrojtjen 
sociale janë një nga shkaqet kryesore për gjendjen e këtillë. Nga ana tjetër, por jo edhe deri në fund roli i qartë 
i pushtetit lokal i njëjtë si në legjislacion ashtu edhe në praktikë, në zbatimin e kompetencave në kuadër të 
mbrojtjes shëndetësore dhe sociale që edhe më shumë e vështirëson decentralizimin dhe pjesëmarrjen 
lokale në adresimin e problemeve dhe interesave të bazuara në nevojat e bashkësisë. Megjithatë komunat 
tregojnë vullnet dhe gatishmëri për zbatimin e aktiviteteve të caktuara në pjesën e promovimit dhe 
mbrojtjes shëndetësore, duke përfshirë edhe SHSR. Hulumtimi tregoi se një pjesë e madhe e komunave 
miratojnë politika lokale dhe plane aksionare për avancimin e SHSR dhe janë të inkuadruara në zbatimin e 
aktiviteteve në terren. Analiza e hollësishme për rezultatet nga hulumtimi mes komunave për rolin e tyre në 
avancimin e SHSR është dhënë më tutje në këtë raport.

6
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6 Ministria e Shëndetësisë, Instituti për shëndet publik, 2010. Strategjia nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv 2010-2020.
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1.3.3 Analiza e situatёs pёr shёndetin seksual dhe 

reproduktiv tё rinjve nё Maqedoni  

1.3.3.1 Sjellja seksuale

7 

8

9

10

1.2.3.2 Pasojat nga sjellja e rrezikshme seksuale

11

12

Pjesa më e madhe e të dhënave për sjelljen seksuale është fituar nga studimet e ndryshme, sipas të cilave deri 
në moshën e tyre 19 vjeçare janë seksualisht aktiv 32% të adoleshentëve (40% djema dhe 21% vajza). Mosha 
mesatare e fillimit me aktivitet seksual te vajzat është 16,7 vjet, derisa te djemtë 15,5 vjet. Megjithatë 
ekzistojnë indikatorë të cilët flasin për zvogëlimin e shpejt të kufirit të moshës për hyrje në marrëdhënie 
seksuale. Në të vërtetë, të rinjtë tregojnë elemente të sjelljes së rrezikshme seksuale – përveç se sa shkon e 
më shumë ulet kufiri i moshës së fillimit me aktivitet seksual, ata ndërrojnë edhe numër të madh të 
partnerëve, gjatë kësaj pa përdorur kontracepsion dhe prezervativ për mbrojtje nga shtatzënia e 
padëshiruar dhe infektimet seksuale bartëse (ISB) . Shkalla e informimit dhe të përdorimit të metodave 
moderne të kontracepsionit është e ulët. Vetëm 1,6% të vajzave të reja të moshës prej 15 deri 19 vjet 
deklarojnë se përdorin kontracepsion oral,  derisa vetëm 34,8% të rinjve kanë përdorur prezervativ gjatë 
marrëdhënies së tyre të fundit seksuale.  Nga ana tjetër, kufiri është më i lartë i moshës së hyrjes në martesë 
(mesatarisht 25 vjet për femrat dhe 27 vjet për meshkujt) dhe lindja e fëmijës së parë me çka shtyhet 
periudha e aktivitetit seksual para martesës, e me këtë edhe mundësia për sjellje të rrezikshme seksuale, 
gjegjësisht shtatzënia e paplanifikuar ose infektimi me ISB. 

Shtatzënia tinejxherë dhe të qenit prind herët bëhet problem i madh publik-shëndetësor dhe social, për 
shkak të numrit të madh të pasojave për vetë nënat, për foshnjat e tyre dhe për shoqërinë në tërësi. 85% të 
shtatzënisë tinejxherë është e padëshiruar, ndërsa 80% përfundojnë me abort. Komplikimet lidhur me 
shtatzëninë dhe lindja janë shkaqet më të shpeshta për vdekshmërinë te vajzat e moshës prej 15-19 vjet. 
Shkalla e shtatzënisë tinejxherë, si dhe shkalla e abortit të këtij grupi të moshës, është disa herë më e lartë se 
ajo në BE. Vdekshmëria e foshnjave është pesë herë më e lartë te foshnjat e nënave të moshës prej 14-19 vjet 
në krahasim me ato të moshës prej 20-24 vjet, në të njëjtën kohë edhe morbiditeti perinatal është më i 

 shpeshtë te këto foshnja.

Në Republikën e Maqedonisë në vitin 2008 nga të gjitha lindjet, 6,7% kanë qenë nëna nën moshën 
nëntëmbëdhjetë vjeçe, 1610 lehona janë në moshën nën 19 vjet, derisa shkalla specifike e fertilitetit te grupi 
i moshës prej 15-19 vjet është 20,1% në vitin 2008. Numri i fëmijëve të regjistruar të lindur gjallë  nga nënat e 
moshës deri 15 vjet është në rritje dhe në vitin 2009 në numra absolut ka qenë 33 (në vitin 2008 ka qenë 24). 
Në Republikën e Maqedonisë vlerësohet se ekziston tendencë e rritjes së numrit të personave të infektuar 
me infektime seksuale që përcillen mes popullatës së re, veçanërisht me klamidia dhe HPV  (human 
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7 Studim kuantitativ. Qasja deri te shërbimet për SHSR mes popullatës gjimnaziste në 4 kryeqytetet në Ballkan. Qendra Ndërkombëtare për Shëndet Reproduktiv, 2004. 
8 Mlladenoviq B. Njohuri, qëndrime dhe veprime lidhur me përdorimin e kontracepsionit te gjimnazistët në qytetin e Shkupit, 2007(tezë magjistrature).
9 Studim kuantitativ. Qasja deri te shërbimet për SHSR mes popullatës gjimnaziste në 4 kryeqytetet në Ballkan. Qendra Ndërkombëtare për Shëndet Reproduktiv, 2004.
10 Raport për Studim bio-bihevioral te të rinjtë dhe popullatat në rrezik më të madh për infektim me HIV në Republikën e Maqedonisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Enti Republikan 
për Mbrojtje Shëndetësore, 2006. 
11 Botting M, Rosato M, and Wood R. Teenage mothers and the health of their children. Population trends, 1998.
12 Propozim dokument i Strategjisë për shëndet seksual dhe reproduktiv të republikës së Maqedonisë. Ministria e Shëndetësisë, Shkup, 2009
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papiloma virus). Kufiri i moshës së paraqitjes së karcinomit në qafën e mitrës është më i ulët si pasojë nga 
infektimi me HPV , në të vërtetë rritet numri i çifteve të reja bashkëshortore të cilët ballafaqohen me 
infertilitet për të cilin shkak më i shpeshtë janë SPI e pashëruara.

Krahas pasojave për shëndetin fizik, shtatzënia e hershme dhe të qenit prind herët, si dhe pasojat nga ISB, për 
shumë vajza dhe për partnerët e tyre do të thotë ndërprerje dhe të  arsimimi akademik, mundësi më të vogla 
për arsimim kualitativ, konkurrencë më e vogël në tregun e punës, e me këtë edhe varësi më të madhe 
ekonomike, varfëri dhe varësi nga ndihma sociale, izolim social nga moshatarët, vetëbesim të zvogëluar, 
frikë nga pasiguria. 

Familja e adoleshentit gjatë shtatzënisë së hershme dhe të paplanifikuar dhe të qenit prind ballafaqohet me 
vuajtje psikike dhe emotive, si dhe me ngarkesë më të madhe ekonomike për shkak të kujdesit për familjen e 
zgjeruar. Sjellja e rrezikshme seksuale i kushton shumë të holla në formë të shpenzimeve të drejtpërdrejta 
dhe indirekte shëndetësore, për shkak të zgjidhjes së problemeve dhe pasojave nga shtatzënia tinejxherë, 
humbja e potencialit human, shpenzime të rritura për ndihmë sociale, reproduksion të rritur të forcës së 
pamjaftueshme të edukuar të punës, ballafaqimi me probleme shëndetësore si pasojë nga abortet, 
steriliteti, karcinomi, diagnoza dhe shërimi i ISB dhe pasojat nga ato.  

Paraqitja e komercializmit të aktivitetit seksual te të rinjtë është shumë e shpeshtë, si edhe ekspozimi i tyre 
ndaj detyrimit dhe dhunës seksuale. Hulumtime të caktuara plotësuese flasin për shqetësimin seksual ndër 
moshatarët mes nxënësve në shkollat fillore në Maqedoni. Shpesh viktima të shqetësimit seksual të 
vazhdueshëm dhe të shumëfishtë, për shembull prekje të padëshiruara me konotacion seksual, janë vajzat.

Hulumtimi global për shëndetin e adoleshentëve të zbatuar nga UNICEF dhe ISHP tregojnë se në pjesën e 
dhunës shkollore: “Gjithsej 10,0% të nxënësve kanë qenë viktima të dhunës gjatë një ose më shumë ditëve 
në 30 ditët e kaluara. Pjesëmarrja e nxënësve meshkuj dhe femra ka qenë e njëjtë”.  Studimi për gjendjen me 
dhunën në shkollat fillore tregon se nga 46 vende, të përfshira në hulumtim, Maqedonia gjendet në vendin e 
lartë të pestë. Në të vërtetë: “Në raport me pjesëmarrjen në rrahje, hulumtimi tregon përqindje të lartë të 
nxënësve prej 15% për vajzat dhe 40% për djemtë të cilët kanë marrë pjesë në rrahje.  Gjatë kësaj shkaqet 
kryesore për dhunë janë cekur xhelozia prej 41,8% dhe urrejtja/hakmarrja prej 42,8%. 

Dallimi në rolet e gjinive shpesh krijon dhe mbështet sjellje që i ekspozon adoleshentët në rrezik për 
shëndetin e tyre. Studime të shumta kanë treguar se rolet e gjinive kanë ndikim të madh mbi sjelljen 
seksuale, mbi përdorimin e kontracepsionit dhe përdorimin e servileve dhe shërbimeve shëndetësore, e me 
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1.2.3.3 Dhuna 
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1.2.3.4. Gjinia dhe rolet e gjinive
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13 Luçeska, Irena. Politikat dhe praktikat për parandalim primar dhe detektim të hershëm të kancerit cervikal në Maqedoni, H.E.R.A., Shkup 2010.
14 Maynard R.A. The study, the context, and the findings in brief. Kids having kids: Economic costs, and social consequences of teen pregnancy. Urban Institute Press, 1997
Hoberaft JN, Kiernan KE. Childhood poverty, early motherhood and adult social exclusion, Case Paper, London Center for analysis of social exclusion, London School of Economics, 1999.
15 Studimi për gjendjen iniciale me dhunën në shkollat fillore, UNICEF, Byroja për zhvillimin e arsimit, Qendra Algoritëm, 2009
16 Hulumtim GLOBAL për shëndetin e adoleshentëve: 2007/2008: Maqedoni / (redaktor dhe autor Fimka Tozija ... etj.). – Shkup : Enti Republikan për Mbrojtje Shëndetësore, 2008. 
17 Studimi për gjendjen iniciale me dhunën në shkollat fillore, UNICEF, Byroja për zhvillimin e arsimit, Qendra Algoritëm, 2009
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këtë edhe mbi shëndetin seksual dhe reproduktiv të adoleshentëve.  Rolet e gjinive, stereotipat gjinor, 
veçanërisht maçoizmi, i ekspozojnë djemtë në presion për fillim të hershëm me aktivitet seksual dhe 
ndërrimi i numrit të madh të partnerëve.  Ndikimi i roleve të gjinive në masë të madhe e formon edhe sjelljen 
seksuale të rinjve në Maqedoni: djemtë fillojnë më herët me aktivitet seksual dhe këtë më së shumti për 
shkak të presionit nga moshatarët; përqindja është më e madhe e djemve seksualisht aktiv nga vajzat 
seksualisht aktive; djemtë ndërrojnë më shumë partnere; shkaqet për fillimin me aktivitet seksual dallohen 
mes dy gjinive, te djemtë kjo është mënyrë e dëshmimit para moshatarëve, te vajzat kjo është frika nga 
ndërprerja e lidhjes; përdorimi i prezervativit akoma llogaritet si punë mashkulli; vajzat ndjehen 
pakëndshëm nga djemtë kur duhet të flitet për mbrojtje.

Stereotipat gjinor dhe pabarazia gjinore në Maqedoni akoma paraqet indikator brengosës, nëse merret 
parasysh edhe përqindja e lartë e dhunës familjare, viktimat e të cilës në përqindje të madhe janë gratë në 
familje. Në të vërtetë, çdo grua e dytë në Maqedoni është viktimë e dhunës  nga ana e meshkujve në formë të 
kontrollit të lëvizjes, xhelozisë, shkaktimi i vuajtjeve emocionale dhe psikike. Formë e dytë e përfaqësimit të 
dhunës psikike (prej 28%) është ajo përmes së cilës deri në shprehje vjen dominimi i mashkullit dhe pozita 
inferiore e gruas në familje, gjegjësisht “fjala e tij (e burrit) duhet të jetë e fundit”. Çdo grua e katërt (d.m.th. 
25,6%) ka paraqitur se bashkëshorti/partneri sillet keq ndaj asaj, ose është shumë xheloz (d.m.th. 23,5%). Më 
tej, hulumtimi flet se çdo grua e pestë është viktimë e dhunës fizike, ndërsa çdo e dhjetë e dhunës seksuale. 
Vlerat tradicionale, gjegjësisht privatja e lartë e vlerave patriarkale në martesë dhe në familje, theksohen si 
shkak kryesor për paraqitjen e dhunës familjare në vendin tonë.

Hulumtimet, e zbatuara gjatë viteve të fundit, flasin për shkallë e lartë të mosrespektimit të drejtave të njeriut 
të qytetarëve, si dhe për nivelin e lartë të vetëdijes dhe për njohjen e diskriminimit. Veçanërisht vërehet 
shkelja e të drejtave të njeriut të bashkësive të margjinalizuara, që në vazhdimësi është e përcjellë e 
diskriminim, stigmë dhe përjashtim social.  Indikatorët negativ janë vërejtur edhe në krahasim me shkallën 
e tolerancës në shoqërinë maqedonase.

Të rinjtë ballafaqohen me presion të rritur lidhur me seksin dhe seksualitetin dhe janë të rrethuar me 
mesazhe dhe norma kontradiktore. Nga njëra anë, mediumet e prezantojnë seksualitetin si aktivitet të 
dëshiruar dhe zgjidhës për përshtatjen e tyre shoqërore, derisa nga ana tjetër, seksualiteti lidhet me 
ndjenjën e fajit dhe frikës nga dënimi dhe nga sëmundja. Ndikimi dhe presioni nga moshatarët është një nga 
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1.2.3.5 Tё drejtat e njeriut
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241.2.3.6 Edukimi seksual  
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18 Joshi B. Gender and socio-economic differentials of adolescent health. Operational research, national institute for research in reproductive health, India. Paper presented at forum, 
9, Mumbai, India, September 2005
19 Thoraya AO. Reaching the MDGs: Why population, reproductive health, and gender matter? Asia-Pacific Population Journal, Special issue, 2005.
20 Мlladenoviq B, Donev D, Spasovski M. Analiza gjinore e sjelljes seksuale të gjimnazistëve në Shkup, R. Maqedonisë – studim transversal. Shtojca, 2009, 179-190. Available 
at:http://w.w.w.manu.edu.mk/prilozi
21 ESE. Jeta në hije. ESE, Shkup, 2008
22 Trajanoski Zharko. Raport për të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara, 2009. Koalicioni për të drejta seksuale dhe shëndetësore të grupeve të 
margjinalizuara, Shkup, 2009
23 Klekovski Sasho dhe Aleksandar Kërzhallovski. Besimi në shoqërinë civile. MCMS, Shkup 2007; Klekovski Sasho. Raporti ndaj vlerave tradicionale/sekulare. MCMS, Shkup 2009; 
Simoska Emilija etj. Sa është inkluzive shoqëria maqedonase? FSHHM, Shkup 2009
24 Korniza për arsimimin gjithëpërfshirës seksual. HERA. Shkup, 2010
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faktorët më të fuqishëm të cilët ndikojnë mbi sjelljen e tyre seksuale; pjesën më të madhe të informatave për 
seksin dhe seksualitetin i marrin nga shokët-moshatarët e tyre dhe pjesën më të madhe të vendimeve, lidhur 
me sjelljen e tyre seksuale, i sjellin  nën ndikimin e këtyre informatave. Këto informata në pjesë të madhe janë 
të pasakta dhe të pjesshme, i nxitin tashmë mitet, miskoncepcionet dhe stereotipat ekzistuese. Të rinjtë 
mund të ndjejnë se nuk janë të inkuadruar sa duhet në debatin për nevojat dhe problemet e tyre personale 
dhe se nuk janë të kuptuar sa duhet, për çka shpesh heqin dorë nga mundësia të kërkojnë ndihmë kur u 
nevojitet, ose janë të pamotivuar dhe pasiv gjatë vendimmarrjeve.

Në përgjithësi qasja e të rinjve deri te informatat për shëndetin seksual dhe reproduktiv nuk është e 
mjaftueshme. Burime më të shpeshta të informatave janë ato joprofesionale – moshatarët dhe mediumet, 
derisa personat profesional dhe institucionet si punëtorët shëndetësor dhe arsimtarët në shkollë, 
shfrytëzohen shumë pak, për çka të rinjtë shpesh marrin informatat të pasakta dhe kanë shumë 
paragjykime. Sipas hulumtimeve të caktuara përqindja është e vogël e atyre që kanë njohuri jo të plota për 
atë se si duhet të mbrohen nga shtatzënia e paplanifikuar, nga ISB, duke përfshirë edhe HIV/SIDA , si dhe për 
atë se kur dhe ku mund të kërkohen shërbime dhe ndihmë që ta ruajnë shëndetin e tyre seksual dhe 
reproduktiv. Pjesë më e madhe e të rinjve (50% ) shfaqin nevojë për më shumë informata lidhur me 
përdorimin e kontracepsionit, veçanërisht kontracepsionin oral, kontracepsionin urgjent dhe mbrojtjen e 
dyfishtë . 

Adoleshentët hynë në periudhën  e tyre reproduktive të papërgatitur me njohuri dhe shkathtësi që ta ruajnë 
shëndetin e tyre seksual dhe reproduktiv. Ballafaqohemi me zgjedhje: ti lëmë të rinjtë vetë të gjejnë 
informata parciale, shpesh të pasakta, të cilat i marrin nga moshatarët e tyre, nga mediumet dhe nga 
interneti, ose tu sigurojmë informata relevante dhe në kohë të përshtatura për moshën e tyre, të bazuara në 
respektimin e vlerave universale humaniste dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Arsimimi 
gjithëpërfshirës seksual do tu mundësojë të fitojnë njohuri dhe të zhvillojnë shkathtësi që të bëhen 
seksualisht aktiv dhe dukshëm mund tu ndihmojë që vendimin për fillimin e aktivitetit seksual ta sjellin vetë, 
të aftë ta njohin detyrimin, si dhe të jenë të aftë të mbrohen nga shtatzënia e padëshiruar dhe ISB.

Në Maqedoni, nuk ekziston lëndë mësimore e veçantë për edukim dhe arsimim seksual në kuadër të 
programit mësimor në shkolla, si lënde e obliguar ose zgjedhore, e as nuk ka informata të mjaftueshme për 
temat nga fusha e edukimit dhe arsimimit seksual në kuadër të lëndëve të veçanta mësimore të cilat trajtojnë 
përmbajtje nga kjo fushë. Si përjashtim pozitiv mund të ceket programi mësimor për “Shkathtësitë e jetës” 
me të cilën përfshihet një pjesë e komponentit të arsimimit seksual në kuadër të shkollave fillore. 
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25 Sipas raportit për Studim bio-bihevioral te të rinjtë dhe popullatat në rrezik më të madh për infektimin HIV në Republikën e Maqedonisë, 2006, Ministria e Shëndetësisë dhe Enti 
republikan për mbrojtje shëndetësore, vetëm 21% të rinjve kanë informata të plota për HIV/SIDA. Nga ana tjetër, sipas Hulumtimit kuantitativ për njohuritë e gjimnazistëve në qytetin 
e Shkupit për HIV/SIDA dhe qëndrimet e tyre për qasjen ndaj edukimit për SHSR, vetëm 16% të rinjve kanë informata të plota për HIV/SIDA. Të dy hulumtimet pajtohen për pesë 
indikatorët kryesor të UNAIDS për matjen e shkallës së diturisë te të rinjtë të moshës prej 15 deri 24 vjet
26 Studim kuantitativ: Qasja deri te shërbimet për SHSR mes popullatës së shkollave të mesme në 4 kryeqytetet në Ballkan, 2004, Qendra ndërkombëtare për shëndet reproduktiv
27 Shfrytëzimi  në të njëjtën kohë i prezervativit në kombinim me mjetin modern kontraceptiv (p.sh. kontracepsioni oral, spiralja) 
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Megjithatë, bëhet fjalë për lëndë të rregullt, që realizohet në orët mësimore (klasore), dhe atë sipas parimit të 
zgjedhjes së temave të cilat arsimtarët i punojnë bashkë me nxënësit. Duke marrë parasysh kontekstin 
kulturor, ekziston rrezik i madh se pjesa më e madhe e arsimtarëve do ti shmangin pikërisht këto tema lidhur 
me seksualitetin, kështu që  implementimi i këtyre përmbajtjeve mund të jetë parcial ose të mungojë 
plotësisht. 

Më tej, pasqyra  e rrethimit, të përmbajtjeve dhe të materialit të ilustruar në tekstet shkollore, si dhe proceset 
e të mësuarit për arsimin fillor nga aspekti gjinor flet se në kuadër të procesit arsimor akoma ekzistojnë 
mungesa të dukshme. Rezultatet nga hulumtimi , që bën pasqyrë të përmbajtjeve në tekstet shkollore nga 
gjuha maqedonase, nga natyra dhe shoqëria dhe nga historia për arsimin fillor, flet se stereotipizimi gjinor 
akoma është prezent në mësim.    

Vlerësimi i nevojave dhe qasjes së informatave nga fusha e shëndetit seksual dhe reproduktiv  tregon se: 
“Informatat për ato tema, të cilat janë përfshirë, shpesh janë të varfra, të pamjaftueshme, e ndonjëherë edhe 
të pasakta. Pjesa më e madhe e informatave nuk janë gjithëpërfshirëse, ndërsa edhe vëmendje më e madhe i 
është kushtuar aspekteve bio-mjekësore të shëndetit seksual dhe reproduktiv, me mungesë ose përjashtim 
të plotë të aspektit psiko-social të seksualitetit. Jo vetëm që nuk ekziston qasje për mënyrën në të cilën jepen 
informatat për një temë përmes programit mësimor, por shpesh edhe tema e njëjtë mund të jetë e ekspozuar 
me vlera të dyfishta në tekstin e njëjtë shkollor. Disa nga materialet shkollore promovojnë stereotipa 
negative (p.sh. për diversifikimin seksual, kontracepsionin hormonal etj.) dhe qëndrime negative ndaj 
dashurisë dhe seksualitetit. Programi mësimor përmes përmbajtjeve nuk mundëson fitimin e diturive 
relevante dhe zhvillimin e qëndrimeve tolerante, si dhe zhvillimin e shkathtësive për sjellje të sigurt seksuale, 
gjegjësisht për mbrojtje të shëndetit seksual dhe të drejtave seksuale të rinjve.

28
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28 Shkolla sipas masës së fëmijës: Analizë e situatës. UNICEF, 2007
29 Kenig, Nikolina. Lehtësimi i padurueshëm i sterotipizimit gjinor: analizë e teksteve shkollore nga gjuha maqedonase, historia dhe natyra dhe shoqëria, Përmbledhje vjetore e 
Fakultetit Filozofik nr. 62, Universiteti Shën Qirili dhe Metodij, Shkup, 2005
30 Dashuria vetëm pas orëve – Vlerësim i nevojës dhe qasja e informatave nga fusha e shëndeti seksual dhe reproduktiv. H.E.R.A., Shkup 2010.
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2.1 Prapavija e hulumtimit
H.E.R.A. në kuadër të kornizës së vet strategjike për periudhën 2009 – 2013 ka definuar aktivitete për 
zhvillimin e kapaciteteve dhe  bashkëpunimit me pushtetin lokal për avancimin e gjendjes me shëndetin 
seksual dhe reproduktiv dhe të drejta për të gjithë qytetarët në procesin e decentralizimit. Në këtë 
pikëpamje hulumtimi është pjesë nga aktivitetet e projektit “Strategjia nacionale për shëndet seksual dhe 
reproduktiv dhe sfidat e pushtetit lokal në kontekst të decentralizimit të mbrojtjes primare shëndetësore 
dhe shëndetit të rinjve”, të mbështetur nga Programi për mbështetje të shoqërisë civile “CIVICA Mobilitas”, 
me qëllim të rritet mbështetja publike, politike dhe financiare e pushtetit lokal në Maqedoni për planifikimin, 
zbatimin dhe financimin e programeve dhe aktiviteteve për promovimin dhe avancimin e shëndetit seksual 
dhe reproduktiv të adoleshentëve dhe të rinjve. 

Paralelisht me hulumtimin u zbatuan edhe aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve të përfaqësuesve të 11 
pilot komunave për planifikim të suksesshëm dhe zbatimin e programeve dhe aktiviteteve me interes për 
shëndetin seksual dhe reproduktiv të rinjve në nivel lokal, të përcjella me mbështetje programore dhe 
financiare për implementimin e planeve aksionare lokale. Rezultatet nga projekti dhe përfundimet nga 
hulumtimi pritet ta ngrenë vetëdijen, përgjegjësinë publike-shëndetësore dhe kapacitetet institucionale të 
pushtetit lokal në 11 pilot komunat, në përmirësimin e përgjigjes për avancimin e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv të rinjve në nivel lokal gjatë planifikimit të politikave, programeve dhe buxheteve të ardhshme 
komunale. Por njëkohësisht të shërbejë edhe si shembull për të gjitha komunat se si në të ardhmen ti jepet 
prioritet kësaj  çështje publike-shëndetësore në kuadër të aktiviteteve dhe politikave të tyre.
 
Në këtë hulumtim  janë përfshirë njësitë e vetëqeverisjes lokale, në të cilat gjatë vitit 2008 dhe 2009 u punua 
në ndërtimin e kapaciteteve në nivel lokal nga ana e UNICEF-it, Institutit për shëndet publik dhe Qendrave 
rajonale për shëndet publik. Qëllimi i atyre trajnimeve ishte që përmes edukimit të ekipeve komunale të 
ndihmohet në krijimin e kapaciteteve në nivel lokal për avancimin e shëndetit të popullatës, përmirësimin e 
qasjes deri te mbrojtja shëndetësore, decentralizimi i shërbimeve shëndetësore dhe decentralizimi i 
vendimeve për planifikimin e shëndetit, në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale, Ligjin për mbrojtje 
shëndetësore, Ligjin për shëndet publik, Programin për mbrojtje parandaluese shëndetësore, legjislacion 
tjetër relevant i vendit dhe nga BE nga fusha e shëndetit publik dhe planet shëndetësore ekologjike në nivele 
të ndryshme. 

Pikë nisjeje e hulumtimit ishte një nga rekomandimet nga projekti i përfunduar, i cili ishte cekur edhe si 
qëllim afatgjatë, i drejtuar nga pushteti lokal. Në të vërtetë, rekomandimi kishte të bëjë me nevojën për 
forcimin e kapaciteteve humane dhe teknike për zhvillimin dhe implementimin e programeve dhe planeve 
aksionare të cilat kanë të bëjnë me identifikimin e pabarazisë në sferën e shëndetit të nënave dhe fëmijëve. 
Nga kjo doli edhe nevoja që të realizohet hulumtim plotësues rreth politikave dhe programeve ekzistuese, të 
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cilat i adresojnë çështjet e shëndetit publik dhe SHSR të rinjve, si dhe të kapaciteteve dhe mundësive të 
njësive të vetëqeverisjes lokale tu përgjigjen nevojave dhe problemeve të popullatës së re lokale, që mes 
tjerash do të ndihmojë në ruajtjen e vazhdimësisë  të aktiviteteve tashmë të filluara në këto komuna.

Qëllimi kryesor i hulumtimit ishte të fitohet pasqyrë më e mirë për vetëdijen, mekanizmat dhe vëllimin e 
veprimit të pushtetit lokal në avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv të rinjve, me qëllim të 
identifikimit të mundësive për avancimin e SHSR të shëndetit të rinjve të bazuar në nevojat dhe mundësitë 
lokale.

ëhet analizë dhe p

ënien e prioritetit për çështjet lidhur me shëndetit publik të rinjve dhe 
SHSR. 

Të dhënat u siguruan përmes studimit transversal kuantitativ-kualitativ me përdorimin e instrumenteve 
enkas të krijuara. Hulumtimi përbëhej prej dy pjesëve:  pjesa kuantitative dhe kualitative. Para se të zbatohet 
hulumtimi në terren, u bë analiza e situatës i rolit të pushtetit lokal në avancimin e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv te të rinjtë dhe arsimimi seksual dhe atë përmes:

a e kornizës legjislative, gjegjësisht konteksti juridik në Republikën e Maqedonisë, që të 
hulumtohet dhe të arrihet deri te përfundimi cilat përgjegjësi dhe mekanizma të garantuara me ligj 
ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë, përmes të cilave pushteti lokal ka obligim të punojë në avancimin e 
shëndetit publik d

timin e qëllimeve strategjike nacionale, ndërsa cilat janë me interes për 
shëndetin publik dhe SHSR në të njëjtën kohë për bashkësinë lokale. 

2.2 Qёllimet e hulumtimit

Qёllimet specifike tё hulumtimit ishin:

2.3 Metodologjia e hulumtimit

Dizajni i studimit

Ì të b asqyrë e politikave dhe programeve të shkruara nacionale dhe lokale me interes 
për shëndetin e të rinjve dhe SHSR nga aspekti i decentralizimit të shëndetit publik dhe në pjesën e 
planifikimit, implementimit dhe financimit;  
Ì të vlerësohen kapacitetet e pushtetit lokal për avancimin e shëndetit publik dhe SHSR të rinjve; 
Ì të identifikohen nevojat e pushtetit lokal dhe  
Ì të identifikohen barrierat për dh

Ì analiz

he promovimin shëndetësor të popullatës së vet lokale, dhe  

Ì analiza e strategjive nacionale ekzistuese me rëndësi për shëndetin seksual dhe reproduktiv, me qëllim 
që të hulumtohet nëse dhe çfarë aktivitetesh dhe kompetencash u shkruhen dhe rekomandohen njësive të 
vetëqeverisjes lokale në zba
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Pjesa kuantitative e hulumtimit u zbatua me përdorimin e pyetësorëve të krijuar enkas, të cilët u 
shpërndanë deri te 11 pilot komunat.

ë bëhet an

di). 

Qëllimi pjesës kualitative të hulumtimit ishte të merren njohuri plotësuese, më të thella për atë çfarë 
mendojnë pjesëmarrësit në hulumtim lidhur me çështje të caktuara, relevante për hulumtimin, dhe deri te të 
cilat vështirë mund të arrihet përmes teknikave klasike në kuadër të metodës së hulumtimit kuantitativ 
anketues. 

Për pjesën kuantitative të hulumtimit u shfrytëzua pyetësori anketues me vetë plotësim, i cili përbëhej nga 9 
pyetje. 
Për pjesën kualitative të hulumtimit u përdorën dy lloje të instrumenteve: intervista gjysmë të strukturuara 
dhe udhëzues për diskutim në fokus grup (DFG). Pika e nisjes për krijimin e ty dy instrumenteve të pjesës 
kualitative të hulumtimit ishin të dhënat e fituara me pjesën kuantitative të hulumtimit dhe ishin dizajnuar 
në pajtim me analizën e të dhënave të grumbulluara nga pyetësorët e shpërndarë paraprakisht deri te 11 
pilot komunat.  Në kapitullin Anekset janë dhënë shembuj nga instrumentet e përdorura për hulumtimin: 
pyetësori për komunat, intervistat gjysmë të strukturuara, si dhe udhëzuesi për diskutim në fokus-grup.

Popullata qëllimore e hulumtimit gjatë së cilës u përdor pyetësori anketues ishin koordinatorët lokal 
komunal, të cilët ishin dominuar për nevojat e projektit të H.E.R.A., me status të personave të punësuar në 
administratën komunale. 
Popullata qëllimore e hulumtimit gjatë së cilës u përdor intervista gjysmë e strukturuar ishin kryetarët e 
komunave ose sekretarët e komunave. Grupi qëllimor i hulumtimit gjatë së cilës u përdorën DFG ishin 
përfaqësuesit relevant të komunës, duke përfshirë anëtarët e administratës komunale, komisionet 
komunale dhe këshillat e komunave. 

Qёllimet e pjesёs kuantitative tё hulumtimit ishin:

Instrumentet e hulumtimit

Popullata qёllimore nё hulumtim

Ì t alizë e situatës në nivel të pushtetit lokal lidhur me atë nëse komuna ka përpunuar dhe ka 
miratuar politika të veçanta të shkruara (strategji, plane aksionare, programe) me interes për SHSR të rinjve 
dhe nëse të njëjta zbatohen në nivel lokal dhe në çfarë mënyre;
Ì të hulumtohet nëse komunat në kuadër të çështjeve për avancimin e SHSR të rinjve zbatojnë projekte të 
caktuara në bashkëpunim me organizata shtetërore ose joqeveritare;  
Ì cilat janë arritjet dhe sfidat; dhe 
Ì mënyra se si realizohen të njëjtat  (individualisht ose me mbështetje të donacioneve – të jashtme ose nga 
ven
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Seleksionimi i ekzemplarit

Kriteret pёr pёrfshirje 

Ekzemplari i 11 komunave të përfshira me hulumtimit është zgjedhur me qëllim, por megjithatë janë 
përdorur kritere të caktuara për përfshirje, me qëllim që rezultatet nga hulumtimi të japin pasqyrë më reale 
për gjendjen dhe mundësitë e pushtetit lokal gjatë adresimit të çështjeve për avancimin e SHSR të rinjve në 
nivel lokal. 

Në këtë hulumtim u përfshinë njësitë e njëjta të vetëqeverisjes lokale, në të cilat gjatë vitit 2008n dhe 2009, 
UNICEF-i në bashkëpunim me Institutin për shëndet publik dhe Qendrat për shëndet publik punonin në 
zhvillimin e kapaciteteve në nivel lokal.
Lëshimi i vetëm gjatë zgjedhjes së komunave sipas kriterit kryesor është bërë për komunën e Manastirit, e 
cila edhe pse e planifikuar në fillim të hulumtimit, për shkak të tërheqjes së saj të marrë pjesë në projektin e 
H.E.R.A., si alternativë u zgjodh komuna e Strumicës. Kriteret tjera të cilat gjithashtu u ruajtën gjatë zgjedhjes 
së komunave kanë të bëjnë me kategorizimin e komunave varësisht nga madhësia e tyre (ndarja në 4 grupe 
në raport me numrin e banorëve), përbërjen etnike të popullatës, nëse komuna është urbane ose rurale dhe 
pozita gjeografike. Komunat të cilat u zgjodhën për nevojat e hulumtimit, duke i përdorur kriteret e 
lartpërmendura janë dhënë në tabelën 1. 
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Nëse komuna ka qenë e 
përfshirë në kuadër të 
projektit të UNICEF-it dhe 
Institutit për shëndet 
publik (2008-2009) për 
zhvillimin e kapaciteteve 
në nivel lokal 

Madhësia 
(Numri i 
banorëve) dhe 
kategorizimi 
sipas grupeve

Përbërja etnike
Urbane

/
Rurale

Pozita 
gjeografike

86.580
> 

60.000 banorë
(grupi 1)

Maqedonas 20,053

Urbane Veriperëndim

Shqiptarë 60,886
Turq 1,882
Romë 2,357
Vlleh 15
Serbë 604
Boshnjakë 156
Të tjerë 627

81.042
> 

60.000 banorë
(grupi 1)

Maqedonas 15,877

Urbane Veriperëndim

Shqiptarë 54,038
Turq 7,991
Romë 2,237
Vlleh 15
Serbë 160
Boshnjakë 39
Të tjerë 685

54.676

30.000 – 60.000 
banorë

(grupi 2)

Maqedonas 50,258

Urbane Juglindje

Shqiptarë 3
Turq 3,754
Romë 147
Vlleh 3
Serbë 185
Boshnjakë 6
Të tjerë 320

76.768
> 

60.000 banorë
(grupi 1)

Maqedonas 70,878

Urbane Qendrore

Shqiptarë 22
Turq 917
Romë 4,433
Vlleh 17
Serbë 172
Boshnjakë 86
Të tjerë 243

63.376
> 

60.000 banorë
(grupi 1)

Maqedonas 20,336

Urbane Jugperëndim

Shqiptarë 36,029
Turq 3,628
Romë 116
Vlleh 656
Serbë 106
Boshnjakë 103
Të tjerë 2,402
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Komunat e zgjedhura në të cilat u realizua hulumtimi 1
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Korniza kohore e hulumtimit
Hulumtimi u zbatua në periudhën prej 1 prilli deri më 30 gusht 2010.

38.092

30.000 – 60.000 
banorë

(grupi 2)

Maqedonas 35.472

Urbane Lindor

Shqiptarë 1
Turq 315
Romë 1.951
Vlleh 194
Serbë 67
Boshnjakë 2
Të tjerë 90

47.796

30.000 – 60.000 
banorë

(grupi 2)

Maqedonas 41.670

Urbane Lindor

Shqiptarë 12
Turq 1.272
Romë 2.195
Vlleh 2.074
Serbë 297
Boshnjakë 11
Të tjerë 265

28.244

15.000 – 30.000 
banorë

(grupi 3)

Maqedonas 23.752

Urbane Juglindje

Shqiptarë 8
Turq 4.061
Romë 271
Vlleh 26
Serbë 71
Boshnjakë 1
Të tjerë 54

12.122

5.000 – 15.000 
banorë

(grupi 4)

Maqedonas 9.958

Rurale Juglindje

Shqiptarë 0
Turq 2.095
Romë 5
Vlleh 1
Serbë 4
Boshnjakë 1
Të tjerë 58

14.260

5.000 – 15.000 
banorë

(grupi 4)

Maqedonas 13.649

Rurale Juglindje

Shqiptarë 0
Turq 495
Romë 24
Vlleh 0
Serbë 8
Boshnjakë 0
Të tjerë 84

11.567

5.000 – 15.000 
banorë

(grupi 4)

Rurale Juglindje

Maqedonas 11.509
Shqiptarë 0
Turq 0
Romë 3
Vlleh 0
Serbë 25
Boshnjakë 2
Të tjerë 28
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2.4. Grumbullimi i tё dhёnave pёr hulumtimin
Në takimin hyrës për prezantimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të projektit: “Strategjia nacionale për shëndet 
seksual dhe reproduktiv dhe sfidat e pushtetit lokal në kontekst të decentralizimit të mbrojtjes primare 
shëndetësore dhe shëndetit të rinjve”, të mbajtur më 23 mars në Shkup, përfaqësuesit e komunave, të 
zgjedhur si koordinatorët lokal të projektit, fillimisht u informuan rreth detajeve për hulumtimin. Në mënyrë 
plotësuese u sqarua roli i tyre gjatë zbatimit të hulumtimit, gjegjësisht mënyrës së plotësimit të pyetësorëve 
dhe përgatitja logjistike për intervistat dhe diskutimet me fokus-grupet. Hulumtimi në terren përfshiu 7 
vizita njëditëshe me të gjitha 11 komunat përmes së cilave u realizuan intervistat dhe diskutimet me fokus 
grupet me përfaqësuesit e komunave. Detyrat, përgjegjësitë dhe korniza kohore për realizimin e hulumtimit 
të përgjithshëm janë paraqitur në tabelën më poshtë. 

ROLI I 
PUSHTETIT 
LOKAL NЁ AVANCIMIN 
E SHЁNDETIT SEKSUAL 
DHE REPRODUKTIV 
TE TЁ RINJTЁ

RAPORT NGA HULUMTIMI 
NЁ TERREN DHE ANALIZЁ E 
DOKUMENTEVE

Detyra Periudha kohore Përgjegjësia

1
Grumbullimi dhe analiza/pasqyra e rregullave të 
shkruara ligjore dhe dokumenteve politike në 
nivel nacional dhe lokal

Deri më maj 2010 Ekipi i hulumtuesve

2
Distribuimi elektronik i pyetësorëve deri te 
koordinatorët lokal të komunave 1– 15 prill 2010 Ekipi i projektit të H.E.R.A.

3
Dërgimi elektronik i pyetësorëve 
të plotësuar Deri më 15 maj 2010 Koordinatorët lokal të 

komunave

4
Hulumtimi në terren – realizimi i intervistave dhe 
fokus grupe me përfaqësues të komunave dhe 
analiza e të dhënave

15 maj – 30 gusht 2010 Ekipi i hulumtuesve
Ekipi i projektit të H.E.R.A.

5 Të shkruarit e raportit Deri më 31 dhjetor 2010 Ekipi i hulumtuesve

6 Promovimi i hulumtimit Janar 2011 Ekipi i projektit të H.E.R.A.

7 Distribuimi i hulumtimit Janar 2011 Ekipi i projektit të H.E.R.A.

Tabela 2. Pёrshkrimi i detyrave, 
pёrgjegjёsive dhe korniza kohore pёr zbatimin e hulumtimit

2.5 Distribuimi i hulumtimit
Rezultatet nga ky hulumtim do të distribuohen deri te të gjitha 84 komunat e njësive të vetëqeverisjes lokale, 
Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL), Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, si dhe deri te të 
gjithë përfaqësuesit e institucioneve qeveritare, të cilat janë përgjegjëse për krijimin e programeve dhe 
politikave nga fusha e shëndetit publik dhe promovimin e shëndetësisë. 
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Çështjet lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e pushtetit lokal në avancimin e shëndetit publik, duke përfshirë 
edhe SHSR të qytetarëve janë rregulluar me më shumë rregullore ligjore dhe politika nacionale, gjegjësisht 
akte. Krahas kornizës ekzistuese ligjdhënëse dhe politikave nacionale me interes të denacionalizimit të 
mbrojtjes shëndetësore dhe shëndetit publik dhe organeve të komunës në kryerjen e kompetencave të 
veta, kanë të drejtë të miratojnë politika lokale, d.m.th. të miratojnë akte të përgjithshme dhe individuale, të 
cilat kanë rëndësi për pushtetin lokal. Për nevojat e këtij hulumtimi është bërë pasqyrë e ligjeve më të 
rëndësishme dhe politikave nacionale  lidhur me decentralizimin e mbrojtjes shëndetësore, gjegjësisht me 
SHSR si çështje me interes të veçantë publik-shëndetësor të qytetarëve të pushtetit lokal. 

Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, pushteti lokal është një nga vlerat themelore të rregullimit 
kushtetues të Republikës së Maqedonisë dhe në atë garantohen të drejtat e pushtetit lokal të qytetarëve. 
Kushtetuta ka kornizë të gjerë për realizimin e të drejtës së qytetarëve në procesin e vendimit dhe zbatimin e 
funksioneve, jo vetëm me rëndësi lokale/komunale, por edhe të funksioneve të caktuara të cilat në sferë të 
caktuar, edhe se të unifikuara në nivel të shtetit, në zbatimin e tyre aktual u besohen komunave, si formë më e 
drejtpërdrejtë dhe më afërt e qytetarëve të realizimit të drejtave të tyre themelore. Qytetarët kanë të drejtë të 
vendosin për çështje me rëndësi lokale në fushat e urbanizmit, mbrojtjes së mjedisit jetësor, zhvillimi 
ekonomik lokal, veprimtaritë komunale, sporti dhe rekrijimi, mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve, 
arsimimi, mbrojtja shëndetësore dhe zjarrfikësi.

Që të mund ti kryejnë kompetencat që u janë dhënë, komunat gjithsesi është e nevojshme të kenë mjete 
financiare, kështu që me Kushtetutë është e garantuar e drejta e komunave të financohen nga burime 
personale, si dhe me mjete nga shteti. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë jep bazë që pushteti lokal më 
tej të rregullohet me ligje.

Mund të përfundohet se Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë u jep hapësirë komunave të krijojnë 
politika dhe programe adekuate me interes për mbrojtjen shëndetësore dhe me këtë të vendosin për 
çështjet e rëndësishme shëndetësore, të cilat janë me rëndësi për qytetarët e pushtetit lokal.

Ligji për pushtetin lokal, si ligj sistemor, i rregullon çështjet lidhur me kompetencat e komunës, pjesëmarrjen 
e drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendosje, organizimin dhe punën e organeve të komunës, administratën 
komunale, aktet që i miraton këshilli dhe kryetari i komunës, prona e komunës, mbikëqyrja mbi punën e 
organeve të komunës, lëshimi i këshillit të komunës, mekanizmat për bashkëpunim me organeve të 

3.1 Korniza ligjdhёnёse/juridike

3.1.1 Kushtetuta e Republikёs sё Maqedonisё

3.1.2 Ligji pёr pushtetin lokal

3. ANALIZA E KORNIZЁS 
LIGJDHЁNЁSE DHE POLITIKAVE 
NACIONALE 

ROLI I 
PUSHTETIT 
LOKAL NЁ AVANCIMIN 
E SHЁNDETIT SEKSUAL 
DHE REPRODUKTIV 
TE TЁ RINJTЁ

RAPORT NGA HULUMTIMI 
NЁ TERREN DHE ANALIZЁ E 
DOKUMENTEVE



30

komunës dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, bashkësisë lokale, mbrojtja e pushtetit lokal, vërtetimi 
i gjuhëve zyrtare në komunë, si dhe çështje tjera me interes për pushtetin lokal.

Në pjesën e obligimeve të pushtetit lokal me rëndësi për popullatën lokale, në nenin 22 është dhënë lista e 
kompetencave të saja, mes të cilave edhe ato të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore, ose më saktë 
me: menaxhimi e rrjeti e organizatave dhe objekteve publike shëndetësore nga mbrojtja primare 
shëndetësore, të cilat duhet të përfshijnë përfaqësim të pushtetit lokal në të gjitha këshillat e organizatave 
shëndetësore në pronësi publike, edukimi shëndetësor; avancimi i shëndetit; aktivitete parandaluese; 
mbrojtja e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtja gjatë punës; mbikëqyrja shëndetësore mbi mjedisin 
jetësor; mbikëqyrja mbi sëmundjet ngjitëse; ndihmë pacientëve me nevoja speciale (për shembull, shëndeti 
mental, keqpërdorimi i fëmijëve etj.) dhe fusha të tjera të cilat duhet të rregullohen me ligj. 

Në pajtim me këtë nen nga Ligji, komunat kanë përgjegjësi të planifikojnë dhe të zhvillojnë programe dhe 
aktivitete lidhur me mbrojtjen primare shëndetësore  dhe promovimin e shëndetësisë te popullata lokale, si 
pjesë e politikave publike-shëndetësore. Edhe pse shëndeti seksual dhe reproduktiv nuk është cekur në 
mënyrë specifike, megjithatë fushat për edukim shëndetësor, avancimi i shëndetit, parandalimi i 
sëmundjeve ngjitëse, keqpërdorimi i drogave dhe alkoolit dhe sigurimi i shërbimeve dhe ndihmës së 
grupeve sociale në nevojë i japin hapësirë pushtetit lokal dhe këto çështje ti inkuadrojnë në kompetencat e 
tyre nëse janë me interes për qytetarët e pushtetit lokal.

Ligji për pushtet lokal vetëm parimisht e rregullon  financimin e funksioneve të komunave. Kështu, në Ligji 
është caktuar se në pajtim me politikën ekonomike të Republikës së Maqedonisë, komunat financohen nga 
burime personale të ardhurave dhe nga burime tjera të financimit. Më tej, dispozitat në Ligjin lidhur me 
financimin në mënyrë decide shkruan se financimi i kryerjes së kompetencave të komunës rregullohet me 
ligj të veçantë. Edhe pse në nenin për financimin e komunave burimet e të ardhurave të komunës duhet të 
sigurojnë kryerje adekuate të kompetencave të saja të rregulluara me ligj, megjithatë financimi i këtillë i 
pushtetit lokal krijon pasqyrë të paqartë se si komunat do të duhej ti realizojnë obligimet në pjesën e 
mbrojtjes shëndetësore dhe promovimin në praktikë, nëse burimi kryesor dhe më i madh janë fondet 
personale dhe shtesat nga shteti. 

Në vitin 2010 në Republikën e Maqedonisë për herë të parë u miratua Ligji për shëndet publik, i cili ka për 
qëllim ta rregullojë sistemin e shëndetit publik, ti definojë funksionet themelore publike-shëndetësore, ti 
definojë funksionet dhe detyrat e pjesëmarrësve kryesor – subjekteve në shëndetin publik, ta promovojë 
dhe ti forcojë partneritetet dhe bashkëpunimin ndër sektorial dhe para së gjithash të sigurojë sistem 
adekuat dhe të qëndrueshëm të financimit të shëndetit publik. 

3.1.3 Ligji pёr shёndet publik
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Sipas Ligjit për shëndet publik të Republikës së Maqedonisë, krahas aktorëve tjerë, njësitë e vetëqeverisjes 
lokale janë pjesë e sistemit për shëndet publik dhe marrin pjesë në zbatimin e funksioneve themelore të 
shëndetit publik, në kuptim të funksioneve esenciale publike-shëndetësore të përcaktuara nga ana e OBSH 
(neni 8) . Nga gjithsej 11 funksionet e definuara publike-shëndetësore, roli i bashkësisë është definuar si një 
nga funksionet themelore të shëndetit publik ose “sigurimin e partneritetit ndër sektorial dhe pjesëmarrja e 
bashkësisë në avancimin e shëndetit dhe zvogëlimin e pabarazive” (neni 6).  Më tej, në nenin 18 qëndron se 
“njësitë e vetëqeverisjes lokale në fushën e tyre formojnë Këshill për shëndet publik” dhe se i njëjti “përbëhet 
prej pesë anëtarëve prej të cilëve katër janë përfaqësues të komunës dhe një anëtar përfaqësues i Qendrës 
që e mbulon fushën e komunës nga sfera e shëndetit publik”. Roli i këtyre këshillave është “ti hulumtojnë 
çështjet dhe politikat në fushën e shëndetit publik, përgatisin mendime, japin iniciativa dhe/ose propozime 
deri te organet e njësive të vetëqeverisjes lokale.”

Lidhur me financimin e shëndetit publik, buxhetet e pushtetit lokal janë një nga burimet e financimit, krahas 
buxhetit të shtetit, FSSHM, burimet personale, donacionet dhe burimet tjera (neni 36).
Mund të përfundohet se me Ligjin për shëndet publik në mënyrë më specifike njihet roli i pushtetit lokal në 
avancimin e shëndetit publik, e me këtë edhe në promovimin e SHSR si pjesë e politikave publike-
shëndetësore, krijimin e politikave shëndetësore lokale, si dhe zvogëlimin e dispariteteve shëndetësore.  
Megjithatë edhe në këtë ligj, financimi i programeve komunale me rëndësi për shëndetin publik janë 
tërësisht të varura nga të ardhurat e veta të pushtetit lokal, që paraqet një nga faktorët kryesor të rrezikshëm 
për zbatimin e ligjit për shëndet publik në praktikë nga ana e autoriteteve komunale.  

Barazia gjinore nga aspekti i vendosjes së mundësive dhe të drejtave të barabarta mes femrave dhe 
meshkujve janë komponent i pandarë nga politikat dhe programet e shëndetit seksual dhe reproduktiv të 
njerëzve dhe shëndetit publik më gjerë. Prej këtu inkuadrimi i aspektit gjinor, i vështruar përmes prizmit për 
realizimin e barazisë mes meshkujve dhe femrave, veçanërisht në pjesën e qasjes së barabartë deri te 
informatat dhe shërbimet, mbrojtja nga dhuna familjare dhe keqpërdorimi seksual është me rëndësi të 
madhe në promovimin e mjedisit të shëndoshë jetësor, si dhe në  avancimin e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv të gjithë qytetarëve. 

Në vitin 2006 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e miratoi Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe 
meshkujve me qëllim të promovimit të parimit për vendosjen e mundësive të barabarta për femrat dhe 
meshkujt në fushën politike, ekonomike, social dhe arsimore, si dhe në fushat tjera nga jeta shoqërore, duke 
përfshirë edhe në sferën e mbrojtjes shëndetësore. Nga aspekti i decentralizimit, organet e njësive të 
vetëqeverisjes lokale (neni 5) ndërmerren masa dhe kompetenca për realizimin e parimit të mundësive të 
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3.1.4 Ligji pёr mundёsi tё barabarta tё femrave dhe 
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 31 Ligji për shëndet publik. Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 22, 15 shkurt, 2010.
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barabarta. Më konkretisht (neni 16) njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të obliguara të formojnë komisione 
për mundësi të barabarta, të marrin pjesë në përgatitjen e planit nacional për aksion për mundësit të 
barabarta të femrave dhe meshkujve në pjesën e cila ka të bëjë me njësitë e vetëqeverisjes lokale, ndërsa 
përbërja e tij, kompetencat, detyrat dhe obligimet caktohen me statusin e njësive të vetëqeverisjes lokale. 
Në mëmë plotësuese, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale gjatë zbatimit të planeve zhvillimore dhe 
akteve dhe vendimeve tjera, janë të obliguar ti shqyrtojnë dhe ti marrin parasysh masat dhe aktivitetet e 
propozuara nga ana e komisionit për mundësi të barabarta dhe koordinatori për mundësi të barabarta, si 
dhe të bashkëpunojnë me shoqatat e punëdhënësve, sindikatave, organizatave joqeveritare dhe shoqatat e 
qytetarëve aktivë në fushën e mundësive të barabarta me qëllim të sigurimit të propozimeve dhe masave 
për arritjen e qëllimit të Ligjit. 

Mund të përfundohet se njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të obliguara të formojnë komisione komunale 
për barazi gjinore dhe gjatë kësaj të krijojnë politika dhe programe për promovimin e parimit të vendosjes së 
mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt në sfera të ndryshme të jetës shoqërore, duke përfshirë 
edhe në pjesën e shëndetit publik dhe mbrojtjes shëndetësore. Në mënyrë plotësuese, ato marrin pjesë 
edhe në përgatitjen e planit nacional për aksion për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve në 
pjesën e cila ka të bëjë me njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe në miratimin dhe implementimin e planeve 
zhvillimore dhe akteve tjera në nivel lokal, vëzhgimin e tyre dhe vlerësimin e rezultateve të arritura. 

Siç u përmend më sipër, strategjia për shëndet seksual dhe reproduktiv është dokument që pritet të 
miratohet nga ana e Qeverisë në fillim të vitit 2011. Për momentin dokumenti gjendet në version final, i 
përgatitur nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit për shëndet publik, dhe i njëjti praktikisht është 
shfrytëzuar për nevojat e kësaj analize.

Strategjia nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv ka të bëjë me periudhën 2010 – 2020, dhe ka për 
qëllim të sigurojë përgjigje efikase dhe koordinuese për nevojat e popullatës, për avancimin dhe mbrojtjen e 
shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe reproduktive. Sipas strukturës së vet dokumenti është 
gjithëpërfshirës dhe e merr parasysh pjesën më të madhe të elementeve të cilat e definojnë kornizën e 
shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe reproduktive, gjegjësisht i përfshinë këto qëllime strategjike: 
mbrojtja dhe promovimi i të drejtave seksuale dhe reproduktive; planifikimi i familjes dhe kontracepsioni; 
mbrojtja e shëndetit seksual dhe reproduktiv të kategorive të caktuara të popullatës, me vëmendje të 
posaçme të popullatës adoleshente; infektimet bartëse seksuale dhe HIV; aborti, mëmësia e sigurt; 
infertiliteti dhe neoplazma malinje e gjirit. 

3.2 Politikat nacionale (aktet)
3.2.1. Strategjia nacionale pёr 
shёndet seksual dhe reproduktiv 2010 - 2020
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Strategjia nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv e thekson rolin e pushtetit lokal në zbatimin e kësaj 
strategjie përmes 3 niveleve që vijojnë: koordinimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të pushtetit lokal, zbatimi i 
aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes te popullata për tema me rëndësi për SHSR dhe të drejtat, veçanërisht 
për adoleshentët dhe grupet sociale-margjinalizuara dhe sigurimi i mjeteve financiare për realizimin e 
aktiviteteve në nivel lokal.  Vëmendje e veçantë i është dhënë pjesës së parandalimit të HIV, ku një nga 
qëllimet strategjike tërësisht i është kushtuar koordinimit dhe ndërtimit të subjekteve nga pushteti lokal në 
implementimin e strategjisë nacionale për HIV dhe në pjesën e ndërmarrjes së angazhimit më të madh 
politik dhe financiar për realizimin e interesave të pushtetit lokal me rëndësi për SHSR. Njëkohësisht 
strategjia thekson se roli aktiv i pushtetit lokal në zbatimin e aktiviteteve të strategjisë nacionale në nivel 
lokal do të jetë më hollësisht e specifikuar në kuadër të planeve aksionare, të cilat planifikohen të përgatiten 
si ankese të strategjisë nacionale për përcjelljen e progresit të aktiviteteve dhe indikatorëve dhe vlerësimin e 
rezultateve. Në fund, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale përmendet si një nga institucionet që kanë dhënë 
kontribut dhe mbështetje të veçantë në përgatitjen e kësaj strategjie.

Dokumenti i dytë me rëndësi është Strategjia për mëmësi të sigurt të Republikës së Maqedonisë 2010-2020, 
e miratuar në vitin 2010. Kjo strategji jo vetëm që përqendrohet në përmirësimin e kushteve të cilat i ofrojnë 
punëtorët shëndetësorë, por përfshinë edhe grupe dhe struktura të tjera shoqërore nga bashkësia. Me 
Strategjinë theksohet rëndësia e bashkësisë dhe e sektorit civil dhe detektohet nevoja nga forcimi i 
kapaciteteve të tyre, me qëllim që ato të hynë në promovimin e mëmësisë së sigurt. Gjatë kësaj, roli i tyre 
është i rëndësishëm në të gjitha periudhat të cilat kanë të bëjnë me mëmësinë e sigurt dhe atë në periudhën 
para koncepsionale, antenatal, periudhën e lindjes dhe kujdesin postnatal dhe vëzhgimin e foshnjave gjatë 
vitit të parë të jetës.

Por, roli i bashkësisë lokale shihet veçanërisht në pjesën – periudha para koncepsionale duke marrë parasysh 
se baza e mëmësisë së sigurt është ekzistimi i metodave moderne për kontracepsion dhe për parandalimin e 
infektimeve bartëse seksuale (IBS). Për këtë shkak në masë të madhe propozohen aktivitete, të cilat kanë për 
qëllim avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv të rinjve, si parakusht i rëndësishëm për avancimin e 
shëndetit maternial dhe shëndetin dhe shëndetin e foshnjave.

Ekzistojnë disparitete të caktuara kur në pyetje është shëndeti perinatal mes rajoneve dhe komunave. 
Autoriteteve dhe liderëve komunal të bashkësive u nevojiten kapacitete për përgjigje ndaj kërkesave lidhur 
me SHSR në nivel të bashkësisë lokale, ku indikatorët nacional për shëndet perinatal janë të dobët. Grupet 
sociale-të përjashtuara dhe të margjinalizuara kanë nevojë të veçantë për këto shërbime. Është e nevojshme 
që shërbimet sociale të mobilizohen me qëllim të vendosjes së koalicionit mes administratës së bashkësive 
dhe liderëve lokal në drejtim të promovimit të SHSR dhe stileve të shëndosha të jetës në nivel lokal.

3.2.2. Strategjia nacionale pёr mёmёsi tё sigurt 2010 – 2020
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32 Strategjia për mëmësi të sigurt e Republikës së Maqedonisë 2010-2020. Ministria e Shëndetësisë së RM, ISHP, 2010.
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3.2.3. Plani nacional pёr aksion pёr 
barazi gjinore 2007 – 2012

33

Plani nacional për aksion për barazi gjinore paraqet angazhim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë që ta 
lëvizë agjendën për barazi gjinore, ta forcojë bashkëpunimin mes ministrive dhe institucioneve, njësive të 
vetëqeverisjes lokale, si dhe bashkëpunimin me partnerët tjerë social dhe me sektorin civil – aktorët të cilët 
marrin pjesë në realizimin e tij.

Në drejtim të kyçjes të perspektivës së barazisë gjinore në rrjedhat kryesore të politikës në nivel lokal, gjatë 
realizimit të Planit nacional për aksion për barazi gjinore, duhet të ndërmerren masa të veçanta (në pajtim 
me nenin 6 nga Ligji për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve) për realizimin e de fakto dhe 
barazinë e vërtetë gjinore dhe tejkalimin e diskriminimit gjinor. Kjo duhet të bëhet para së gjithash përmes 
realizimit të trajnimit të vazhdueshëm të nëpunësve shtetëror dhe përfaqësuesve të lartë të pushtetit lokal 
për barazi gjinore,  vendosjen e mekanizmave për bashkëpunim dhe koordinim mes mekanizmave 
institucionale për barazi gjinore në nivel nacional dhe lokal dhe nevojën nga kyçja e perspektivës gjinore në 
politikat të cilat miratohen në nivel lokal. 

Në kuadër të kësaj strategjie, vëmendje të veçantë i është dhënë shëndetit seksual dhe reproduktiv, për 
promovimin e parimit për vendosjen e mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt në sferën e 
mbrojtjes shëndetësore dhe atë përmes qëllimit strategjik për përmirësimin e informimit dhe forcimit të 
përgjegjësisë për shëndet seksual dhe reproduktiv. Ky qëllim duhet të arrihet përmes këtyre aktiviteteve : 
përgatitja dhe zbatimi i programeve për edukim shëndetësor nga fusha e shëndetit reproduktiv dhe sjellja 
seksuale me përgjegjësi; plotësimi dhe modernizimi i programeve mësimore në gjithë procesin shkollor nga 
fusha e shëndetit seksual dhe reproduktiv, me theks të mbrojtjes së shtatzënisë së padëshiruar dhe 
infektimeve seksuale bartëse; krijimi i kushteve për ngritjen e vetëdijes së shkallës së mbrojtjes nga 
infektimet seksuale bartëse me sigurimin e qasjeve të drejtpërdrejta deri te shërbimet në këshillimoret, 
hapja e numrit ë madh të këshillimoreve të adaptuara ndaj nevojave të  popullatës; forcimi i mekanizmave 
për regjistrim për shfrytëzimin e mjeteve kontraceptive dhe për numrin e aborteve të kryera në 
shëndetësinë private dhe publike. Prej këtu edhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, si pjesë e institucioneve 
përgjegjëse për zbatimin e Planit aksionar, në kuadër të komisioneve lokale dhe programeve të tyre 
zhvillimore, duhet ti inkuadrojnë edhe çështjet për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv si pjesë e 
politikave për promovimin e parimit për vendosje të mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt në 
sferën e mbrojtjes shëndetësore dhe shëndetit publik në përgjithësi. 
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33 Plani nacional për aksion për barazi gjinore 2007 – 2012,  maj 2007
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3.2.4. Strategjia nacionale pёr HIV/SIDA 2007 - 2011

3.2.5. Strategjia nacionale pёr 

shёndet dhe zhvillim adoleshent 2008 – 2015

Strategjia nacionale për HIV/SIDA 2007 – 2011 ka për qëllim ta ruhet shkalla e ulët e HIV infektimeve në 
Republikën e Maqedonisë në periudhë kohore prej pesë viteve, më saktë deri në fund të vitit 2011. Gjatë 
kësaj vëmendje e veçantë i është vënë aktiviteteve parandaluese mes grupeve të cilat janë nën rrezik të 
madh nga HIV, gjegjësisht punëtorëve seksual shfrytëzuesve të drogës, meshkujve që kanë seks me meshkuj 
dhe të burgosurve. 

Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti strategjik, decentralizimi është shqyrtuar si sfidë dhe nevojë e veçantë 
në të cilën duhet të punohet në të ardhmen për avancimin e gjendjes me HIV në vend, gjegjësisht është 
detektuar problemi i kapaciteteve të pamjaftueshme dhe pjesëmarrjes së autoriteteve lokale në përgjigjen 
ndaj HIV/SIDA. Prandaj strategjia parasheh aktivitete për afirmimin dhe përfshirjen më të madhe të 
autoriteteve lokale në përgjigjen ndaj HIV/SIDA, duke përfshirë edhe vendosjen e koordinimit komunal për 
përmirësimin e bashkëpunimit në nivel lokal. Kjo fillimisht planifikohet në disa pilot komuna, të cilat do të 
zgjidhen në bazë të përqindjes së përfshirjes së popullatës së përgjithshme dhe madhësinë e popullatës që 
është nën rrezik më të madh, ndërsa përparimi në këtë fushë do të vlerësohet në vitin 2008, rezultatet e të 
cilit më tej do të shfrytëzohen për përgatitjen e planeve me aktivitete konkrete për avancimin e gjendjes së 
pushtetit lokal. Në mënyrë plotësuese, strategjia për HIV/SIDA parasheh që edhe pushteti lokal në pajtim me 
buxhetin e tyre gjithashtu të inkuadrohet në mobilizimin e resurseve për zbatimin e aktiviteteve të 
planifikuara.

Një nga strategjitë e cila ka rëndësi të veçantë për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv të 
adoleshentëve dhe të rinjve në përgjithësi është strategjia për shëndet dhe zhvillim adoleshent 2008 -2015, 
e miratuar nga ana e Qeverisë në vitin 2009. Qëllimi specifik i strategjisë ka të bëjë me përmirësimin e 
shëndetit dhe sigurinë e adoleshentëve në disa fusha parësore, mes të cilave: lëndimi i paqëllimshëm, 
dhuna, shëndeti mental, keqpërdorimi i substancave, shëndeti i dhëmbëve, sëmundjet infektive, ushqimi, 
aktiviteti fizik, shëndeti seksual dhe reproduktiv. Qëllimi strategjik për shëndetin seksual dhe reproduktiv të 
adoleshentëve drejtohet në disa intervenime parësore, veçanërisht në: pengimin e shtatzënisë së 
padëshiruar te adoleshentët dhe sigurimi i mbështetjes adekuate për nënat adoleshente dhe pengimi dhe 
menaxhimi i HIV/SIDA dhe ISB te adoleshentët. Një pjesë e aktiviteteve parashohin fushata për ngritjen e 
vetëdijes për përdorimin e kontracepsionit dhe sigurimin e metodave kontraceptive pa pagesë, hapjen e 
serviseve të veçanta për të rinjtë, të cilat janë miqësore dhe të përshtatura ndaj nevojave të eja, si dhe kyçja e 
arsimit seksual në  programet mësimore të bazuara në shkathtësitë e jetës.
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Roli i pushtetit lokal në zbatimin e strategjisë është specifikuar në qëllimin strategjik për rritjen e 
kapaciteteve dhe përkushtimin e shtetit dhe të bashkësisë lokale për përmirësimin e shëndetit, sigurinë dhe 
mirëqenien e adoleshentëve.  Më konkretisht, roli i pushtetit lokal në zbatimin e aktiviteteve dhe masave nga 
strategjia do të vëzhgohen dhe do të vlerësohen përmes lartësisë së mjeteve të dhëna nga komunat për 
programet shëndetësore për adoleshentët, si dhe përmes përqindjes së bashkësive lokale të cilat zhvillojnë 
plane për përmirësimin e shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies së adoleshentëve në nivel lokal. Gjegjësisht roli i 
pushtetit lokal shihet në pjesën e mobilizimit të resurseve për realizimin e programeve shëndetësore të 
adoleshentëve në nivel lokal, si dhe të përgatitjes së politikave dhe programeve lokale me interes për 
shëndetin e adoleshentëve dhe të rinjve. Në pjesën e strategjisë për SHSR parashihet angazhim më i madh i 
pushtetit lokal në përgjigjen ndaj HIV/SIDA përmes formimit të mekanizmave koordinuese komunale, si dhe 
të mekanizmave koordinatave me pushtetin qendror.

Mbrojtja dhe parandalimi i dhunës familjare është një nga sferat e veçanta me interes për avancimin e 
shëndetit seksual dhe reproduktiv, veçanërisht në përmirësimin e barazisë gjinore e sferave dhe meshkujve 
dhe përmirësimi i pozitës dhe të drejtave të grave. Janë të shpeshtë shembujt ku ekspozimi i gruas nga 
dhuna familjare sjell deri te pasoja për shëndetin e saj seksual dhe reproduktiv, si bartja e infektimeve 
seksuale bartëse dhe shtatzënia e paplanifikuar. 

Qëllimi kryesor strategjik i Strategjisë nacionale për mbrojtje nga dhuna familjare është zvogëlimi i dukurisë 
së dhunës familjare dhe përmirësimi i kualitetit të mbrojtjes me masa sistemore në fushën/sferat e 
parandalimit, intervenimit, edukimit, vëzhgimit dhe koordinimit ndër sektorial, për shkak të veprimit më 
efektiv dhe efikas për ballafaqimin me dhunën familjare me sigurimin e qëndrimit dhe qasjes së vetme.

Roli i pushtetit lokal në kuadër të strategjisë përbëhet para së gjithash në zhvillimin e iniciativave për 
vendosjen e këshillave lokale koordinuese dhe përgatitjen e planeve lokale. Vëmendje e posaçme në raport 
me këtë të fundit i është dhënë rritjes së informimit të popullatës për rregullimin ligjor të dhunës familjare, 
veçanërisht dhunës psikologjike dhe seksuale, dhe informimi për mbrojtjen, e cila sigurohet në kuadër të 
sistemit penal juridik për mbrojtje. Gjatë kësaj janë paraparë aktivitete të cilat i kyçin zhvillimin  materialeve 
edukuese dhe organizimin e punëtorive dhe tribunave informative-edukative. Strategjia nacionale nuk i 
thekson buxhetet e komunave si burim i veçantë i financimit për zbatimin e strategjive në nivel lokal, edhe 
pse në mënyrë indirekte mund të përfundohet se njësitë e vetëqeverisjes lokale janë vetë përgjegjëse për 
planifikimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve lokale.

3.2.6 Strategjia nacionale pёr 

dhunё familjare 2008 – 2011
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3.2.7 Strategjia nacionale pёr romёt nё 

Republikёn e Maqedonisё 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në vitin 2005 e miratoi Strategjinë për romët si pjesë e obligimeve nga 
Dekada për inkuadrimin e romëve 2005 -2015. Qëllimi kryesor i strategjisë është ta promovojë forcimin dhe 
integrimin e romëve në rrjedhat kryesore dhe shoqërore të Republikës së Maqedonisë, në të cilën çështjet 
nga sfera e mbrojtjes shëndetësore dhe përmirësimi i statusit dhe shëndetit të gruas rome është një nga 
fushat parësore për arritjen e qëllimit të këtillë. Konkretisht  fusha nga shëndeti seksual dhe reproduktiv 
reflektohet përmes një sërë aktivitetesh dhe intervenimesh për avancimin e shëndetit të gruas rome, mes të 
cilave janë përmendur këto: vizita  e rregullt dhe pa pagesë te gjinekologu, sigurimi i kontracepsionit pa 
pagesë, programi për shtazanit e reja për zvogëlimin e mortalitetit të foshnjave, edukimi për reproduksion 
dhe shëndet seksual, ligjërata për barazinë gjinore, edukata me theks të veçantë për lirinë dhe të drejtën e 
zgjedhjes së numrit të fëmijëve dhe stilit të jetës,  informimi për rreziqet personal dhe shëndetësore, të cilat 
dalin nga lidhja  hershme e martesës dhe mëmësia dhe sigurimi i ndihmës shëndetësore dhe edukimi për 
gratë viktima të dhunës familjare. Në mënyrë plotësuese, në fushën për masat e veçanta për të rinjtë në 
pjesën e avancimit të arsimimit dhe zhvillimin e shkathtësive të jetës përmenden hapja e qendrave rinore, ku 
janë përfshirë edhe programet edukative për parandalimin nga infektimet seksuale bartëse, si dhe vendosja 
e arsimit seksual në programin mësimor. 

Pasi që problemet e romëve në mënyrë akute manifestohen në kontekst të rasteve lokale dhe kushteve të 
jetës, theksohet se suksesi i strategjisë kryesish është kushtëzuar nga praktikat e saja në nivel lokal. 
Veçanërisht vëmendja është drejtuar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale ku ekzistojnë lagje të shumta rome, 
ku me qëllimet e caktuara strategjike pritet mbështetje më e madhe nga këto komuna për realizimin e të 
njëjtave. Dokumenti strategjik i thekson disa rekomandime deri te pushteti lokal për servisim më efikas të 
nevojave të popullatës rome dhe realizimin e rezultateve të planifikuara: vendosja e mekanizmave lokale për 
plotësimin e qëllimeve strategjike; përcaktimi i shkallëve të veçanta buxhetore për intervenime të caktuara 
në nivel lokal; përgatitja e projekteve për programe të caktuara strategjike dhe mobilizimin e resurseve nga 
pushteti qendror ose donatorë të tjerë; aktivitete për ngritjen e vetëdijes për problemet te popullata lokale 
rome; hapja e qendrave informative për qytetarët për informim më adekuat të qytetarëve për të drejtat e tyre 
(në komunat ku mungojnë); konsultime me përfaqësuesit romë për interesat dhe problemet për popullatën 
lokale rome në rast se nuk zgjidhen romë në përbërjen e Këshillit të komunave.

Sa i përket sferës së mbrojtjes shëndetësore, strategjia thekson se pushteti lokal duhet të inkuadrohet në 
krijimin e strategjive zhvillimore shëndetësore, të cilat përmbajnë qëllim të qarta dhe specifike me rëndësi 
për romët. Me rëndësi të veçantë është që gjatë legalizimit të lagjeve rome, pushteti lokal të planifikojë edhe 
infrastrukturë adekuate shëndetësore, hapjen e këshillimoreve të veçanta shëndetësore, puna e të cilave do 
tu përkushtohet parandalimit dhe edukimit  dhe kulturës shëndetësore, si dhe vendosjen e shërbimit më 
elementar shëndetësor pa pagesë. 
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3.2.8 Strategjia nacionale pёr tё rinj 2005 – 2015
Një nga dokumentet vitale për përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme dhe plotësimin e nevojave dhe 
interesave të rinjve në Republikën e Maqedonisë, duke përshirë edhe në fushën e mbrojtjes shëndetësore 
dhe shëndetit publik, gjithsesi është Strategjia nacionale për të rinj, të miratuar nga ana e Qeverisë në vitin 
2005. Strategjia e potencon rolin e të rinjve në zhvillimin e Republikës së Maqedonisë si forcë pozitive 
lëvizëse dhe promotor i vlerave të reja në shoqëri dhe shtet.

Strategjia përmban disa fusha strategjike të cilat i adresojnë nevojat e të rinjve, mes të cilave edhe rolin në 
parandalim dhe shëndetësi. Në këtë qëllim strategjik i është kushtuar vëmendje e posaçme avancimit të 
shëndetit seksual dhe reproduktiv të rinjve dhe atë përmes këtyre intervenimeve që vijojnë: programi për 
informimin për parandalimin nga HIV/SIDA dhe infektimet përcjellëse seksuale, programi për edukim dhe 
fushata për SHSR, si dhe aktivitetet për ndërtimin e stileve të shëndosha për jetesë dhe zvogëlimin e 
rreziqeve për shëndetin.

Në raport me vetëqeverisjen lokale dhe rolin e tyre në zbatimin e intervenimeve nga strategjia, theksi është 
vënë në përgatitjen dhe implementimin e strategjive lokale dhe planeve aksionare si dhe në vendosjen e 
organit të përbashkët të gjitha organeve lokale të vetëqeverisjes lokale të cilat punojnë “me dhe për të rinjtë” 
në kuadër të Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL). Më tej, nga BNJVL-ja kërkohet të 
vendoset sistemi i bashkëpunimit të vazhdueshëm me Komitetin Drejtues Nacional, i cili është përgjegjës që 
ta ndjekë dhe evoluojë progresin e zbatimit të strategjisë.
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4.1.  Komuna e Tetovёs

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR
Komuna e Tetovës ka miratuar disa politika lokale me interes për mbrojtjen shëndetësore dhe sociale për 
popullatën lokale, në pajtim me përcaktimet statutare dhe kompetencat e dhëna sipas Ligjit për 
vetëqeverisje lokale. Një pjesë prej tyre janë në vijë të avancimit të shëndetit seksuale dhe reproduktiv dhe 
atë: Strategjia lokale dhe plani aksionar për HIV/SIDA dhe parandalimi nga drogat 2008 -2009, Plani aksionar 
për romët dhe Plani lokal për barazi gjinore mes meshkujve dhe femrave. Në raport m aktivitetet e veta këto 
politika lokale janë në pajtim me masat e propozuara nga strategjitë nacionale, ndërsa përgatitja e tyre është 
rezultat i bashkëpunimit me organizatat qytetare, agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe partnerët dhe 
donatorët tjerë. Vonesa me fazën e 3-të  nga decentralizimi është një nga shkaqet për vonesën me 
ndërmarrjen e obligimeve në mbrojtjen shëndetësore, e me këtë edhe të zbatimit të plotë të strategjive 
lokale dhe politikave aksionare. Nga politikat e cekura është veçuar vetëm plani aksionar për romët, cili në 
aktualisht po revidohet dhe gjatë kësaj alocohen mjetet në pjesën e mbrojtjes sociale ose më saktë për 
ndihmë dhe mbështetje të fëmijëve romë në kopshtet. Edhe pse strategjia lokale për HIV/SIDA paraqet 
prioritet të rëndësishëm për komunën dhe çdo vit i nënshtrohet revizionit, veçanërisht për shkak të 
problemit me keqpërdorimin e drogave dhe numrit të madh të shfrytëzuesve të regjistruar të drogave në 
këtë fushë, megjithatë ekziston angazhim i dobët nga ana e komunave për sigurimin e kornizës buxhetore 
gjithëpërfshirëse. Megjithatë duhet të përmendet se një pjesë e aktiviteteve implementohen nga ana e 
organizatave lokale qytetare me mbështetje të pjesshme edhe nga ane e komunës. Sa i përket strategjisë për 
barazi gjinore, në rrjedhë është projekti për buxhetim gjinor me përgjegjësi dhe atë përmes forcimit të 
kapaciteteve të autoriteteve komunale dhe përmirësimin e koordinimit mes aktorëve të ndryshëm lokal. 
Komisioni për barazi gjinore (si një nga komisionet e para të formuara lokale në pajtim me rregullativën 
ligjore) është inkuadruar në aktivitetet për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes për SHSR, veçanërisht për 
kontracepsionin dhe informimin e femrave për PAP testin falas, në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë, Qendrën për Shëndet Publik dhe organizatat qytetare.

Komuna e Tetovës çdo vit përgatit program vjetor dhe përgatit raport për punën e saj, duke përfshirë edhe 
për progresin nga zbatimi i politikave lokale. Megjithatë, të njëjtat nuk u dorëzuan si ekzemplar të shkruar 
gjatë hulumtimit, për çka nuk mund të bëhej analizë më e thellë e përmbajtjes së saj.

Në kuadër të komunës së Tetovës janë formuar dy komisione me rëndësi për shëndetin publik të popullatës 
lokale dhe shëndetin seksual dhe reproduktiv: Komisioni për barazi gjinore dhe Komisioni për veprimtari 
publike. Për të dytë ekzistojnë programe të shkruara për punë, por gjatë hulumtimit nuk u dorëzuan si 
ekzemplar të shkruar me qëllim që të analizohen më hollësisht obligimet dhe aktivitetet të cilat i ndërmerre 
me rëndësi për SHSR. Të gjitha obligimet e komunës në sferën e shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe arsimin 
janë në kompetenca të Komisionit për veprimtari publike, i cili vazhdimisht planifikon aktivitete dhe projekte 

4. REZULTATET NGA 
HULUMTIMET NЁPЁR 
KOMUNA
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për avancimin e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore të rinjve. Në të ardhmen pritet miratimi i ndryshimeve 
në statusin e komunës me qëllim të formimit të komisionit të veçantë për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, 
dhe e gjithë kjo me qëllim të shkarkimit të kompetencave të Komisionit për veprimtari publike dhe veprim 
më efikas në këto sfera shoqërore.

Komuna e Tetovës mendon se SHSR duhet të jetë prioritet në programet zhvillimore të komunës. Për 
momentin në pajtim me mundësitë, më së shumti vëmendje duhet ti përkushtohet aktiviteteve për ngritjen 
e vetëdijes dhe promovimin shëndetësor, si dhe koordinimin mes institucioneve relevante, si ato qeveritare 
ashtu edhe joqeveritare. 

Komuna e Tetovës ka bashkëpunim të mirë me organizatat qytetare dhe çdo vit jep grante të vogla, ku 
mbështeten edhe projekte në sferën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. Megjithatë gjatë shpalljes së 
granteve nuk i kushtohet vëmendje e veçantë shëndetit seksual dhe reproduktiv, edhe pse projektet e këtilla 
paraqesin prioritet për komunën, veçanërisht në pjesën e parandalimit të HIV, kontracepsionit dhe 
keqpërdorimit të drogave.

Komuna e Tetovës ka shprehur vullnet dhe gatishmëri për ndërmarrjen e obligimeve në pajtim me 
decentralizimin e mbrojtjes shëndetësore dhe përmend ekzistimin e resurseve kadrovike dhe kapitale të 
domosdoshme për ndërmarrjen e kompetencave të nevojshme.  Për momentin komuna ka përfaqësues në 
këshillin drejtues të Qendrës për shëndet publik ku janë prezantuar interesat e vetëqeverisjes lokale në 
pjesën e promovimit shëndetësor dhe mbrojtjes primare shëndetësore. Më tej, bashkë me shkollat, shoqatat 
qytetare, Universiteti i Tetovës dhe Qendra për shëndet publik, komuna merr pjesë në zbatimin e çështjeve 
për ngritjen e vetëdijes për popullatën, duke përfshirë edhe çështjet me interes për shëndetin e të rinjve. 
Megjithatë është e nevojshme edhe më tej të punohet në forcimin e kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale 
për ndërmarrjen e kompetencave nga decentralizimi në shëndetësi, si dhe në rritjen e resurseve njerëzore 
me kuadër adekuat, derisa mjetet adekuate financiare do të mund të sigurohen vetëm nëse pushteti 
qendror e vlerëson më shumë decentralizimin në kuadër të politikave dhe programeve të veta zhvillimore.

Në raport me vendosjen e arsimit seksual në programet mësimore në arsim, përfaqësuesit e intervistuar të 
komunave mendojnë se vendosja e këtij lloji të arsimimit është i domosdoshëm për avancimin e qasjes së të 
rinjve deri te informatat e plota, në kohë dhe gjithëpërfshirëse. Ata në të ardhmen do ti mbështetin 
iniciativat e ndryshme për avokim, të cilat do të ishin në funksion të vendosjes së arsimit seksual në shkolla.

B. Kapacitetet dhe resurset  njer zore nga fusha e 

barrierave dhe nevojave shёndetёsore

C. Qёndrime rreth arsimit seksual

ё
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4.2 Komuna e Gostivarit 

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR
Sipas analizës nga hulumtimi, komuna e Gostivarit ka miratuar 2 politika lokale me interes për mbrojtjen 
shëndetësore, gjegjësisht për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv, ku njëri ka të bëjë me Planin 
aksionar për HIV/SIDA te të rinjtë nën rrezik më të madh për vitin 2008, ndërsa tjetri është Plani aksionar për 
barazi gjinore dhe zvogëlimin e stereotipave gjinore. Aktivitetet nga Plani për HIV/SIDA, i cili në masë të 
madhe është në pajtim me aktivitetet e propozuara në dokumentin strategjik nacional, nuk janë zbatuar për 
shkak të mungesës së mjeteve financiare në buxhetin e komunës, derisa në kuadër të Planit për barazi 
gjinore, komuna në bashkëpunim me organizatat qytetare ka realizuar një sërë aktivitetesh për ngritjen e 
vetëdijes për dhunën familjare. Në rrjedhë është procedura para Këshillit të komunës për miratimin e Planit 
për inkuadrimin e romëve, ku janë planifikuar edhe aktivitete në sferën e mbrojtjes shëndetësore në pajtim 
me dokumentin strategjik nacional. Aktivitet më i madh i komunës është vërejtur në sferën sociale, 
veçanërisht në fushën e inkuadrimit më të madh të fëmijëve dhe personave të moshuar, ndërsa bëhen 
përpjekje edhe për hapjen e kuzhinave publike në vitin 2011. Deri më tani nuk janë zbatuar aktivitete për 
avancimin e shëndetit të rinjve.

Komuna e Gostivarit përgatit program dhe raport vjetor për punën e vet, por jo edhe për progresin nga 
zbatimi i politikave lokale. Gjatë hulumtimit nuk na u dorëzuan ekzemplarë të shkruar nga planet rrjedhëse 
vjetore, e as raport për punën e komunës për vitin 2008, për çka nuk mund të bëhej analizë më e thellë i të 
njëjtave.

Në përbërjen e komunës së Gostivarit funksionojnë komisione me interes për mbrojtjen sociale dhe 
shëndetësore: Komisioni për barazi gjinore, Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetësore dhe Komisioni 
për arsim. Për disa prej tyre, në pajtim me përgjigjet e të anketuarve, ekzistojnë programe të shkruara për 
punë, edhe pse gjatë hulumtimit nuk na u dhanë si ekzemplarë të shkruar me qëllim që të analizohet në 
mënyrë më të hollësishme obligimet dhe aktivitetet të cilat i ndërmerr me rëndësi për SHSR.

Për përfaqësuesit e komunës, SHSR i të rinjve është çështje prioritare, ndaj së cilës në të ardhmen duhet ti 
jepet vëmendje më e madhe në kuadër të aktiviteteve dhe të parashihen mjete më të mëdha financiare në 
kuadër të buxhetit të komunës.

Komuna ka bashkëpunim të mirë me organizatat qytetare edhe pse për ato nuk ndan mjete të drejtpërdrejta 
financiare, megjithatë përmes donacioneve të huaja përpiqet ta sigurojë mbështetjen e vet. Një shembull i 
tillë, në vijë të avancimit të SHSR, janë projektet për mbrojtjen nga dhuna familjare të cilat zbatohen 
bashkërisht me disa organizata qytetare.
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B. Kapacitetet dhe resurset njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – Barrierat dhe nevojat

C. Qёndrimet pёr arsimin seksual

4.3 Komuna e Strumicёs 

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR

ё

Në këtë moment komuna e Gostivarit ka mungesë të resurseve njerëzore dhe mjeteve financiare për 
zbatimin e programeve dhe aktiviteteve në pjesën e mbrojtjes shëndetësore, para së gjithash për shkak të 
faktit se akoma nuk e kanë kaluar fazën e parë të decentralizimit. Për momentin resurset financiare nuk 
lejojnë angazhim më të madh, veçanërisht financiar, në zhvillimin dhe implementimin e programeve 
zhvillimore, duke përfshirë edhe ato në sferën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. Në komunë ekziston 
bashkëpunëtor për mbrojtje sociale dhe shëndetësore si një lloj i kapitalit fillestar, i cili jep kontribut në 
aktivitetet që për momentin komuna i ndërmerr në pjesën e mbrojtjes sociale, por jo edhe në fushën e 
shëndetësisë. Përfaqësues të komunave marrin pjesë në këshillat drejtues të institucioneve shëndetësore, 
përmes së cilave punohet në koordinimin më të mirë për çështjet me interes të shëndetit të popullatës 
lokale. Edhe pse Qendra për shëndet publik ka obligim ligjor të dorëzojë raport vjetor gjatë sëmundjeve 
ngjitëse në nivel të komunës, e njëjta nuk ndodh në praktikë. Me këtë minimizohet roli i vetëqeverisjes lokale 
për çështjet nga fusha e shëndetit, ndërsa në mënyrë plotësuese zvogëlohen edhe mundësitë e 
vetëqeverisjes lokale të planifikojë aktivitete parandaluese, të cilat do të kishin rëndësi të veçantë për 
shëndetin e popullatës lokale në pajtim me indikatorët ekzistues shëndetësor. 

Përfaqësuesit e komunës së Gostivarit të cilët ishin të inkuadruar në hulumtim, mendojnë se arsimi seksual 
duhet të vendoset si lëndë e obligueshme në shkolla, edhe pse për dallim prej më herët, me qasjen në 
internet dhe paraqitja e një numri të madh të mediumeve, të rinjve iu është ofruar mundësi e madhe që të 
fitojnë informatat e nevojshme. Në arsimin seksual vëmendje e posaçme duhet ti jepet mbrojtjes nga 
infektimet përcjellëse seksuale dhe HIV, anulimin e hyrjes së hershme në marrëdhënie seksuale, si dhe 
pasojat nga sjella e rrezikshme seksuale. Komuna e Gostivarit do të jepte mbështetje për iniciativat e 
mëtejshme për vendosjen e arsimit seksual në shkolla, pasiqë mendon se është me interes për gjithë 
shoqërinë që të ketë rini të shëndoshë. Mbështetje të këtillë do të duhej të jepte edhe Bashkësia e Njësive të 
Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL) me qëllim të vendosjes së koordinimit mes komunave dhe të sigurohet 
mbështetje më e madhe.

Komuna e Strumicës ka zhvilluar dhe miratuar një numër të madh të politikave dhe planeve aksionare për 
mbrojtjen dhe avancimin e shëndetit të popullatës lokale, shëndetit të rinjve, duke përfshirë edhe shëndetin 
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e tyre seksual dhe reproduktiv dhe atë: Strategjia lokale/Plani aksionar për Dekadën e romëve; Strategjia 
lokale/Plani aksionar për të rinj; Plani aksionar për HIV/SIDA; Strategjia lokale/Plani aksionar për barazi mes 
meshkujve dhe femrave (barazia gjinore); Strategjia lokale/Plani aksionar për mbrojtje sociale; Platforma për 
zhvillim të komunës së Strumicës deri në vitin 2015 në kuadër të Qëllimeve zhvillimore mijëvjeçare.

Plani aksionar për HIV/SIDA është në pajtim me aktivitet e propozuara nga strategji nacionale dhe është e 
fokusuar në aktivitetet parandaluese dhe kujdesin e personave  të cilët jetojnë me HIV/SIDA: organizimi i 
tribunave me qytetarët, edukimi në shkollat, shtypi dhe distribuomi i materialeve edukuese, puna me 
mediumet për parandalimin e HIV dhe sjellje me përgjegjësi, këshillime individuale me personat të cilët kanë 
nevojë për këtë, veçanërisht me personat nën rrezik më të madh. Plani aksionar ka të bëjë për periudhë prej 
një viti dhe ka buxhet prej 150.000 denarë.

Personat viktimë të dhunës familjare gjithashtu janë një nga grupet qëllimore me prioritet në kuadër të 
politikave zhvillimore të komunës dhe gjatë kësaj parashihen aktivitete për formimin e strehimoreve dhe 
qendrave informative-edukative për viktimat e dhunës familjare, fushata mediale, tribuna dhe edukime 
nëpër shkollat.

Në pjesën e planeve aksionare për avancimin e shëndetit të romëve, vëmendje më e madhe i është kushtuar 
strehimit të romëve që nuk kanë shtëpi dhe integrimit të tyre social (përmes aktiviteteve për zvogëlimin e 
stigmës dh diskriminimit drejt bashkësisë rome). Në bashkëpunim me fondacionin Boris Trajkovski 
realizohet projekti për mamografi (të ashtuquajtura qendra “nëna”) ku te gratë rome ekziston interesim i 
madh për shfrytëzimin e këtyre shërbimeve. Në kuadër të planeve aksionare për barazi gjinore bashkë me 
organizatat e grave dhe me ndërmjetësim të motrave zbatohen aktivitete për ngritjen e vetëdijes për PAP 
teste falas dhe nevoja nga kontrollet e rregullta gjinekologjike. Në mënyrë plotësuese përmes projektit të 
UNDP-së për zbatimin e aktiviteteve për tejkalimin e stereotipave gjinore mes nxënësve dhe arsimtarëve. 
Projekti përfshin hulumtim mes këtyre dy grupeve qëllimore dhe edukim që zbatohet në kuadër të orëve 
klasore në shkolla. Komisioni për mundësi të barabarta marrin pjesë në aktivitetet për ngritjen e vetëdijes te 
popullata femërore, veçanërisht në mjediset e vogla, për inkuadrimin e tyre më aktiv në jetën publike. 
Aktivitetet përfshijnë organizimin e tribunave dhe vizita në terren, në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me 
organizatat qytetare të cilat anë qasje deri te grupet e femrave në nevojë. Në kuadër të strategjisë rinore, 
komuna ka formuar Parlament rinor në kuadër të cilit zbatohen edhe aktivitete edukative-informative në 
fushën e barazisë gjinore, HIV/SIDA dhe SHSR. Komuna ndan në vjet nga buxheti nga 4 milionë denarë dhe 
2% nga resurset kapitale për aktivitetet rinore të cilat realizohen përmes Këshillit rinor, me të cilin komuna ka 
nënshkruar memorandum afatgjatë të bashkëpunimit. Në këtë moment, Këshilli rinor përmes grantit nga 
komuna zbaton edukim për HIV/SIDA, SHSR dhe dhunën mes të rinjve. Ekziston bashkëpunim i mirë mes 
komunës dhe institucioneve relevante në sferën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, por secila në kuadër 
të kompetencave të veta. Megjithatë shumë herë janë formuar grupe të përbashkëta punuese me qëllim që 



44 ROLI I 
PUSHTETIT 
LOKAL NЁ AVANCIMIN 
E SHЁNDETIT SEKSUAL 
DHE REPRODUKTIV 
TE TЁ RINJTЁ

RAPORT NGA HULUMTIMI 
NЁ TERREN DHE ANALIZЁ E 
DOKUMENTEVE

të diskutohet për zgjidhjet e problemeve të caktuara sociale dhe shëndetësore në bashkësi. Në të vërtetë, 
përmes këshillit lokal për parandalimi, në të cilin janë të inkuadruar ekspertë nga të gjitha institucionet 
relevante dhe Komisioni ekzistues për mbrojtje shëndetësore, mbrojtja sociale dhe mbrojtja e të drejtave të 
fëmijëve pranë Këshillit të komunës së Strumicës, ndërsa në koordinim me të rinjtë përmes Këshillit rinor, 
veprohet në parandalimin  një numri të madh të dukurive të sjelljes negative dhe dhunës mes fëmijëve dhe 
të rinjve në komunë.

Komuna e Strumicës përgatit program vjetor dhe raporte për punën e vet të cilat në kuadër të hulumtimit u 
dorëzuan për analizë më të hollësishme. Raportet tregojnë se një pjesë e madhe e aktiviteteve në kuadër të 
sferës së SHSR zbatohen në praktikë, e veçanërisht është aktiv roli i Komisionit për barazi gjinore dhe OJQ 
Këshilli rinor. Gjatë vitit 2010 komuna e Strumicës ka miratuar 17 projekte të shoqatave të qytetarëve sipas 
programit G1 nga fusha e zhvillimit ekonomik lokal, mjedisit jetësor, kulturës, shëndetësisë dhe arsimit me 
buxhet të përgjithshëm të përbashkët prej 2.350.000 denarë. Mjete tjera plotësuese prej 4.000.000 denarë 
janë dedikuar për aktivitete të Këshillit rinor. Megjithatë grantet të cilat jepen nga ana e komunës nuk janë 
specifikuar sipas çështjeve dhe temave prioritare, edhe pse të njëjtat janë pjesë e aktiviteteve të projekteve 
të propozuara nga ana e organizatave qytetare.

Në përbërjen e komunës së Strumicës funksionojnë komisionet që vijojnë me interes për mbrojtjes sociale 
dhe shëndetësore: Komisioni për mbrojtje shëndetësore, Komisioni për mbrojtje sociale, Komisioni për 
mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve dhe Komisioni për barazi gjinore. Edhe pse komisionet nuk kanë programe 
të veta të shkruara për punë, megjithatë çdo komision ka obligim të shqyrtojë dhe propozojë deri te këshilli 
iniciativa dhe propozime të caktuara nga rreth veprimi i punës së vet.

Komuna e Strumicës në masë të madhe i inkuadron organizatat qytetare në përpilimin dhe zbatimin e 
aktiviteteve në sferën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore dhe atë përmes formimit të organeve në kuadër 
të komunës (shembulli me Parlamentin e fëmijëve) dhe përmes sigurimit të mbështetjes së drejtpërdrejtë 
financiare për aktivitetet e tyre të projekteve. Parlamenti i fëmijëve në kuadër të mbledhjeve të veta ka 
mundësi për definimin e aktiviteteve prioritare vjetore (duke përfshirë edhe për aktivitetet nga sfera e SHSR 
të rinjve) në kuadër të programit të vet, të cilat merren parasysh gjatë krijimit të buxhetit të komunës nëse 
vërtetohet arsyetimi i tyre.

Komuna e Strumicës tregon për ekzistimin e kapaciteteve dhe mundësive financiare të caktuara për 
zbatimin e programeve dhe aktiviteteve në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore të programeve dhe 
të rinjve, në pajtim me kompetencat e veta. Programet dhe aktivitetet në sferën e SHSR realizohen përmes 
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departamenteve adekuate, ndërsa në pajtim me politikat lokale, që flet për ekzistimin e resurseve të 
ndërtuara njerëzore. Inkuadrimi i organizatave qytetare në përpilimin dhe zbatimin e politikave lokale në 
mënyrë plotësuese i përmirëson kapacitetet teknike të komunës. Megjithatë ingjerencat e komunës në 
pjesën e shëndetësisë janë të kufizuara dhe varen nga politikat e miratuara të pushtetit qendror, të cilat 
pastaj mund të implementohen në nivel lokal.

Përmes departamenteve adekuate, në kuadër të programeve dhe strategjive të caktuara realizohen 
prioritetet e parapara përmes aktiviteteve dhe projekteve, me qëllim të përmirësimit dhe avancimit të jetës 
sociale dhe arsimore dhe veprimi i të rinjve në komunë. Me kërkesë të komunës institucionet kompetente 
(Qendra për punë sociale, Qendra për shëndet publik) parashtrojnë informata për statusin social dhe 
shëndetësor të qytetarëve, ndërsa organizohen edhe mbledhje të veçanta për këtë qëllim. Përfaqësuesit e 
komunës mendojnë se mosharmonizimi i shtetit dhe vetëqeverisjes lokale në raport me decentralizimin 
fiskal është shkaku kryesor që shkakton ngadalësim të procesit të decentralizimit, me çka ngadalësohet 
edhe procesi i delegimit të kompetencave adekuate nga niveli qendror në atë lokal, që do të implikonte 
veprim më të gjerë shoqëror në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësi. Në mënyrë plotësuese, roli dhe 
aktivitetet e BNJVL-së llogariten për prioritet në gjetjen e zgjidhjeve për rritje të përpjesëtueshme të 
ardhurave dhe kompetencave. 

Autoritet komunale mendojnë se u nevojiten informata plotësuese për mekanizmat për vendosjen e arsimit 
seksual në shkollat për shkak të nevojës nga veprimi më profesional në procesin e përmirësimit të qasjes deri 
te informatat për SHSR të rinjve. Përmendet departamenti për arsim përmes cilit komuna mund të veprojë 
me shkresa dhe takime deri te Byroja për zhvillimin e arsimit, për shqyrtimin e mundësisë për vendosjen e 
arsimit seksual si lëndë e veçantë në mësim. 

Gjithashtu, mund të veprohet në programet mësimore ku një përqindje e caktuar nga temat mund tu 
kushtohen përmbajtjeve, aktiviteteve nga projektet nga fusha e SHSR dhe gjithsesi ekziston mundësia e 
plotësimit të temave nga arsimi seksual në kuadër të lëndës biologji. Megjithatë përpjekje maksimale do të 
bëheshin nëse arsimi seksual paraqitet si nevojë e vërtetë nga ana e popullatës lokale, pasiqë parimi i punës 
së komunës është ndërtimi i “komunës sipas masës së qytetarëve”. 

Hulumtimi dhe analiza e politikave lokale tregoi ekzistimin e një sërë politikash lokale, strategjive dhe 
planeve aksionare, të miratuara nga ana e komunës së Prilepit. Politikat lokale që vijojnë janë miratuar në 

C. Q ndrimet p r arsimin seksual

4.4 Komuna e Prilepit

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHS

ё ё

R



46 ROLI I 
PUSHTETIT 
LOKAL NЁ AVANCIMIN 
E SHЁNDETIT SEKSUAL 
DHE REPRODUKTIV 
TE TЁ RINJTЁ

RAPORT NGA HULUMTIMI 
NЁ TERREN DHE ANALIZЁ E 
DOKUMENTEVE

periudhën e kaluar: Strategjia lokale/Plani aksionar për dekadën e romëve; Strategjia lokale/Plani aksionar 
për të rinj; Plani aksionar për HIV/SIDA; Strategjia lokale/Plani aksionar për barazi mes meshkujve dhe 
femrave. Aktivitetet në kuadër të strategjisë lokale për HIV/SIDA ka të bëjë me të rinjtë dhe atë veçanërisht 
për grupet nën rrezik më të madh, të cilat janë në pajtim me intervenimet strategjike të Strategjisë nacionale. 
Plani aksionar parasheh aktivitete për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes te të rinjtë, distribuomi i 
prezervativëve dhe materiale edukuese, si dhe hapja e Qendrës rinore për shëndet seksual dhe reproduktiv 
në kuadër të Qendrës për shëndet publik. Zbatimi i aktiviteteve nga strategjia është bazuar në qasjen multi-
sektoriale me pjesëmarrje të barabartë të organizatave qytetare, e veçanërisht është potencuar roli i OJQ 
Këshilli rinor – Prilep. Puna me viktimat e dhunës familjare, puna me gratë rome dhe edukimi i grave për HIV, 
keqpërdorimi i drogave dhe sëmundjet përcjellëse seksuale janë pjesë të aktiviteteve të planit aksionar lokal 
për barazi gjinore. Plani aksionar për Dekadën e romëve nuk u dorëzua për analizë në kuadër të hulumtimit, 
edhe pse u cek zbatimi i aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes te popullata lokale për rëndësinë e PAP testit për 
parandalim të kancerit në qafën e mitrës, si kompetencë e deleguar nga pushteti qendror, gjatë së cilës 
vëmendje e posaçme iu kushtua trajtimit të grave rome. Komisioni për mundësi të barabarta organizoi 
tribuna të rregullta me popullatën lokale dhe organizatat qytetare për informimin e punës së tyre dhe 
aktivitetet në rrjedhë. Në këtë moment përgatitet Strategjia lokale për të rinj në bashkëpunim me Koalicioni 
“SEGA”, ndërsa më tej do të përgatitet edhe plani aksionar i cili duhet të miratohet nga ana e këshillit të 
komunës.

Në kuadër të komunës së Prilepit ekzistojnë këto komisione komunale me interes të mbrojtjes sociale dhe 
shëndetësore dhe të rinjve: Komisioni për veprimtari shoqërore, Komisioni për të drejtat e fëmijës dhe 
Komisioni për barazi gjinore. Është interesante të theksohet se çështjet lidhur me mbrojtjen sociale dhe 
shëndetësore janë t integruara në kuadër të komisionit për veprimtari shoqërore, derisa pjesa më e madhe e 
aktiviteteve nga sfera e shëndetësisë, në pajtim me kompetencat, implementohen si pjesë e planeve 
aksionare lokale për barazi gjinore dhe të shoqatave të qytetarëve. Për një pjesë të komisioneve ekzistojnë 
edhe programe të shkruara, por gjatë hulumtimit nuk na u dorëzuan për analizë plotësuese.

Komuna e Prilepit ka program vjetor të shkruar, i cili gjatë hulumtimit nuk u parashtrua që të bëhen analiza 
më të thella rreth aspekteve të mbrojtjes sociale dhe shëndetësore në pjesën e politikave të tyre lokale.

Bashkëpunimi mes komunës së Prilepit dhe organizatave qytetare më së shumti ka të bëjë me sigurimin e 
mbështetjes financiare për projekte, si pjesë e buxhetit vjetor të komunës. Çdo vit komuna shpall thirrje për 
projekte të parashtruara nga organizatat qytetare, por të njëjtat nuk janë të specifikuara në raport me 
çështjet prioritare për popullatën lokale. Veçanërisht është i rëndësishëm partneriteti me Koalicionin “SEGA”, 
planet aksionare të cilit çdo vit shqyrtohen dhe miratohen nga ana e komunës. Përmes Koalicionit “SEGA” 
komuna angazhohet që në mënyrë më aktive ti inkuadrojë të rinjtë në krijimin dhe zbatimin e politikave të 
tyre lokale dhe aktiviteteve me interes për të rinjtë.
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Komuna thekson se financat janë shkaku kryesor për rrjedhën e ngadalshme të decentralizimit, duke 
përfshirë edhe në mbrojtjen shëndetësore. Kjo reflektohet edhe në zbatimin e aktiviteteve lidhur me SHSR, 
që komuna realisht nuk mund ta prioretizojë në politikat dhe buxhetet e veta edhe krahas asaj që mbështet 
iniciativa të tilla. Ngarkesa në punën e administratës komunale ndjehet edhe me ndërmarrjen e obligimeve 
në arsim. Bëhen përpjekje për inkuadrimin e sektorit juridik në komunë në mobilizimin e mjeteve dhe 
donacioneve për zbatimin e aktiviteteve nga fusha e mbrojtjes shëndetësore.  Në këtë drejtim është 
përgatitur edhe projekti për grantin nga UNFPA për parandalimin e sëmundjeve malinje. U rekomandua që 
pjesa nga kontributi për sigurim shëndetësor të derdhet edhe në buxhetin komunal, me çka mjetet më tej do 
të shfrytëzoheshin në zbatimin gjithëpërfshirës të aktiviteteve nga fusha e mbrojtjes sociale dhe 
shëndetësore. Ekziston bashkëpunim i mirë me institucionet sociale dhe shëndetësore. Komuna çdo vit i 
shqyrton dhe i vë për miratim raportet vjetore të Qendrës për shëndet publik, njëkohësisht Qendra për 
shëndet publik ka praktikë të dorëzojë edhe plane aksionare deri te këshilli i komunës gjatë paraqitjes së 
sëmundjeve ngjitëse.

Përfaqësuesit e intervistuar të komunës mendojnë se është e nevojshme të vendoset arsimi seksual në 
shkolla, që do ti përshtatet moshës së të rinjve. Megjithatë mendojnë se u nevojiten informata plotësuese 
dhe shkathtësi me qëllim që më fuqishëm ti ndërtojnë qëndrimet e tyre rreth kësaj çështje.

Komuna e Strugës në vitin 2006 e ka miratuar Strategjinë dhe Planin aksionar për zhvillim të qëndrueshëm 
2006-2011, në kuadër të cilit janë paraparë aktivitete nga fusha e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, duke 
përfshirë edhe aktivitetet lidhur me SHSR. Në pjesën e parandalimit të HIV, me buxhet prej 10.000 euro, 
parashihen aktivitete për sigurimin e shërbimeve për këshillime dhe testime me besim për HIV, si dhe 
aktivitete edukative-promovuese në shkolla, qendrat sociale dhe shtëpitë e shëndetit. Në sferën e dhunës 
familjare parashihet hapja e SOS linjës dhe Shellter qendra për viktima të dhunës familjare, si dhe aktivitete 
edukative për ngritjen e vetëdijes për mbrojtje nga dhuna familjare. Gjithashtu parashihen edhe aktivitete 
për forcimin e pjesëmarrjes së të rinjve dhe atë përmes formimit të komisionit rinor në kuadër të komunës, si 
dhe zhvillimi i planit aksionar. Në rrjedhë është zbatimi i projektit në bashkëpunim me UNDP përmes së cilit 
Komisioni për veprimtari shoqërore dhe Komisioni për barazi gjinore do të përgatisin plan aksionar për 
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barazi gjinore, ku komuna do të ko-financojë një pjesë të aktiviteteve. Deri tani ka pasur konsultim iniciues 
me komunën dhe janë zbatuar disa tryeza të rrumbullta. Megjithatë autoritet komunale potencojnë se nuk 
ekziston asnjë motivim e as mjete financiare për zbatimin e aktiviteteve nga plani strategjik për shkak të 
procesit të ngadalshëm të decentralizimit dhe bashkëpunimit të dobët mes pushtetit qendror dhe atij lokal, 
por potencojnë se në fazë është sistematizimi i ri ku vëmendje e madhe do ti kushtohet çështjeve nga fusha e 
mbrojtjes sociale dhe shëndetësisë.

Në kuadër të komunës së Strugës ekzistojnë këto komisione me interes për SHSR dhe të rinjtë, shëndetësia 
dhe mbrojtja sociale: Komisioni për barazi gjinore dhe Komisioni për mbrojtje sociale. Në kuadër të 
Komisionit për veprimtari shoqërore shqyrtohen çështjet lidhur e mbrojtjen sociale dhe arsimin. Për 
komisionet nuk ekzistojnë programe të shkruara, ndërsa obligimet e tyre janë caktuar në pajtim me çështjet 
rrjedhëse dhe problemet me interes për popullatën lokale. 

Komuna e Strugës ka program të shkruar vjetor, i cili në gjatë hulumtimit nuk u dorëzua, që më thellësisht të 
analizohen aspektet e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore në pjesën e politikave të tyre lokale. Kjo ka të bëjë 
edhe me raportet vjetore për punën e komunës.  

Ekziston bashkëpunim i mirë me organizatat qytetare dhe atë më së shumti në formë të mbështetjes 
financiare, gjatë së cilës në pajtim me buxhetin e komunës financohen projekte të parashtruara nga ana e 
shoqatave të qytetarëve. Kështu për shembull në vitin e kaluar, 99 shoqata kanë kërkuar mbështetje 
financiare për aktivitete të projekteve dhe të gjitha janë siguruar nga ana e buxhetit të komunës. Komuna 
planifikon edhe hapjen e qendrave të veçanta për parandalim nga varshmëria mes grupeve të dobëta të 
fëmijëve dhe të rinjve, si iniciativë e përbashkët me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa 
organizatat qytetare do të marrin pjesë në zbatimin e aktiviteteve të ndryshme, mes të cilave edhe ato me 
rëndësi për SHSR të rinjve.

Komuna e Strugës deri tani nuk ka zbatuar aktivitete konkrete me qëllim të ndërmarrjes së kompetencave në 
sferën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, siç kërkon Ligji për vetëqeverisje lokale. Financat theksohen si 
shkak kryesor për gjendjen e këtillë. Megjithatë me sistematizimin  e ri në komunë është formuar edhe 
departamenti për mbrojtje sociale dhe shëndetësore. Edhe pse për momentin ky departament ka vetëm 
karakter formal, pritet që në të ardhmen të caktohen referentët të cilët do të merren me çështjet nga 
shëndetësia dhe mbrojtja sociale, ndërsa vëmendje e posaçme do ti kushtohet edhe SHSR të rinjve. Komuna 
thekson për bashkëpunimin e pamjaftueshëm me Qendrën për punë sociale dhe me Shtëpinë e shëndetit, 
të cilat në të ardhmen do të duhej të jenë në kompetenca të komunës, në pajtim me procesin e 
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decentralizimit. Komuna ka 2 përfaqësues të vet në Këshillin drejtues të Shtëpisë së shëndetit. Kompetencat 
e këshillit janë më shumë të natyrës teknike (furnizimi, zgjedhja e personelit), ndërsa diskutimet rreth 
çështjeve publike-shëndetësore nuk janë në fokus. 

Komuna mendon se është e nevojshme të ketë lëndë të obligueshme rreth arsimit seksual në shkolla. Me 
këtë të rinjtë më pak do ti shfrytëzonin informatat lidhur me shëndetin e tyre seksual nga ana e mediumeve 
dhe internetit, të cilat shpesh mund të jenë edhe të pasakta. Në të njëjtën kohë mendojnë se në këtë lëndë 
duhet ti kushtohet vëmendje e posaçme temave si HIV, infektimet përcjellëse seksuale, keqpërdorimi 
seksual dhe dhuna, si dhe për atë se kur të fillohet me aktivitet seksual. Krijimi dhe vendosja e arsimit seksual 
në shkolla duhet të mendohet nga ana e më shumë ministrive, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, Ministrinë 
e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, derisa njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të 
iniciojnë në mënyrë plotësuese iniciativa të këtilla në bashkëpunim me organizatat qytetare.

Komuna e Koçanës i ka miratuar këto politika lokale me interes për shëndetin seksual dhe reproduktiv të 
rinjve: Plani aksionar për barazi gjinore, Plani aksionar për të drejtat e fëmijëve dhe Strategjia lokale për 
mbrojtje sociale. Është përgatitur edhe Plani aksionar lokal për zhvillimin e bashkësisë rome, që është në 
proces të miratimit nga ana e Këshillit të komunës. Megjithatë buxheti për zbatimin e këtij plani aksionar do 
të kufizohet për shkak të mungesës së mjeteve financiare të komunës. Plani aksionar për barazi gjinore në 
fushën prioritare “Gruaja dhe shëndeti” flet për disa intervenime strategjike me rëndësi për shëndetin 
seksual dhe reproduktiv: edukimi për parandalimin nga sëmundjet malinje, duke përfshirë edhe kancerin në 
qafën e mitrës me përfshirje të grupeve të dobëta të grave, veçanërisht grave na mjediset rurale, gratë që 
kujdesen vetë për familjet dhe gratë rome; edukimi për infektimet përcjellëse seksuale te adoleshentet, si 
dhe aktivitete për parandalimin e dhunës familjare. Një pjesë e madhe e aktiviteteve nuk kanë implikime 
financiare ose janë të nevojshme mjete minimale për zbatimin e tyre në terren, ndërsa vëmendje e posaçme 
në fushën e SHSR i është dhënë romeve adoleshente të moshës prej 16 deri 18 vjet. Nga an tjetër, Plani 
aksionar për të drejtat e fëmijëve, i cili është në funksion të avancimit të pozitës së përgjithshme të fëmijëve 
në komunën e Koçanës, nuk përfshinë aktivitete konkrete nga fusha e shëndetit seksual dhe reproduktiv. Në 
raport me mbrojtjen shëndetësore vëmendje i është vënë përmirësimit të shkallës së imunizimit dhe 
avancimit të shëndetit të përgjithshëm. Megjithatë përfaqësuesit e komunës mendojnë se plani aksionar 
për të drejtat e fëmijëve është i hapur për plotësime me përmbajtje nga SHSR. Prioritetet në planin aksionar 
për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve sociale, kujdesin dh 
sigurinë e fëmijëve dhe risocializimit të tyre, veçanërisht të grupeve të dobëta të fëmijëve. Në këtë drejtim në 
planin aksionar vëmendje e veçantë i është dhënë ofrimit të ndihmës sociale dhe organizimit të aksioneve 
bamirëse për fëmijët social-të rrezikuar, hapjen e qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve, qendra për 
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fëmijët me pengesa në zhvillim, si dhe formimi i grupeve për kujdesin e fëmijëve të moshës parashkollore në 
disa mjedise fshatare. Zhvillimi i planit aksionar është pjesë e projektit të UNCIEF-it, i cili realizohet në 
bashkëpunim me Komisionin për arsim, kulturë, sport dhe të drejtat e fëmijëve. Në vitin 2008 në komunën e 
Koçanës është zbatuar edhe projekti i dedikuar për avancimin e shëndetit të fëmijëve dhe të rinjve, ku njëri 
nga prioritetet ka qenë edukimi për parandalim të konsumimit të tepërt të alkoolit gjatë daljeve në mbrëmje. 
Nga intervistat me përfaqësuesit e komunës dhe nga analiza e dokumenteve, u konstatua ekzistimi i 
pjesëmarrjes financiare të komunës në zbatimin e aktiviteteve nga dokumentet strategjike, pa ose në 
bashkëpunim dhe mbështetje financiare nga donatorë të tjerë dhe organizata qytetare. Megjithatë u 
theksua se financat akoma paraqesin problem kryesor për zbatimin e tërësishëm të aktiviteteve. Komuna e 
Koçanës ka bashkëpunim të mirë me Qendrën për shëndet publik dhe Qendrën për punë sociale, 
veçanërisht në pjesën e lëshimit të lejeve për zbatimin e aktiviteteve edukative në shkolla dhe parashtrimin e 
të dhënave për gjendjen sociale dhe shëndetësore të popullatës lokale deri te këshilli i komunës, ku 
shqyrtohen dhe miratohen me propozim përfundime, të cilat paraqesin bazë për veprim ët mëtejshëm të 
përbashkët. Në përgatitjen e informatës për zbatimin e Programit për mbrojtje parandaluese shëndetësore, 
që e realizon Qendra për shëndet publik, merr pjesë edhe departamenti i komunës për veprimtari publike. 
Në të ardhmen në bashkëpunim me Qendrën për shëndet publik planifikohet të zbatohen edukime të 
përbashkëta për SHSR në shkollat dhe qendrat rinore për shëndet seksual dhe reproduktiv, që funksionon në 
kuadër të Qendrës për shëndet publik.

Komuna e Koçanës përgatit program vjetor dhe raporte për punën e vet, të cilat në kuadër të hulumtimit u 
dorëzuan për analizë më të hollësishme. Programi dhe raportet tregojnë se pjesa më e madhe e aktiviteteve 
nga fusha e SHSR zbatohen në kuadër të kompetencave të Komisionit për mundësi të barabarta, të cilat 
kryesisht janë të orientuara drejt edukimit të popullatës së grave për parandalimin nga sëmundjet malinje 
dhe infektimet përcjellëse seksuale. Në pjesën e mbrojtjes shëndetësore, programi në këshillin e komunës 
më shumë ka të bëjë me miratimin e informatave dhe përfundimeve me rëndësi për shëndetin e 
përgjithshëm të popullatës lokale, se sa rreth përgatitjes së programeve konkrete dhe aktiviteteve për punë. 
Komisionet që vijojnë funksionojnë në përbërje të komunës me rëndësi për SHSR dhe të rinjtë: Komisioni për 
barazi gjinore, Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, Komisioni për arsim, kulturë dhe sport dhe 
Komisioni për të drejtat e fëmijëve. Veçanërisht është aktiv Komisioni për barazi gjinore në zbatimin e 
aktiviteteve të veta në pajtim me planin aksionar lokal. Edhe pse ekziston arsyetim real për aktivitetet e 
propozuara, megjithatë ato janë realizuar pjesërisht. Theksohet se në periudhën e kaluar Komisioni për 
barazi gjinore ka kërkuar deri te këshilli i komunës mbështetje plotësuese financiare prej 60.00 denarësh për 
realizimin e aktiviteteve, por kërkesa është refuzuar për shkak të mungesës së mjeteve. Në kuadër të 
kompetencave të komisioneve komunale nuk ekzistojnë programe të shkruara dhe këto komisione marrin 
pjesë në realizimin e programit të këshillit të komunës, veçanërisht në shqyrtimin e materialeve dhe 
përgatitjen e informatave dhe përfundimeve deri te mbledhjet e këshillit komunal.
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Komuna e Koçanës bashkëpunon me organizata lokale qytetare si partnerë në zbatimin e projekteve 
komunale. Edhe se ka shembuj të bashkëpunimit të mirë megjithatë ekziston përshtypje se organizatat 
qytetare janë pasive gjatë parashtrimit të propozimeve deri te komuna, që ndikon në përparimin e 
mëtejshëm dhe partneritetin. Gjatë hulumtimit nuk morëm të dhëna nëse dhe si ndahen mjetet deri te 
organizatat qytetare nga ana e buxhetit të komunës, përveç se ato janë të inkuadruara në realizimin e 
aktiviteteve të caktuara të projekteve. 

Analiza e politikave lokale, realizimi i tyre, si dhe përgjigjet e marra gjatë intervistave me përfaqësuesit e 
komisioneve, administrata komunale dhe kryetari i komunës tregojnë se në komunën e Koçanës ekzistojnë 
njohuri dhe shkathtësi për krijimin dhe zbatimin e aktiviteteve për SHSR, si një nga kompetencat e komunës 
në avancimin e mbrojtjes shëndetësore, në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale. Një pjesë e madhe e 
politikave të miratuara lokale janë të arsyeshme dhe të miratuara në bazë të analizës cilësore të situatës. 
Megjithatë, si dhe te pjesa më e madhe e komunave resurset e pamjaftueshme financiare janë një nga 
shkaqet për zbatimin e tërësishëm të aktiviteteve. Në disa nga projektet vërehet se komuna edhe vetë merr 
pjesë me mjete të veta, si plotësim i mbështetjes së jashtme financiare. Punësimi i kuadrove të veçanta të 
cilat punojnë në çështjet nga fusha e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore janë një nga rekomandimet si të 
avancohen kapacitetet dhe përkushtimi i komunës ndaj këtyre çështjeve. Është e nevojshme të punohet 
edhe në zhvillimin e projekteve cilësore të cilat më tej do të dorëzoheshin deri te ministritë relevante, si një 
mekanizëm i rëndësishëm për mobilizimin e mjeteve plotësuese financiare për aktivitetet e komunës.

Përfaqësuesit e intervistuar të komunës mendojnë se është e nevojshme të vendoset arsimi seksual si lëndë 
e obligueshme në programin mësimor për shkollat, të përshtatura për moshën e fëmijëve, me qëllim që në 
fillim të pubertetit fëmijët të jenë të vetëdijshëm për seksualitetin e tyre dhe për mënyrat e mbrojtjes së 
shëndetit të tyre seksual. U theksua edhe nevoja nga vendosja e përmbajtjeve për ushqim të shëndoshë me 
qëllim të krijimit të shprehive të shëndosha të jetës së fëmijëve dhe përmirësimit të shëndetit të 
përgjithshëm. Komuna e Koçanës thekson se përmes komisioneve të veta relevante mund të jep mbështetje 
iniciativave të caktuara për vendosjen e arsimit seksual, por jo edhe drejtpërdrejt të lobojë pasiqë 
kompetenca për këtë qëndron te Ministria e Arsimit dhe Byroja për zhvillimin e arsimit.
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4.7 Komuna e Shtipit

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR
Politikat lokale që vijojnë janë miratuar nga ana e komunës së Shtipit me rëndësi për shëndetin seksual dhe 
reproduktiv të popullatës lokale dhe të rinjve në përgjithësi: Plani aksionar për Dekadën e romëve Plani 
aksionar për parandalim nga HIV/SIDA te të rinjtë nën rrezik më të madh, Plani lokal aksionar për barazi 
gjinore, Plani aksionar për mbrojtje sociale dhe Plani aksionar për promovimin e shëndetit dhe mbrojtje 
parandaluese shëndetësore, ndërsa po punohet edhe në përpilimin e Planit aksionar për të rinjtë. Analiza e 
politikave lokale tregoi se vëmendje e madhe i është kushtuar aktiviteteve dhe masave për avancimin e 
SHSR, veçanërisht të grave dhe adoleshentëve. Megjithatë sipas deklaratave të intervistuarve, përfaqësuesit 
e komunës “90% nga dokumentet e shkruara janë shkronja të vdekura në letër”, edhe pse në masë të madhe 
janë të arsyeshme dhe me qëllim të mirë. Kështu për shembull aktivitetet lokale për parandalimin nga 
HIV/SIDA janë në pajtim me intervenimet strategjike të Strategjisë nacionale për HIV/SIDA dhe përfshijnë: 
formimin e trupit koordinues për përcjellje dhe vlerësim të aktiviteteve të planit aksionar dhe realizimin e 
trajnimeve për përfaqësuesit e institucioneve relevante, sigurimi i shërbimeve në terren për parandalimin 
nga HIV mes shfrytëzuesve të drogave, MSM dhe punëtorët seksual, hapja e këshillimeve rinore, intervenime 
për ngritjen e shkallës së  informimit te të rinjtë përmes edukimit moshatar, shtypi i materialeve edukative 
dhe fushata mediale, si dhe masa për largimi i rregullt i mbeturinave mjekësore. Aktivitetet nga plani 
aksionar vetëm pjesërisht zbatohen edhe atë më shpesh në kuadër të programeve në rrjedhë të disa 
shoqatave lokale qytetare, të cilat punojnë në fushën e HIV/SIDA. Nga ana e buxhetit të komunës nuk 
sigurohen mjete të veçanta financiare. Në fushën e shëndetësisë, aktivitetet nga fusha e SHSR të parapara me 
Planin aksionar për Dekadën e romëve para së gjithash të orientuara drejt avancimit të shëndetit reproduktiv 
të grave rome përmes përfshirjes më të madhe me shërbimet e Qendrës për planifikim të familjes, 
dispanzerët për gra dhe hapja e Qendrës për edukim. Aktivitetet nga fusha e SHSR te të rinjtë romë janë 
specifikuar vetëm me intervenimet për përfshirje më të madhe me masat për imunizim. Në pjesën e 
edukimit dhe parandalimit të planifikuara me përpunimin e programeve të veçanta shëndetësore, 
materialet edukative dhe organizimi i tribunave, por mungon plani për përmbajtjet për aktivitetet e tilla 
edhe pse në mënyrë indirekte mund të supozohet se të njëjta do të përfshijnë një pjesë nga aspektet e SHSR. 
Për zbatimin e aktiviteteve shëndetësore-parandaluese nga Plani aksionar për Dekadën e romëve (për 
periudhën 2007-2011) buxheti i përgjithshëm është mes 4.000.000 deri 12.000.000 denarë. Edhe në rastin 
me aktivitetet nga Dekada e romëve mungojnë mjetet financiare për zbatimin e tyre dhe pjesa më e madhe e 
aktiviteteve zbatohen si iniciativa të organizatave qytetare. Lidhur me Dekadën me romëve vëmendje më e 
madhe i kushtohet pjesës së arsimit dhe ndihmës sociale përmes sigurimit të mjeteve financiare për zëmër 
pa pagesë për nxënësit romë, si dhe sigurimi i orëve plotësuese për bashkësitë më të vogla etnike për 
njohjen më të mirë të gjuhës dh kulturës së tyre. Në të ardhmen e afërt planifikohet revidimi i Planit aksionar 
për Dekadën e romëve me implikime më të vogla buxhetore. U theksua nevoja nga edukimi më i madh për 
SHSR dhe bashkësitë tjera të pakicave në bashkëpunim me organizatat lokale qytetare, si për shembull të 
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ashtuquajturit jurukët, duke marrë parasysh se një pjesë e madhe e tyre nuk e vizitojnë shkollën, nuk janë të 
informuar sa duhet dhe nuk e njohin gjuhën maqedonase. Gjithashtu edhe plani aksionar për mbrojtje 
sociale parasheh aktivitete të caktuara parandaluese-shëndetësore mes grupeve sociale-të rrezikuara dhe 
në nevojë të rinjve, veçanërisht mes fëmijëve në rrugë dhe fëmijëve me pengesa intelektuale. Zbatimi i 
masave për përfshirje më të madhe me imunizimin dhe parandalimin nga alkooli dhe droga janë prioritare 
në punën me këto grupe në rrezik të rinjve pa u dhënë aspekte të veçanta të SHSR.

Me rëndësi për SHSR, Plani aksionar për mbrojtje sociale flet për aktivitetet për parandalimin nga dhuna 
familjare dhe puna me viktimat e dhunës familjare përmes hapjes së këshillimoreve, SOS linjës telefonike 
dhe sigurimin e ndihmës juridike pa pagesë. Janë cekur edhe një sërë aktivitetesh për ngritjen e vetëdijes 
publike mes popullatës lokale për parandalimin e dhunës familjare, veçanërisht në shkollat dhe puna me 
mediumet. Një nga problemet që theksohet në Planin aksionar lokal për barazi gjinore 2010 – 2011 është 
rritja e numrit të infektimeve përcjellëse seksuale te të rinjtë. Zbatimi i aktiviteteve edukative në mjediset 
shkollore, përgatitja e materialeve edukative dhe realizimi i hulumtimit për njohuritë dhe praktikat e 
nxënësve të shkollave të mesme për SHSR, janë pjesë të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes te të rinjtë për 
parandalimin nga infektimet përcjellëse seksuale. Një pjesë e këtyre aktiviteteve zbatohen në bashkëpunim 
e Qendrën për shëndet publik, në pajtim me Programin parandalues shëndetësor të Ministrisë së 
Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë.

Nga intervistat me përfaqësuesit e komunës u theksua se sot nga ana e buxhetit të komunës çdo vit 
sigurohen mjete për zbatimin e projekteve lokale për barazi gjinore, përkundër politikës paraprake të krijimit 
të planit të veçantë aksionar lokal. Gjatë kësaj për projektet e tilla tashmë janë të siguruara mjete financiare 
për dy vitet e ardhshme. Prioritet në të ardhmen i është dhënë edukimit të punëtoreve në fabrikat e tekstilit 
për të drejtat e tyre të punëtorëve, e me këtë edhe mbrojtje më e madhe nga keqpërdorimi i punës nga ana e 
punëdhënësve. Organizata edukative-humanitare Shtip (EHO) në bashkëpunim me komunën dhe në 
partneritet me institucionet relevante në nivel lokal, ka përpunuar plan detajor aksionar për promovimin e 
shëndetit dhe mbrojtjen parandaluese shëndetësore. Qëllimi i këtij plani aksionar është të ndërtohen 
kapacitetet e autoritete lokale në planifikimin dhe zbatimin e kompetencave të veta në sferën e promovimit 
dhe mbrojtjes shëndetësore, në pajtim me procesin e decentralizimit. Plani aksionar lokal ka identifikuar disa 
probleme dhe sfida me interes të SHSR te grupe të ndryshme qëllimore dhe atë: kanceri në qafën e mitrës, 
problemet gjatë shtatzënisë dhe infektimet te gratë, infektimet përcjellëse seksuale dhe dhuna familjare te 
fëmijët nga mosha parashkollore dhe mosha shkollore dhe të rinjtë, kanceri te prostata te popullata 
mashkullore dhe qasja më e vogël deri te shërbimet shëndetësore te popullata në mjediset rurale. Për të 
gjitha këto probleme të identifikuara ekzistojnë masa të propozuara për veprim me implikimet e nevojshme 
financiare, duke përfshirë edhe hapjen e këshillimoreve (mes të cilave edhe këshillimore për të rinjtë), 
realizimi i aktiviteteve edukuese, shtypi i materialeve, organizimi  fushatave mediale, funksionimi i 
ambulancave mobile etj. Në kuadër të këshillit të komunës së Shtipit për vitin 2010 është miratuar programi 
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vjetor i Këshillit të rinjve, i cili ka për qëllim ta avancojë kualitetin e jetës të rinjve përmes inkuadrimit të tyre 
më aktiv në jetën publike. Në vitin 2010 parashihet përgatitja e Strategjisë lokale për të rinj. Analiza e 
programit vjetor tregoi se SHSR nuk është në fokus të aktiviteteve të këshillit, të cilat në masë të madhe kanë 
të bëjnë me promovimin e këshillit dhe punës së tij, hulumtime për problemet aktuale të rinjve, avancimin e 
sportit dhe kulturës, sigurinë në komunikacion dhe qasje më të madhe të rinjve deri te interneti. Mes 
komunës së Shtipit, Qendrës për shëndet publik dhe Qendrës për punë sociale ekziston bashkëpunim i mirë 
përmes zbatimit të aktiviteteve me interes për mbrojtjen sociale dhe shëndetësore, përmes realizimit të 
aktiviteteve edukative në terren, ngritjen e vetëdijes publike për sëmundje të caktuara dhe PAP teste, si dhe 
krijimi i politikave lokale. Megjithatë potencohet se miratimi i vendimeve akoma është në nivel të pushtetit 
qendror dhe ministrive të saja kompetente që ndonjëherë e konteston komunikimin dhe zbatimin e 
iniciativave të caktuara.

Nuk ekziston program dhe raport i shkruar nga puna vjetore e komunës. Këshilli i komunës së Shtipit përgatit 
program vjetor që miratohet nga ana e anëtarëve të këshillit, sipas Ligjit për vetëqeverisje lokale, kryetari i 
komunës siguron kryerjen e kompetencave që me ligj i janë deleguar komunës dhe rregullisht e informon 
këshillin për kryerjen e kompetencave të veta në pajtim me statusin e komunës.
 
Në përbërje të komunës së Shtipit funksionojnë komisionet që vijojnë, të cilat janë me rëndësi për shëndetin 
seksual dhe reproduktiv dhe të rinjtë: Komisioni për barazi gjinore, Komisioni për punë sociale dhe 
shëndetësi, Këshilli i të rinjve dhe Komisioni për të drejtat e fëmijës. Komisionet nuk kanë programe të veta të 
shkruara për punë, por në pajtim me programin vjetor për punë të këshillit, komisionet si organe të veta 
ndihmëse punojnë në zbatimin e kompetencave të veta. Për çdo nga komisionet janë definuar saktësisht 
obligimet dhe detyrat punuese, të cilat gjatë hulumtimit u parashtruan për analizë.

Në të gjitha politikat e miratuara lokale, organizatat qytetare paraqiten si një nga implementuesit e 
aktiviteteve, ku pjesa më e madhe e aktiviteteve nga politikat lokale zbatohen me iniciativën e tyre. 
Ekzistojnë grante të caktuara në kuadër të buxhetit për komunën, të cilat u ndahen organizatave qytetare, 
por ato janë të kufizuara dhe nuk prioretizohen fushat për veprim. Deri tani janë financuar projekte për 
parandalimin HIV përmes edukimeve të rinjve dhe zbatimin e hulumtimeve. U theksua se në 2 vitet e fundit 
asnjë projekt nuk është financuar dhe realizuar nga fusha e shëndetit të rinjve, edhe pse komuna paraqitet si 
partner në zbatimin e një pjese të aktiviteteve të iniciuara nga organizatat qytetare në nivel lokal, veçanërisht 
në pjesën e koordinimit të aktiviteteve dhe sigurimit të ambienteve për punë. Autoritet komunale 
veçanërisht e përcjellin rolin e organizatave qytetare në punën në terren dhe qasjen më të mirë deri te grupet 
sociale-të rrezikuara, duke përfshirë edhe zbatimin e aktiviteteve për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes për 
SHSR te bashkësitë më të vogla të pakicave, siç janë romët dhe jurukët. Gjatë hulumtimit nuk morëm 
informata për buxhetin, i cili ndahet nga ana e komunës deri te sektori civil.
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B. Kapacitetet dhe resurset  njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – barrierat dhe nevojat

C. Qёndrime pёr arsim seksual

ё

Analiza e politikave lokale tregoi se vëmendje e madhe i është kushtuar aktiviteteve dhe masave për 
avancimin e SHSR, veçanërisht grave dhe adoleshentëve. Megjithatë sipas deklaratave të përfaqësuesve të 
intervistuar të komunës, pjesa më e madhe prej tyre mendojnë se ekzistojnë dokumente të shkruara, por 
realizimi dhe implementimi i tyre nuk është e mjaftueshme. Shkaqet janë të natyrës financiare, ku pushteti 
qendror nuk i ndan në mënyrë të vazhdueshme për avancimin e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. 
Mundësia që pjesa më e madhe nga tatimi personal të hyjë në arkat komunale për investime në shëndetësi 
dhe mbrojtjen sociale, do të krijonte kushte për përkushtim dhe angazhim më të madh të komunave në 
zbatimin e politikave lokale, si dhe pavarësia e tyre më e madhe financiare. Në komunë ekzistojnë nëpunës 
shtetëror dhe këshilltarë, të cilët veçanërisht janë të kushtuar ngritje së çështjes së SHSR në kuadër të 
politikave lokale dhe buxheteve komunale dhe posedojnë kapacitete solide, si ti adresojnë këto çështje në 
nivel lokal. Veçanërisht është i rëndësishëm roli i donatorëve të huaj dhe organizatave qytetare, të cilat 
shpesh paraqiten si iniciatorë të aktiviteteve të këtilla, mundësojnë ndërtimin  e vazhdueshëm të 
kapaciteteve të komunave dhe sigurimi i mbështetjes financiare për zbatimin e një pjese të aktiviteteve.

Qëndrimi i përfaqësuesve të komunës është se është e nevojshme që ë vendoset arsimi seksual që nga klasa 
e 7-të dhe 8-të të shkollimit fillor, që do të zbatohej nga persona profesional. Në këtë mënyrë arsimi seksual 
do të institucionalizohet dhe nuk do të varet nga aktivitetet sporadike nga ana e subjekteve të ndryshme. Në 
këtë mënyrë do të zvogëlohet edhe rreziku nga informatat e pasakta që të rinjtë shpesh i fitojnë nga shokët-
moshatarët e tyre. Vëmendje e posaçme duhet ti kushtohet martesave të adoleshentëve, amësisë së sigurt 
dhe imunizimit, planifikimi i familjes dhe mbrojtja nga infektimet përcjellëse seksuale. Të drejtat seksuale 
gjithashtu u theksuan si temë e veçantë, veçanërisht të dedikuar për vajzat rome, me qëllim të zvogëlimit të 
dhunës në familjet rome dhe vetëdija më e madhe te gratë rome për seksualitetin  dhe reproduktivitetin e 
tyre. Përmbajtjet duhet të përshtaten ndaj moshës së fëmijëve dhe të rinjve. Një pjesë e përfaqësuesve të 
komunës mendojnë se aspekti i parandalimit nga sëmundjet përcjellëse dhe se është e nevojshme të 
ndërmerret qasje konservative në edukimin e të rinjve. Komuna mund të përmbajë iniciativa për vendosjen 
e arsimit seksual në programin mësimor në shkolla, por kjo megjithatë varet para së gjithash edhe nga 
politika dhe qëndrimet e partive politike.
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4.8. Komuna e Radovishit

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR
Sipas analizës nga hulumtimi komuna e Radovishit ka miratuar 2 politika lokale me interes për mbrojtjen 
sociale dhe shëndetësore të popullatës lokale, duke përfshirë edhe çështjet me rëndësi për SHSR: Plani 
aksionar për mundësi të barabarta dhe Plani aksionar për Dekadën e romëve. Të dy politikat lokale janë 
miratuar nga ana e Komisionit për mundësi të barabarta, por deri tani nuk janë ndërmarrë iniciativa për 
implementimin e tyre. Pasqyra e dokumenteve të dorëzuara nuk arriti ti identifikojë masat konkrete, të cilat 
këto dy politika i propozojnë për avancimin e SHSR të qytetarëve të komunës së Radovishit dhe to rinjve në 
përgjithësi. Vetëm në fushën e mbrojtjes shëndetësore, në pajtim me Planin strategjik të komunës së 
Radovishit dhe Konçes, propozohen aktivitete edukative në formë të tribunave me popullatën lokale për 
avancimin e kualitetit të shëndetit të përgjithshëm, por pa u specifikuar zgjedhja e temave shëndetësore. 
Zbatimi i aktiviteteve nga Dekada e romëve pjesërisht janë penguar edhe për shkak të mos ndarjes së 
mjeteve nga ana  Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale deri te komuna, për shkak të faktit se pjesa më e 
madhe e romëve në këtë komunë gjatë regjistrimit janë deklaruar si turq. Në pjesën e mbrojtjes sociale, 
komuna e Radovishit ka siguruar zyrë për punë me personat me pengesa intelektuale, ndërsa në përgatitje e 
sipër është projekti që do ti dorëzohet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për pajimin e zyrave dhe 
formimin e shoqatës së posaçme qytetare. Në bashkëpunim me komunën e Sveti Nikoles planifikohen 
punëtori edukative me gra për ngritjen e vetëdijes për zbulimin e hershëm të kancerit në gji dhe nevoja nga 
kontrollet e rregullta gjinekologjike. Në planin strategjik të komunës së Radovishit është potencuar edhe 
nevoja nga zhvillimi i planit aksionar lokal për të rinj, por më shumë në funksion të stimulimit të punësimit të 
rinjve. Në 2 vitet e kaluara komuna nuk ka mbështetur e as nuk ka financuar projekt lokal për avancimin e 
shëndetit te të rinjtë.

Në përbërjen e komunës së Radovishit funksionojnë këto komisione me interes për mbrojtje sociale dhe 
shëndetësore: Komisioni për barazi gjinore, Komisioni për çështje shëndetësore dhe Komisioni për arsim. Në 
pajtim me përgjigjet nga anketa e zbatuar, ekzistojnë programe të shkruara për çdo nga komisionet dhe 
raportet nga puna e tyre. Por gjatë hulumtimit nuk u dorëzuan si ekzemplarë të shkruar për çka nuk ishte e 
mundur të analizohen më hollësisht obligimet dhe aktivitetet e tyre të cilat i ndërmarrin me rëndësi për 
SHSR. Sipas përfaqësuesve të komunës, SHSR te të rinjtë nuk duhet të anashkalohen, edhe pse sfidat të cilat 
në përgjithësi ekzistojnë në pjesën e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes primare shëndetësore me prioritet të 
madh, të cilave për momentin u përkushtohet vëmendje e madhe. Me iniciativë të shkollave të mesme 
zbatohen edukime të përmbajtjeve nga SHSR në pajtim me programin edukativ të gjinekologëve, por edhe 
komuna shpesh herë paraqitet si iniciator i aktiviteteve të këtilla.

Ekziston bashkëpunim mes komunës, Qendra për punë sociale dhe Shtëpia e shëndetit, por megjithatë i 
njëjti nuk është i koordinuar dhe i vazhdueshëm. Përfaqësues nga komuna është anëtar i Këshillit drejtues i 
Shtëpisë së shëndetit Radovish.
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Komuna e Radovishit çdo vit miraton projekte për organizatat qytetare në lartësi prej 5.000 deri 30.000 
denarë. Asnjë nga projektet e miratuara në 2 vitet e kaluara nuk kanë të bëjnë me avancimin e shëndetit të 
rinjve. Bashkëpunimi ekziston edhe në pjesën e përgatitjes së politikave zhvillimore lokale, ku organizatat 
qytetare paraqiten si partnerë të barabartë, por edhe si iniciatorë në krijimin e disa politikave (p.sh. Plani 
aksionar lokal për Dekadën e romëve).

Rrjedha e ngadalësuar e decentralizimit dhe mungesa e mjeteve financiare janë shkaku kryesor për 
prioretizimin e pamjaftueshëm në fushat e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, duke përfshirë edhe SHSR 
nga ana e komunës. Edhe pse në komunë ekziston komision i veçantë për çështje shëndetësore, imponohet 
përshtypja se resurset ekzistuese në fushën e shëndetësisë janë të pamjaftueshme. Gjatë hulumtimit nuk u 
morën informata për përshkrimin e detyrave të komisionit për çështjet shëndetësore, përveç caktimit të 
detyrave të cilat kryesisht kanë të bëjnë me të gjitha komisionet në kuadër të punës së komunës.

Qëndrimi i përfaqësuesve të komunës është se më së miri përmbajtjet nga arsimi seksual të inkorporohen në 
kuadër të programit mësimor nga lënda e biologjisë, edhe pse potencohet edhe mundësia për vendosjen e 
orëve plotësuese për arsim seksual, i cili do të organizohej  një herë gjatë muajit dhe nuk do ta ngarkonte 
programin mësimor aktual. Vëmendje të veçantë duhet ti kushtohet çështjeve lidhur me kontracepsionin 
dhe infektimet përcjellëse seksuale. Gjithashtu është theksuar edhe roli i edukatorëve moshatar të cilët 
përmes aktiviteteve të tyre do të mund ti plotësonin përmbajtjet nga arsimi seksual në shkolla.

Komuna e Vasilevës ka miratuar vetëm një politikë zhvillimore nga aspekti i SHSR dhe mbrojtja sociale, e cila 
ka të bëjë me promovimin dhe avancimin  barazisë gjinore. Komisioni për mundësi të barabarta i cili është 
përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve të planit aksionar për barazi gjinore nuk disponon me buxhet për 
zbatimin e tij dhe shpesh anëtarët e komisionit takohen me iniciativë të kryetarit të komunës. Plani aksionar 
lokal nuk ishte dorëzuar që të identifikohen masa konkrete të cilat komuna i ndërmerr në pjesën e avancimit 
të SHSR. Në intervistat me përfaqësuesit e komunës si aktivitet u përmend tribuna e organizuar për 
parandalimin e kancerit në qafën e mitrës të organizuar nga ana e një organizate qytetare, që është në pajtim 
me aktivitetet e planit aksionar lokal për barazi gjinore dhe kompetencat e komisionit adekuat komunal. 
Veçanërisht popullatë e goditur për komunën nga aspekti i shëndetit është bashkësia rome, të cilës duhet ti 
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kushtohet vëmendje e veçantë në ngritjen e vetëdijes për shëndetin reproduktiv. Komuna edhe në të 
kaluarën ka iniciuar dhe mbështetur organizimin e tribunave për ngritjen e vetëdijes shëndetësore te 
popullata rome në bashkëpunim me ekspertët.

Programi vjetor i komunës së Vasilevës për vitin 2010 nuk ka paraparë kurrfarë aktivitetesh në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe shëndetësore të komunës. Në pajtim me këtë edhe raportet nga puna vjetore nuk 
flasin për aktivitetet e zbatuara në këto dy sfera.

Në përbërje të komunës së Vasilevës funksionojnë dy komisione me rëndësi për mbrojtjen sociale dhe 
shëndetësore të popullatës lokale dhe SHSR: Komisioni për mundësi të barabarta dhe Komisioni për 
veprimtari shoqërore. Për kompetencat e komisioneve nuk ekzistojnë programe dhe raporte të shkruara dhe 
të njëjta veprojnë në pajtim me dispozitat e statusit të komunave. Komisionet komunale ndërmarrin 
aktivitete për avancimin e kulturës dhe sportit mes të rinjve në komunë, përmes cilave të rinjtë informohen 
edhe për çështjet shëndetësore. Megjithatë gjatë 2 viteve të kaluara nuk është mbështetur projekti për 
avancimin e shëndetit të rinjve nga ana e komunës. Në përgjithësi, qasja deri te shërbimet shëndetësore në 
nivel të mbrojtjes primare shëndetësore është sfida më e madhe për qytetarët e komunës së Vasilevës, për 
shkak të numrit të vogël të ambulancave në territorin e komunës, gjegjësisht vetëm në 4 prej 17 
vendbanimeve ekzistojnë ambulanca, pa ordinanca gjinekologjike në përbërje të njëjtave.

Komuna e Vasilevës ka bashkëpunim të mirë me Qendrën për punë sociale nga Strumica dhe Qendra për 
kujdes social, edhe pse kjo shpesh përmban vetëm aktivitete lidhur me sigurimin e ndihmës në të holla për 
familjet sociale-të rrezikuara. Më i dobët është komunikimi me mjekët amë për shkak të mosekzistimit të 
kompetencave të komunës në pjesën e mbrojtjes shëndetësore.

Në komunën e Vasilevës janë regjistruar organizata qytetare të cilat punojnë në fushën e ekologjisë, ndërsa 
komuna u jep mbështetje iniciativave të tyre në pajtim me kompetencat dhe mundësitë. Gjatë hulumtimit 
nuk janë parashtruar informata për atë nëse edhe me çfarë buxheti komuna financiarisht i mbështet 
aktivitetet e organizatave qytetare lokale.

Për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe mosekzistimin e kompetencave te komuna në pjesën e 
mbrojtjes shëndetësore, është vështirë të flitet për ekzistimin e kapaciteteve komunale dhe resurseve 
njerëzore në fushën e shëndetësisë. Edhe pse potencohet se SHS dhe shëndeti i të rinjve është çështje e cila 
nuk guxon të anashkalohet, megjithatë infrastruktura dhe zhvillimi i bujqësisë, si dhe punësimi paraqesin 
për momentin prioritete më të mëdha për autoritetet komunale.

B. Kapacitetet dhe resurset njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – barrierat dhe nevojat

ё
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C. Q ndrime p r arsimin seksual

4.10. Komuna e Bosillovёs

А. Politikat lokale de mekanizmat me interes pёr SHSR

ё ё
Përfaqësuesit e komunës mendojnë se është e nevojshme të vendoset arsimi seksual në programet 
mësimore në shkolla, me qëllim të parandalimit të infeksioneve përcjellëse seksuale dhe ndërtimin e 
shprehive të shëndosha të sjelljes te të rinjtë. Arsimi seksual duhet ti përshtatet moshës së fëmijëve. Në 
mënyrë plotësuese, vendosja e arsimit seksual duhet të planifikohet me kujdes të madh, pasiqë mund të 
paraqitet rezistencë nga ana e prindërve për shkak të tabuve lidhur me seksualitetin, veçanërisht 
karakteristike për bashkësitë më të vogla të pakicave. Komuna mund ta jep mbështetjen e vet ndaj 
iniciativave të tilla në pajtim me kompetencat në pjesën e arsimit nga Ligji për vetëqeverisje lokale.

Në vitin 2010 komuna e Bosillovës e miratoi Planin aksionar lokal për barazi gjinore dhe kjo politikë paraqet 
politikë të vetme lokale, e cila i adreson nevojat e popullatës lokale në fushën e SHSR dhe mbrojtjen 
shëndetësore më gjerë. Plani aksionar lokal jep vëmendje të posaçme avancimit të shëndetit reproduktiv të 
gruas përmes organizimit të tribunave publike për parandalimin e sëmundjeve malinje të organeve 
reproduktive dhe metodave për planifikim të familjes, shtypin e materialeve edukative dhe edukimin e gruas 
për marrëdhëniet gjinore dhe të drejtat e njeriut. Përmes Institutit për shëndet publik, ndërsa me 
ndërmjetësim të Fondacionit Boris Trajkovski dhe një organizate qytetare nga Strumica janë organizuar 
tribuna për ngritjen e vetëdijes te gratë për nevojën e kontrolleve të rregullta gjinekologjike dhe PAP testin 
falas.

Programi vjetor i komunës së Bosillovës për vitin 2010 nuk parasheh kurrfarë aktivitetesh në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe shëndetësore në komunë. Në pajtim me këtë edhe raportet nga puna vjetore nuk 
flasin për aktivitete të zbatuara në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.

Komisioni për mundësi të barabarta është përgjegjës për përcjelljen e aktiviteteve dhe evoluimin e 
rezultateve nga plani aksionar për barazi gjinore. Megjithatë vëmendje më e madhe nga plani aksionar i 
është dhënë përfaqësimit të drejtë të grave në kuadër të institucioneve të sistemit në pajtim me Ligjin për 
mundësi të barabarta mes meshkujve dhe femrave. Kështu në kuadër të administratës komunale pothuaj 
është harmonizuar numri i të punësuarve meshkuj dhe femra, derisa përfaqësimi i përgjithshëm i gruas në 
institucionet të cilat janë nën kompetenca të komunës është rreth 30%. Në fushën e mbrojtjes shëndetësore 
dhe promovimin te të rinjtë nuk janë realizuar kurrfarë aktivitetesh në 2 vitet e fundit.

Ekziston bashkëpunim i mirë me qendrën ndërkomunale për mbrojtje sociale dhe ambulancave ekzistuese 
në komunë, edhe pse ambulancat janë nën koncesion dhe shtëpia e shëndetit i udhëheq si objekte të veta. 
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Brengë e veçantë për komunën e Bosillovës në pesën e shëndetësisë paraqet përfaqësimi i ulët deri te 
shërbimet shëndetësore për shkak të numrit të vogël të ambulancave që janë në dispozicion në terrenin e 
komunës. Në këtë drejtim komuna është veçanërisht aktive në inkurajimin e mjekëve të investojnë kapitalin 
e tyre për hapjen e ordinancave shëndetësore, derisa vetë komuna do të kishte marrë pjesë në sigurimin e 
hapësirës në godinat shkollore.

Në komunë ekziston interesim i vogël për themelimin e organizatave qytetare dhe inkuadrimin e tyre në 
aktivitetet sociale, para së gjithash për shkak të faktit që në komunë 75% nga popullata merret me bujqësi. 
Gjatë viteve të kaluara kanë bashkëpunuar me organizata qytetare në projekte të caktuara, por pa 
mbështetje të drejtpërdrejtë financiare nga komuna.

Si edhe në rastin me komunën e Vasilevës edhe për komunën e Bosillovës nuk mund të flitet për kapacitete 
ekzistuese dhe/ose resurse njerëzore në fushën e shëndetësisë për shkak të mënyrave në të cilat zbatohet 
decentralizimi, transferimi i pamjaftueshëm dhe i vështirësuar i mjeteve nga pushteti qendror deri te 
komunat, si dhe mosekzistimi i kompetencave te komuna në pjesën e mbrojtjes shëndetësore. Edhe pse 
potencohet se SHSR dhe shëndeti i të rinjve është çështje e cila nuk guxon të anashkalohet, megjithatë 
prioritete më të mëdha për autoritet komunale për momentin paraqesin zhvillimi i bujqësisë dhe punësimi. 
Komuna është e gatshme që financiarisht të ndihmojë që të përmirësohet qasja deri te shërbimet 
shëndetësore për popullatën lokale, veçanërisht nëse ekziston interesim për hapjen e ambulancave të reja 
shëndetësore. Në fushën e SHSR komuna mund të veprojë si qendër për informimin e qytetarëve dhe gjatë 
organizimit të aktiviteteve edukuese në shkolla.

Qëndrimi i përfaqësuesve të komunës së Bosillovës është se, është e nevojshme vendosja e arsimit seksual 
që ka për qëllim zvogëlimin e pasojave nga sjellja e rrezikshme seksuale te të rinjtë. Arsimi seksual duhet ti 
përshtatet moshës së nxënësve, ndërsa qasja duke të mendohet me kujdes që të mos paraqitet rezistencë te 
arsimtarët dhe prindërit, për shkak se akoma janë prezent vlerat tradicionale lidhur me seksualitetin, të cilat 
janë karakteristike për mjediset e vogla. Me kërkesë të ndonjë nga komisioneve komunale mund të 
mbështeten iniciativa për vendosjen e arsimi seksual, të cilët janë në pajtim me kompetencat e komunës.

B. Kapacitetet dhe resurset njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – barrierat dhe nevojat

C. Qёndrime pёr arsimin seksual

ё
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4.11 Komuna e Novo Sell s

А. Politikat lokale dhe mekanizmat me interes pёr SHSR

ё

Komuna e Novos Sellës nuk ka miratuar asnjë nga politikat lokale me interes për mbrojtjen sociale dhe 
shëndetësore, duke përfshirë edhe për SHSR. Megjithatë komuna ka qenë e inkuadruar në aktivitetet për 
ngritjen e vetëdijes për parandalimin e kancerit të gjirit përmes organizimit të tribunave dhe informimit të 
grave për shfrytëzimin e shërbimeve parandaluese pa pagesë në kuadër të programeve të Ministrisë së 
Shëndetësisë, gjegjësisht PAP testin pa pagesë dhe mamografi. Në këto aktivitete ka qenë e inkuadruar edhe 
një organizatë qytetare. Në pjesën e mbrojtjes sociale komuna ndan ndihmë të njëhershme sociale gjatë 
rastit të vdekjes ose sëmundjes në familje. Gjithashtu organizohen aktivitete sociale për fëmijët me nevja të 
veçanta nga shkolla “Klimenti i Ohrit”, përmes organizimit të ekskursioneve ose dhënien e mjeteve materiale. 
Me mbështetje të UNDP gjatë vitit 2010 planifikohet projekt nga fusha e mbrojtjes  sociale dhe mbrojtjes së 
fëmijëve mes komunave Novo Sellë, Bosillovë dhe Vasilevë. Deri në vitin 2005 në komunë janë kryer lindjet 
në kuadër të departamentit gjinekologjik-akusherik, ndërsa edhe vetëdija te gratë për shëndetin e tyre 
reproduktiv ka qenë e lartë për shkak të vizitave të shpeshta te gjinekologu. Për momentin departamenti 
është i mbyllur dhe në territorin e komunës ka vetëm një ordinancë gjinekologjike, e cila nuk ka lidhur 
marrëveshje me Fondin për sigurim shëndetësor, që në mënyrë plotësuese e vështirëson qasjen e grave deri 
te shërbimet për shëndet reproduktiv. Në komunë ekziston ekipi me 5 motra të cilat janë nën kompetenca të 
Shtëpisë së shëndetit të Strumicës, të cilat realizojnë aktivitete në terren për promovim dhe mbrojtjen 
shëndetësore te popullata lokale. 

Komuna e Novo Sellës ka bashkëpunim të mirë veçanërisht me Qendrën për punë sociale në pjesën e 
ndërmjetësimit për marrjen e ndihmës sociale për popullatën e rrezikuar lokale. Shumë i dobët është 
bashkëpunimi me Qendrën për shëndet publik dhe motrat të cilat veprojnë në pajtim me kompetencat në 
shtëpinë e shëndetit Strumicë dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

Në programin dhe projektet e komunës së Novo Sellës nuk parashihen kurrfarë projektesh në fushën e 
mbrojtjes sociale dhe shëndetësore të popullatës lokale. Në pajtim me këtë edhe raportet nga puna vjetore 
nuk flasin për aktivitete të zbatuara në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.
Në kuadër të komunës ekzistojnë dy komisione të cilat prekin deri te çështjet nga fusha e mbrojtjes sociale 
dhe shëndetësore: Komisioni për barazi gjinore dhe Komisioni për veprimtari publike. Për ato nuk ekzistojnë 
detyra dhe programe të shkruara për punë për shkak se funksionojnë si organeve komunale të cilat shpesh 
vetëm japin propozime dhe mendime deri te këshilli i komunës për shqyrtim dhe vendosjen për të njëjtat. 
Në 2 vitet e kaluara nuk është zbatuar dhe financar asnjë aktivitet nga aspekti i shëndetit për të rinjtë.
Komuna bashkëpunon me 3 organizata qytetare në promovimin e ujëvarave në rajonin e komunës së Novo 
Sellës. Asnjë nga organizatat qytetare lokale nuk është e inkuadruar në zbatimin e aktiviteteve nga fusha e 
mbrojtjes sociale dhe shëndetësore.
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B. Kapacitetet dhe resurset njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – barrierat dhe nevojat

C. Qёndrime pёr arsimin seksual 

ё

Decentralizimi i ngadalësuar në pjesën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore është shkaku kryesor për 
kompetencat e kufizuara të komunës në këto dy veprimtari shoqërore. Komuna gjendet në fazën e 2-të të 
decentralizmit, që edhe më shumë e vështirëson procesin e ndërmarrjes së obligimeve më të mëdhatë 
fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Në këtë mënyrë edhe kjo komunë si edhe atë të mëparshmet, 
Bosillova dhe Vasileva, nuk mund të flet për ekzistimin e kapaciteteve dhe/ose resurseve njerëzore në fushën 
e shëndetësisë dhe/ose mbrojtjen sociale. SHSR nuk është prioritet për komunën, por mund të vërehet 
nevoja që të punohet në mënyrë të vazhdueshme në këtë temë, pasiqë është me interes të madh 
shëndetësor për fëmijët dhe të rinjtë. Komuna bën përpjekje për gjetjen e mjeteve për rikonstruimin e një 
pjese të ambulancave dhe përmirësimin e kualitetit dhe qasjes deri te shërbimet shëndetësore. 

Sipas qëndrimeve të përfaqësuesve komunal, vendosja e arsimit seksual në shkolla është me rëndësi të 
madhe për avancimin e shëndetit te të rinjtë. Tema të ndryshme do të mund të realizoheshin në kuadër të 
orëve klasore ose si lëndë e veçantë. Veçanërisht e rëndësishme është të ruhen përmbajtjet për promovimin 
e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës. Përfaqësuesit e komunës flasin se komuna mund të merr 
pjesë me 5% në krijimin e programeve në shkolla dhe përmes një mekanizimi të këtillë në prioretizimin më të 
madh të temave nga arsimi seksual në kuadër të programit mësimor. 
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5.1 Korniza ligjdhёn se/juridikeё
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë e garanton të drejtë e njësive të vetëqeverisjes lokale që të krijojnë 
politikat e veta juridike-shëndetësore dhe aktivitete të cilat kanë rëndësi dhe u përgjigjen nevojave të 
popullatës lokale. 

Me miratimin e Ligjit për vetëqeverisje lokale, i cili si ligj sistemor i rregullon çështjet për kompetencat e 
komunave, në mënyrë më specifike janë përmendur obligimet e njësive të vetëqeverisjes lokale në 
avancimin e mbrojtjes shëndetësore dhe shëndetin publik të popullatës. Edhe krahas asaj se shëndeti 
seksual dhe reproduktiv nuk është cekur në mënyrë specifike, megjithatë fushat për edukim shëndetësor, 
avancimi i shëndetit, parandalimi i sëmundjeve ngjitëse, keqpërdorimi i drogave dhe alkoolit dhe sigurimi i 
shërbimeve dhe ndihma grupeve sociale në nevojë, u japin hapësirë pushteti lokal që ti përfshijë edhe këto 
çështje në kompetencat e veta nëse janë me interes për qytetarët nga vetëqeverisja lokale. Sipas nenit i cili e 
definon mënyrën e financimit të komunave, burimet e të ardhurave të komunës duhet të sigurohen në 
mënyrë adekuate me kryerjen e kompetencave të veta të vërtetuara me ligj. Mënyra e këtillë e financimit të 
vetëqeverisjes lokale krijon pasqyrë të paqartë si komunat do të duhej obligimet e veta në pjesën e mbrojtjes 
shëndetësore ti realizojë në praktikë, duke pasur parasysh se financimi i komunave është rregulluar 
parimisht vetëm me Ligjin për vetëqeverisjen lokale.

Ligji për shëndet publik gjithashtu e njeh rolin e vetëqeverisjes lokale në avancimin e shëndetit publik, e me 
këtë edhe në promovimin e SHSR, si pjesë e politikave publike-shëndetësore, krijimin e politikave lokale 
shëndetësore, si dhe në zvogëlimin e dispariteteve shëndetësore. Ligji parasheh që njësitë e vetëqeverisjes 
lokale në rajonin e tyre të formojnë Këshill për shëndet publik, i përbërë na shumica e përfaqësuesve të 
komunës, i cili i hulumton çështjet dhe politikat nga fusha e shëndetit publik, përgatit mendime, jep 
iniciativa dhe/ose propozime deri te organet e njësisë së vetëqeverisjes lokale për veprim të mëtejshëm. Por 
edhe ky ligj nuk parasheh financim të veçantë të njësive të vetëqeverisjes lokale për programet publike-
shëndetësore ku buxhetet janë obligim i plotë i komunave. Rregullimi i këtillë ligjor i shëndetit publik 
njëkohësisht paraqet edhe rrezik kryesor, faktor për implementimin e ligjit në nivel lokal, duke pasur 
parasysh mjetet dhe resurset e kufizuara të njësive të vetëqeverisjes lokale.   

Barazia gjinore nga aspekti i vendosjes së mundësive dhe të drejtave të barabarta mes femrave dhe 
meshkujve janë komponent e pandashme nga politikat dhe programet e shëndetit seksual dhe reproduktiv 
të njerëzve dhe shëndetit publik në përgjithësi. Me ligjin për mundësi të barabarta të meshkujve dhe 
femrave parashihet që njësitë e vetëqeverisjes lokale të ndërmarrin politika dhe aktivitete adekuate për 
aplikimin e barazisë gjinore në sfera të ndryshme të jetës shoqërore, duke përfshirë edhe në pjesën e 
shëndetit publik dhe mbrojtjes shëndetësore. Megjithatë edhe në këtë ligj nuk është rregulluar veçmas 
mënyra e financimit për zbatimin e ligjit në nivel lokal në pajtim me obligimet dhe aktivitetet e Komisionit 
për mundësi të barabarta. 

5. PЁRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME
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Rekomandime

5.2 Politikat (aktet) nacionale me interes pёr shёndetin 

seksual dhe reproduktiv

Ì Plotësimi i listës së kompetencave të komunave në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore nga 
neni 22 i Ligjit për vetëqeverisje lokale me masat për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv, 
gjegjësisht mbrojtja nga infektimet përcjellëse seksuale, HIV/SIDA, promovimi i kontracepsionit për 
mbrojtje nga shtatzënia e padëshiruar, parandalimi nga dhuna gjinore dhe familjare dhe edukimi për 
seksualitetin dhe reproduktimin, e cila promovon vlera pozitive dhe tolerante te të rinjtë. Kështu në mënyrë 
specifike do të theksohet prioriteti i problemeve dhe nevojave të rinjve lidhur me seksualitetin dhe 
shëndetin reproduktiv, ndërsa autoritet komunale do të sensibilizohen për nevojat nga inkuadrimi i tyre 
gjatë planifikimit dhe të jenë më me përgjegjësi gjatë zbatimit të politikave dhe aktiviteteve lokale në fushën 
e mbrojtjes shëndetësore dhe në përgjithësi shëndetin publik të popullatës lokale.
Ì Gjatë përgatitjes së buxheteve vjetore në sferën e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, pushteti qendror 
duhet të parasheh dhe të distribuojë mjete të caktuara për zbatimin e aktiviteteve parandaluese edhe në 
nivel lokal, në pajtim me kompetencat ligjore të njësive të vetëqeverisjes lokale (Ligj për vetëqeverisje lokale, 
Ligji për shëndet publik, Ligji për mundësi të barabarta mes meshkujve dhe femrave) dhe aktet e tyre 
politike/nënligjore. Në mënyrë plotësuese, mjetet minimale për zbatimin e aktiviteteve lokale 
shëndetësore-parandaluese, duke përfshirë edhe për aktivitetet për avancimin e SHSR, të ndahen edhe në 
kuadër të programeve parandaluese (vertikale) të Ministrisë së Shëndetësisë për nevojat e njësive të 
vetëqeverisjes lokale. 
Ì Nevojitet që njësitë e vetëqeverisjes lokale në kuadër të organeve të tyre komunale të formojnë 
komisione për shëndet publik, me qëllim që ta demonstrojnë vullnetin e tyre, gatishmërinë dhe 
përkushtimin për ndërmarrjen e obligimeve në procesin e decentralizimit të programeve publike-
shëndetësore dhe të mundësojnë aplikim konsekuent të Ligjit për shëndet publik. Avancimi i SHSR duhet të 
jetë një nga prioritetet e komisioneve komunale gjatë formulimit dhe zbatimit të aktiviteteve lokale publike-
shëndetësore. 

Hulumtimi tregoi për një numër të madh të politikave nacionale të cilat përfshijnë çështje të ndryshme për 
avancimin e SHSR mes të cilave: parandalimi nga HIV/SIDA, veçanërisht mes grupeve nën rrezik të madh 
(Strategjia nacionale për HIV/SIDA 2007 – 2011); promovimi i shprehive shëndetësore të sjelljes përmes 
përdorimit të kontracepsionit dhe mbrojtjes nga infektimet përcjellëse seksuale në periudhën para-
kontracepsionit (Strategjia nacionale për amësi të sigurt 2010 – 2020); përmirësimi i informimit dhe forcimi i 
përgjegjësisë për shëndetin seksual dhe reproduktiv, me fokus të veçantë ndaj popullatës së grave përmes 
promovimit të konceptit për barazi gjinore (Plani nacional aksionar për barazi gjinore 2007 – 2012); pengimi i 
shtatzënisë së padëshiruar te adoleshentet, sigurimi i mbështetjes adekuate për nënat adoleshente dhe 
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pengimi dhe menaxhimi i HIV/SIDA dhe IPS te adoleshentët (Strategjia nacionale për shëndetin dhe zhvillim 
adoleshent 2008 – 2015); zvogëlimi i dukurisë së dhunës familjare dhe përmirësimi i kualitetit të mbrojtjes 
(Strategjia nacionale për dhunë familjare 2008 -2011); avancimi i shëndetit reproduktiv të grave rome dhe 
ndërtimi i shkathtësive të shëndosha për jetë nga fusha e SHSR te popullata e re rome (Strategjia nacionale 
për romët në Republikën e Maqedonisë); parandalimi nga HIV/SIDA dhe infektimet përcjellëse seksuale, 
promovimi i SHSR dhe stilet e shëndosha jetësore te të rinjtë (Strategjia nacionale për të rinj 2005 -2015). 

Me miratimin edhe të Strategjisë nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv 2010 -2020, që gjendet në 
fazën e miratimit nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, edhe më shumë do të forcohet 
përgjegjësia dhe përkthimi i shtetit në ndërtimin e përgjigjes efikase dhe të koordinuar për përmirësimin e 
shëndetit dhe të drejtave të popullatës lidhur me seksualitetin dhe reproduktimin e tyre dhe atë përmes 
mbrojtjes dhe promovimi të drejtave seksuale dhe për reproduksion; planifikimi i familjes dhe 
kontracepsionit; mbrojtja e shëndetit seksual dhe reproduktiv të kategorive të caktuara të popullatës, me 
vëmendje të veçantë të popullatës adoleshente; infektimet përcjellëse seksuale dhe HIV; abortimi, amësia e 
sigurt; infertiliteti dhe neoplazma malinje e gjirit.

Në pjesën më të madhe të politikave nacionale, të cilat i përfshijnë fushat nga sfera e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv, vëmendje i është kushtuar edhe rolit të vetëqeverisjes lokale në zbatimin e intervenimeve në 
nivel lokal. Gjatë kësaj politikat nacionale e potencojnë rolin e njësive të vetëqeverisjes lokale në 
vendimmarrje të politikave lokale, si dhe në sigurimin e mjeteve nga burime të ndryshme për zbatimin e tyre. 
veçanërisht theksohet nevoja nga zhvillimi i kapaciteteve të autoriteteve komunale, koordinimi me 
mekanizmat nacionale, aktivitetet për ngritjen e vetëdijes te popullata lokale dhe promovimi përmes 
edukimit dhe informimit. Megjithatë, vetëm në disa nga politikat nacionale, vetëqeverisja lokale është me 
rëndësi të dhe sfidë veçantë gjatë adresimit të çështjeve me interes për SHSR të popullatë lokale, ndërsa në 
pjesën më të madhe prej tyre nuk ekzistojnë qëllime dhe/ose intervenime specifike ku njësitë e 
vetëqeverisjes lokale janë shfrytëzues të drejtpërdrejtë, gjegjësisht në pjesën më të madhe të politikave, roli i 
vetëqeverisjes lokale është sjellë në nivel të rekomandimeve të përgjithshme. Sa i përket pjesëmarrjes së 
strukturave legjitime të vetëqeverisjes lokale (veçanërisht Ministria e Vetëqeverisjes Lokale dhe BNJVL) në 
përgatitjen e politikave nacionale, kjo është ose e pamjaftueshme ose është përjashtuar plotësisht, me çka 
është pamundësuar përcjellja më adekuate dhe më reale e nevojave të popullatës në nivel lokal. 

Ì Gjatë përgatitjes së politikave të ardhshme nacionale me interes për shëndetin seksual dhe reproduktiv 
të parashihen qëllimet ose intervenimet konkrete për rolin e vetëqeverisjes lokale gjatë zbatimit të 
programeve de aktiviteteve në nivel lokal. 
Ì Nevojitet të punohet në motivimin për pjesëmarrje më të madhe të strukturave legjitime të 
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vetëqeverisjes lokale, veçanërisht të përfaqësuesve nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale dhe BNJVL, si 
partnerë të barabartë në krijimin e politikave nacionale me interes për SHSR. 
Ì Nevojitet zhvillimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për përgatitjen, 
zbatimin dhe evoluimin e programeve dhe aktiviteteve për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv, 
në pajtime rolin e vetëqeverisjes lokale në politikat në rrjedhë dhe të ardhshme nacionale.  

Pjesa më e madhe e komunave inkuadrojnë përmbajte të ndryshme nga fusha e shëndetit seksual dhe 
reproduktiv në kuadër të politikave të tyre zhvillimore. Kjo veçanërisht është shprehur në njësitë më të 
mëdha dhe ato urbane të vetëqeverisjes lokale dhe atë në nivel të politikave të miratuara të veçanta dhe 
specifike me rëndësi për SHSR, derisa në komunat rurale këto çështje janë ose në kuadër të planeve të 
përgjithshme strategjike për përmirësimin e qasjes së përgjithshme deri te mbrojtja sociale dhe 
shëndetësore të popullatës lokale, ku çështjet e SHSR janë të adresuara jo aq sa duhet, ose në përgjithësi nuk 
paraqesin prioritet në programet zhvillimore të komunave. Iniciativat dhe bashkëpunimi me institucionet e 
pushtetit qendror dhe organizatat qytetare janë shkaku më i shpeshtë për zbatimin e aktiviteteve nga fusha 
e SHSR në komunat më të vogla dhe ato rurale, derisa iniciativat e drejtpërdrejta janë lënë pas dore. 

Analiza tregoi se pjesa më e madhe e komunave të anketuara kanë miratuar plane aksionare lokale  për 
barazi gjinor dhe për Dekadën e romëve (te komunat me popullatë rome më me numër), derisa gjysma prej 
tyre kanë miratuar edhe strategji lokale për parandalim nga HIV/SIDA. Vetëm disa nga komunat kanë plane 
aksionare për të rinjtë ose ato janë në proces të përpunimit. Planet aksionare lokale për HIV/SIDA më së 
shumti kanë të bëjnë me aktivitetet për informim, edukim dhe ngritjen e vetëdijes te popullata lokale, ku 
fokusi janë të rinjtë dhe grupet në nevojë, veçanërisht shfrytëzuesit e drogës. Planet aksionare lokale 
përfshijnë edhe hapjen e këshillimoreve rinore, formimin e ekipeve të edukatorëve moshatar dhe aktivitete 
në terren. Në politikat lokale për barazi gjinore vëmendje e veçantë i është dhënë parandalimit nga dhuna 
familjare, edukimi i të rinjve (veçanërisht adoleshentëve) për infektimet përcjellëse seksuale dhe përdorimin 
e mjeteve kontraceptive, si dhe aktivitete për ngritjen e vetëdijes për parandalim nga sëmundjet malinje të 
organeve reproduktive dhe atë përmes promovimit të PAP testit pa pagesë dhe kontrolle mamografike. Në 
pjesën më të madhe të planeve aksionare lokale për barazi gjinore, gratë rome janë një nga grupet specifike 
qëllimore, të cilit i kushtohet vëmendje e veçantë në aktivitetet në terren. Nga aspekti i SHSR në planet 
aksionare lokale për Dekadën e romëve më së shumti vëmendje i është kushtuar avancimit të shëndetit 
reproduktiv të gruas, përmes rritjes së përfshirjes së tyre në dispanzerët për gra dhe edukimin për 
parandalimin e sëmundjeve malinje të organeve reproduktive. Sa i përket fëmijëve dhe të rinjve të 
bashkësisë rome, një nga prioritetet kryesore shëndetësore, është rritja e përfshirjes me imunizim. Planet 
aksionare për Dekadën e romëve më shumë është drejtuar nga përmirësimi i statusit social të romëve dhe 
sigurimin e mbrojtjes sociale të fëmijëve, veçanërisht fëmijëve në rrugë. Edhe pse vetëm një pjesë e 
komunave kanë miratuar plane aksionare lokale për të rinjtë (ose ata janë në gazën e përpunimit) është 

5.3 Politikat lokale dhe mekanizmat me interes p r SHSRё
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evidente mungesa e aktiviteteve në fushën e mbrojtjes shëndetësore dhe SHSR të rinjve në kuadër të 
njëjtave. Aktivitetet më shumë janë fokusuar drejt përmirësimit të pjesëmarrjes rinore në krijimin e 
politikave të bashkësisë lokale me interes të përgjithshëm të rinjve, veçanërisht në pjesën e krijimit të 
kushteve më të mira për punësim. Vendosja e mekanizmit të këtillë në kuadër të komunave është parakusht 
kryesor për angazhimin e madh të rinjve dhe në avancimin e SHSR së tyre.

Një nga sfidat më të mëdha të politikave lokale me rëndësi për SHSR është mungesa e mjeteve nga ana e 
buxhetit të komunës, që në masë të madhe ndikon në zbatimin e tyre efikas. Vetëm disa nga komunat më të 
mëdha ndajnë mjete të caktuara, e më së shpeshti minimale, për zbatimin e vazhdueshëm të aktiviteteve 
nga strategjitë lokale. Bashkëpunimi dhe mbështetja e OJQ-ve edhe nga organizatat ndërkombëtare, njëlloj 
si në nivel programor ashtu edhe në atë financiar, shpesh herë janë të rëndësishme në zbatimin e aktiviteteve 
te pjesa më e madhe e komunave, pa pjesëmarrjen e të cilëve aktivitetet lokale do të zbatoheshin shumë pak 
ose të njëjta do të ishin vetëm “shkronja të vdekura në letër”. Në pjesën më të madhe të komunave nuk 
realizohen projekte të veçanta për avancimin e shëndetit të rinjve. Komunat përgatisin programe dhe 
raporte vjetore për punën e tyre, edhe pse ato gjatë hulumtimit u dorëzuan në numër të vogël, me qëllim që 
të bëhen analiza më të thella dhe më realisht të vlerësohet ndikimi i punës dhe aktivitetet e njësive të 
vetëqeverisjes lokale në avancimin e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore të popullatës lokale dhe në 
përgjithësi për SHSR.

Pothuaj të gjitha komunat të cilat u përfshinë në hulumtim kanë themeluar Komision për barazi gjinore, që 
njëkohësisht është edhe më aktive në zbatimin e aktiviteteve me rëndësi për SHSR. Kjo veçanërisht ka të bëjë 
me komunat më të vogla dhe ato rurale. Vetëm te disa komuna, veçanërisht më të mëdhatë, ekzistojnë 
komisione të veçanta për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, ndërsa në ato komuna ku komisionet e këtilla 
mungojnë, fushat e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale përfshihen përmes kompetencave të komisioneve 
për veprimtari shoqërore. Në disa komuna ekzistojnë edhe Komisione për të drejtat e fëmijës ose këshill i të 
rinjve, janë formuar me qëllim të forcohet pjesëmarrja e të rinjve në vendimmarrje në sferën e jetës 
shoqërore dhe në përgatitjen e strategjive lokale për të rinjtë.

Në përgjithësi, bashkëpunimi me sektorin civil është vlerësuar pozitivisht nga ana e njësive të vetëqeverisjes 
lokale edhe në përgatitjen dhe zbatimin e politikave lokale me interes për SHSR. Megjithatë te komunat 
rurale dhe një pjesë të komunave më të vogla, është evidente mungesa e organizatave qytetare lokale të 
cilat punojnë në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. Gjysma e komunave në kuadër të buxheteve 
të tyre planifikojnë mjete për aktivitetet e organizatave qytetare, por megjithatë të njëjta nuk janë caktuar 
sipas fushave prioritare, edhe pse një pjesë e projekteve të zbatuara nga sektori civile përfshijnë edhe çështje 
lidhur me SHSR. Mjetet e dedikuara për organizatat qytetare shesh janë minimale dhe vetëm në një pjesë të 
vogël të komunave erdhëm deri te informata për buxhetin e përgjithshëm të cilat në vjet u ndahen për 
projekte të organizatave qytetare.
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Të gjitha komunat pajtohen se SHSR duhet të jetë një nga prioritetet në komuna, ndërsa kompetencat e tyre 
më shumë janë në funksion të promovimit shëndetësor dhe ngritjen e vetëdijes te popullata lokale dhe atë 
në koordinim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me aktorët relevant lokal dhe sektorin civil. 

Ì Të mundësohet implementimi efikas i aktiviteteve nga politikat e miratuara lokale me rëndësi për SHSR 
të rinjve përmes planifikimit të resurseve financiare dhe njerëzore, në kuadër të programeve de buxheteve 
vjetore të komunave, si dhe përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizata relevante qeveritare 
dhe ndërkombëtare dhe donatorë për mobilizimin e mjeteve plotësuese. Gjatë kësaj është e nevojshme të 
planifikohen buxhete të cilat do të jenë reale dhe në pajtim me nevojat dhe mundësitë financiare të 
komunës, me çka do të mundësohet edhe implementimi më efikas i aktiviteteve. Komunat të cilat nuk kanë 
politika të veçanta të zhvilluara lokale me rëndësi për SHSR, të parashohin aktivitete të caktuara në kuadër të 
planeve të tyre strategjike për zhvillim të qëndrueshëm me planifikimin e mjeteve minimale për zbatimin e 
tyre. Shpallja e informatave ose linqeve deri te materialet edukative lidhur me shëndetin seksual dhe 
reproduktiv në ueb faqet e komunave për ngritjen e vetëdijes të popullatës, ose shpallja e shkrimeve 
edukative në informatorët e komunave. Kjo është procedurë relativisht e thjesht e cila kursen kohë dhe 
shpesh nuk është kushtëzuar me resurse plotësuese financiare.
Ì Bashkëpunimi i vazhdueshëm me shërbimet relevante shëndetësore dhe sociale në nivel lokal, duke 
përfshirë edhe organizatat qytetare në të gjitha fazat e implementimit të politikave lokale - përgatitjen, 
zbatimin dhe evoluimin. Kjo veçanërisht është e rëndësishme për komunat më të vogla për shkak të 
mungesës së resurseve dhe kapaciteteve njerëzore. 
Ì Komuna të mundësojë edukimin e anëtarëve të trupave këshillëdhënëse, përgjegjës për zbatimin e 
politikave lokale me rëndësi për SHSR, veçanërisht për anëtarët e Komisionit për mundësi të barabartë, 
Komisionin për mbrojtje shëndetësore dhe sociale.
Ì Komunat në kuadër të programeve të veta të parashohin formimin e trupit këshillëdhënës për të rinjtë 
(atje ku të njëjta nuk ekzistojnë), ku të rinjtë do të inkuadrohen në mënyrë aktive në planifikimin dhe 
zbatimin e politikave për të rinjtë, që janë në pajtim me nevojat dhe interesat e tyre. Në të njëjtën kohë do të 
sigurohen përpjekje që SHSR të jetë pjesë e politikave dhe aktiviteteve lokale për të rinjtë.
Ì Shpalljet e dedikuara për ndarjen e mjeteve për financimin e organizatave qytetare të specifikohen sipas 
fushave dhe çështjeve prioritare, ndërsa aspektet e SHSR të jenë pjesë e prioriteteve, por në pajtim me 
politikat ekzistuese lokale. Komunat ku ka mungesë të organizatave qytetare lokale në mënyrë të 
drejtpërdrejtë të ndërmjetësojnë me shërbimet shëndetësore në bashkësinë e tyre (për shembull 
ambulancat lokale ose qendrat për shëndet publik) dhe/ose me organizatat qytetare të cilat veprojnë në 
nivel nacional për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara.  
Ì Komunat të përgatisin dhe të miratojnë plane të veçanta aksionare për SHST, ku do të integrohen të 
gjitha aspektet lidhur me seksualitetin, riprodhimin dhe të drejtat seksuale dhe reproduktive. Aktivitetet për 
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SHSR mund ti përfshijnë çështjet që vijojnë: HIV/SIDA, infektimet përcjellëse seksuale dhe parandalimi i tyre, 
kontracepsioni dhe mbrojtja nga shtatzënia e padëshiruar, amësia e sigurt, rolet e gjinive dhe karakteristikat, 
stereotipat dhe pabarazia, pasojat nga pabarazia gjinore, perceptimi për mashkullinë dhe femërinë në 
familje dhe shoqëri, seksualiteti de të drejtat seksuale, ku të merren informatat e nevojshme, mbështetja dhe 
shërbimet shëndetësore, emocionet, dashuria, përvoja e parë seksuale, kënaqësia dhe masturbimi, dhuna – 
llojet, normat dhe mitet tradicionale, mbrojtja dhe mbështetja, lidhjet dhe llojet në familje, bashkësia, lidhja 
romantike, lidhja seksuale, të qenit prind, kuptimi për diversifikimin lidhur me identitetin dhe orientimin 
seksual, njohja dhe efektet negative të diskriminimit dhe ballafaqimi me ato. Para se të zhvillohen planet 
aksionare është e nevojshme të bëhet vlerësimi i nevojave të popullatës lokale nga ana e komunës, 
veçanërisht të rinjve, me qëllim që të jepet pasqyrë më reale për nevojat e grupeve të ndryshme qëllimore. 
Buxhetet duhet të jenë reale dhe në pajtim me nevojat dhe madhësinë e popullatës në komunë. 
Ì Të bëhet evoluim vjetor i politikave lokale dhe planifikimi në kohë i politikave afatgjate zhvillimore me 
rëndësi për SHSR. Kjo mund të jetë  në kuadër të aktiviteteve dhe kompetencave të Komisionit për mbrojtje 
shëndetësore dhe sociale ose Komisionit për barazi gjinore, veçanërisht në komunat te të cilat nuk ka organe 
të veçanta këshillëdhënëse, të cilat punojnë në mënyrë specifike në shëndetësi dhe mbrojtjen sociale. 

Mbisundon mendimi se mungesa e mjeteve financiare për shkak të procesit të ngadalshëm të 
decentralizimit është shkaku kryesor për pozitën e pavolitshme të njësive të vetëqeverisjes lokale në 
ndërmarrjen e kompetencave në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. Intervenimet e komunave 
janë të kufizuara pasiqë varen nga politikat e pushtetit qendror, ndërsa e shpeshtë është edhe dukuria e 
transferimit të vonuar të mjeteve financiare drejt komunës për plotësimin e kompetencave të tyre ligjore. Te 
gjysma e komunave, veçanërisht ato më të mëdhatë, ekziston vullneti, si dhe resurset kadrovike dhe kapitale 
për ndërmarrjen e kompetencave të komunës në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Megjithatë 
nevoja nga forcimi i vazhdueshëm i kapaciteteve komunale dhe rritja e resurseve njerëzore në kuadër të 
departamenteve të cilat i përfshijnë fushat e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore edhe më tej paraqet sfidë. 
Organizatat qytetare luajnë rol të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të komunave dhe avancimin e 
bashkëpunimit për çështjet me interes të përbashkët. 

Komunat mendojnë se duhet të jenë më aktive në mobilizimin e mjeteve plotësuese financiare për 
avancimin e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale të popullatës së vet dhe atë përmes komunikimit të 
vazhdueshëm me donatorët ndërkombëtar, si dhe në përgatitjen e projekteve të qëndrueshme deri te 
institucionet relevante nga pushteti qendror. Në mënyrë plotësuese mendojnë se rritja e përqindjes së 
tatimit personal në arkën buxhetore të komunave, si dhe derdhja e një pjese të hollave për sigurim 
shëndetësor, në mënyrë të dukshme mund ta përmirësojë vitalitetin financiar të komunave dhe kapacitetin 

5.4 Kapacitetet dhe resurset njer zore nga fusha e 

shёndetёsisё – barrierat dhe nevojat

ё
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për ndërmarrjen e kompetencave më të mëdha në fushën e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore. 
Bashkëpunimi i mirë me qendrat për shëndet publik dhe qendrat ndër komunale për  mbrojtje sociale në 
planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta për ngritjen e vetëdijes shëndetësore te popullata 
lokale, duke përfshirë edhe SHSR, gjithashtu  ndikon në rritjen e kompetencave të strukturave komunale në 
avancimin e kompetencave të veta për çështje të ndryshme me interes për SHSR. Të gjitha komunat 
pajtohen se çështjet me rëndësi për SHSR të rinjve, duhet edhe më tej të jenë pjesë integrale e politikave të 
tyre zhvillimore dhe buxhetet. Nga ana tjetër, komunat më të vogla, e veçanërisht ato rurale, nuk i njohin 
obligimet e tyre në mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, dhe nuk mund të flitet as për kapacitete të zhvilluara 
dhe resurse ekzistuese njerëzore. Kjo ndikon edhe në bashkëpunimin më të dobët  me institucionet lokale 
shëndetësore dhe sociale, edhe pse kjo nuk përjashtohet tërësisht. Infrastruktura rrugore, zhvillimi i 
bujqësisë dhe punësimi janë prioritetet kryesore të komunave më të vogla. Për këto komuna rritja e numrit 
të serviseve shëndetësore në dispozicion, me qëllim të përmirësimit të qasjes së popullatës lokale deri te 
pakoja themelore e shërbimeve shëndetësore, paraqet sfidën më të madhe dhe prioritet të autoriteteve 
komunale. Ndaj SHSR nuk shihet si interesim i veçantë i veprimit, edhe pse duket nevoja që të punohet në 
vazhdimësi në këtë temë, pasi që është me interes të rëndësishëm publik-shëndetësor për fëmijët dhe të 
rinjtë. 

Ì Pushteti qendror të sigurojë edukim dhe shkathtëso të vazhdueshme për shërbimet komunale të cilat 
punojnë në çështje për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, me qëllim të rritjes së kapaciteteve të komunave 
për planifikimin dhe zbatimin e programeve dhe aktiviteteve, duke përfshirë edhe ato me rëndësi për SHSR.
Ì Komunat më të mëdha dhe më të zhvilluara në kuadër të buxheteve të veta të sigurojnë resurse 
plotësuese njerëzore në departamentet të cilat punojnë në krijimin e politikave për avancimin e mbrojtjes 
shëndetësore dhe sociale, duke përfshirë edhe SHSR, me qëllim të zbatimit më kualitativ dhe më 
gjithëpërfshirës të kompetencave të veta. Në mënyrë plotësuese të forcohet dhe të ruhet partneriteti dhe 
pjesëmarrja e institucioneve lokale shëndetësore dhe sociale në përgatitjen, zbatimin dhe evoluimin e 
politikave lokale dhe aktiviteteve me interes për SHSR.
Ì Komunat më të vogla dhe më pak të zhvilluara ti shfrytëzojnë resurset dhe ekspertizën e shërbimeve 
lokale shëndetësore  dhe sociale dhe organizatat qytetare në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve lokale 
nga fusha e SHSR në pajtim me politikat zhvillimore. Është e nevojshme që komunat të planifikojnë edhe 
mjete minimale për zbatimin e aktiviteteve me rëndësi për SHSR.
Ì Komunat të inkuadrohen në aktivitete për mobilizimin e mjeteve plotësuese për zbatimin e politikave të 
veta zhvillimore nga fusha e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, si dhe të çështjeve për avancimin e SHSR, 
përmes komunikimit dhe përgatitjes së projekteve deri te institucionet relevante të pushtetit qendror dhe 
deri te donatorët ndërkombëtar, duke përfshirë edhe fondet për ndihmë para qasjes së Bashkimit Evropian. 

Rekomandime
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5.5 Q ndrime p r arsimin seksual

Rekomandime

ё ё
Pjesa më e madhe e komunave kanë qëndrim se është e nevojshme të vendoset arsimi seksual si lëndë e 
veçantë dhe obliguese mësimore, në kuadër të arsimit të rregullt të fëmijëve. Vetëm një pjesë e vogël e 
komunave mendojnë se arsimi seksual duhet të integrohet në kuadër të programit mësimor nga lënda e 
biologjisë ose si orë plotësuese në mësim me qëllim që të mos ngarkohet programi mësimor. Gjatë kësaj, 
arsimi seksual duhet të adaptohet ndaj moshës së fëmijëve de vëmendje të posaçme ti kushtohet 
parandalimit nga infektimet përcjellëse seksuale, shtatzënisë së padëshiruar, anulimi i nisjes shumë herët në 
marrëdhënie seksuale, keqpërdorimin seksual dhe barazia gjinore. Vendosja e arsimit seksual sipas 
qëndrimit të komunave do tu mundësojë të rinjve të jenë të saktë, në kohë dhe informata gjithëpërfshirëse 
lidhur me SHSR. Megjithatë te një pjesë e komunave, veçanërisht me mjediset më të vogla, ekziston 
qëndrimi se është e nevojshme të kihet kujdes gjatë përpilimit të përmbajtjeve nga arsimi seksual në 
shkollat për shkak të karakteristikave tradicionale të mjedisit dhe rezistencës eventuale nga ana e prindërve 
dhe arsimtarëve. 

Komunat do të mbështetin iniciativa të organizatave relevante për vendosjen e arsimit seksual në shkolla, 
por megjithatë mendojnë se kjo kryesisht është obligim i institucioneve kompetente pranë Ministrisë së 
Arsimit. Një pjesë e komunave mendojnë se u nevojiten informata plotësuese për mekanizmat ekzistuese 
për vendosjen e arsimit seksual që të mund të ndërmerren hapa dhe aktivitete konkrete në pajtim me 
kompetencat e tyre në arsim. Disa nga komunat flasin edhe për nevojën për më shumë njohuri me qëllim që 
të forcohen qëndrimet e tyre rreth vendosjes së arsimit seksual në shkolla. Gjithashtu, një pjesë e komunave 
mendojnë se në pajtim me kompetencat në arsim mund të veprohet në programet arsimore ku një  
përqindje e caktuar nga temat për aktivitetet  nga projektet në shkolla mund tu përkushtohen edhe 
përmbajtjeve për SHSR.  

Ì Në kuadër të politikave të veta zhvillimore dhe buxhetet, ndërsa në pajtim me nevojat e të rinjve në nivel 
lokal, komunat ta prioretizojnë dhe ta planifikojnë zbatimin e aktiviteteve edukative për arsim seksual në 
shkollat në bashkëpunim me shërbimet shëndetësore lokale, shkollat dhe organizatat qytetare. 
Ì Në koordinime BNJVL të analizohen mekanizmat ligjore për vendosjen e përmbajtjeve për edukim 
seksual në shkolla, në pajtim me kompetencat e komunave në arsim.
Ì Gjatë vendosjes së arsimit seksual në shkolla, njësitë e vetëqeverisjes lokale të inkuadrohen në procesin e 
konsultimeve dhe përgatitjes së programit mësimor me qëllim që tu përgjigjet edhe nevojave lokale dhe 
interesave të rinjve.
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Përfaqësues të nderuar të komunës,
Si shtesë ua dorëzojmë pyetësorin, i cili ka për qëllim ti analizojmë situatat në komunën Tuaj në pajtim 
me procesin e decentralizimit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, me vëmendje të veçantë ndaj të 
rinjve dhe shëndetit të tyre seksual dhe reproduktiv. I njëjti është pjesë nga aktivitetet e projektit të 
mbështetur nga programi CIVICA Mobilitas për zhvillimin e kapaciteteve të komunave në fushën e 
SHSR të rinjve.
 
Më saktë pyetësori bën analizë të situatës nëse komuna ka përpunuar dhe miratuar politika të veçanta 
të shkruara (strategji, plane aksionare, programe) lidhur me shëndetin dhe mbrojtjen sociale të rinjve 
dhe nëse dhe si të njëjtat zbatohen. Pyetësori hulumton edhe nëse komunat në kuadër të temave të 
përmendura zbatohen projekte të caktuara, në bashkëpunim me organizatat shtetërore ose 
joqeveritare, më tej cilat janë arritjet dhe sfidat dhe nëse të njëjta realizohen vetë ose me mbështetje 
të donacioneve (të huaja ose nga vendi). Në pyetjet ku do të jepni përgjigje pozitive Ju lusim të njëjtat 
ti vërtetoni me dokument të shkruar, të cilin do ta dërgoni bashkë me pyetësorin e plotësuar. 
Gjithashtu në pyetjet ku nuk mund të dorëzoni dokumentacion të shkruar jepni rezyme të shkurtër në 
pajtim me përshkrimin e dhënë.

Pas analizës së dokumenteve punuese do të pasojnë intervistat me personat përgjegjës në komunë 
me qëllim më thellë të identifikohen gjendjet, gjegjësisht të vlerësohen kapacitetet, barrierat dhe 
sfidat në nivel komunal në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve dhe programeve për avancimin e 
shëndetit dhe mbrojtjes sociale të rinjve, veçanërisht në pjesën e SHSR. Personat për intervistat do të 
identifikohen në pajtim me analizën e pyetësorit dhe dokumentet punuese, gjegjësisht përfshirjen, 
kapacitetet dhe nevojat e komunës. 

Në fund, rezultatet dhe përfundimet e përgjithshme nga pasqyra e dokumenteve dhe intervistat do të 
mund të shfrytëzohen si rekomandim dhe vegël për avokim dhe lobim  të mëtejshëm, planifikim dhe 
zbatim i aktiviteteve në nivel komunal për avancimin e shëndetit seksual dhe reproduktiv të rinjve nga 
aspekti i decentralizmit të shëndetësisë primare, e në pajtim me nevojat dhe mundësitë lokale.

Emri i komunës:

Personi përgjegjës:

SHTOJCA 1: 
Pyetёsor/anketё pёr komunat

6. SHTOJCAT 
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1

Cilat nga politikat e përmendura të shkruara (strategji lokale dhe/ose politika aksionare) janë 
përpunuar dhe/ose miratuar nga ana e Këshillit të komunës?

Strategjia lokale/Plani aksionar për Dekadën e romëve

Strategjia lokale/Plani aksionar për të rinjtë

Strategjia lokale/Plani aksionar për HIV/SIDA

Strategjia lokale/Plani aksionar për barazi mes meshkujve dhe femrave (Barazia gjinore)

Strategjia lokale/Plani aksionar për mbrojtje sociale

Të tjera (cilat janë fushat relevante nga shëndetësia dhe 
mbrojtja sociale ose relevante për të rinjtë)

Nëse disa nga dokumentet e përmendura janë pjesë nga politikat e Komunës Ju lusim të na e dorëzoni 
bashkë me pyetësorin e plotësuar

2

Nëse ndonjë/dhe nga Strategjitë e përmendura lokale/Planet aksionare janë pjesë e politikave të 
komunës a ekzistojnë raporte të shkruara finale dhe/ose në rrjedhë për implementimin dhe 
realizimin e tyre

PO JO

Nëse përgjigja është Po Ju lusim të na e dorëzoni bashkë me pyetësorin e plotësuar

Nëse përgjigja është JO cekni shkakun kryesor?

3
Komuna a ka Program vjetor të shkruar për vitin 2010?

PO JO

Nëse përgjigja është PO Ju lusim të na dorëzoni bashkë me pyetësorin e plotësuar

4
Komuna a ka Raport vjetër të shkruar për vitin 2009 ose 2008?

PO JO

Nëse përgjigja është PO Ju lusim të na dorëzoni bashkë me pyetësorin e plotësuar
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5

Në 2 vitet e kaluara a keni realizuar projekt ose aktivitete për avancimin
i e shëndetit ë rinjve ?

PO JO

Nëse përgjigja është PO, plotësoni informatat që vijojnë

Emri i projektit ose aktivitetit:

Qëllimi i projektit:
iiKorniza kohore : 

iiiFushat e veprimit :
ivPartnerët :

vRezultatet e projektit :
viBuxheti i përgjithshëm :

i veti (i komunës) Donacion

6

Cilat nga komisionet/organet e cekura komunale ekziston në komunën Tuaj

Komisioni për barazi mes meshkujve dhe femrave

Komisioni për mbrojtje sociale

Komisioni për çështje shëndetësore

Komisioni për mbrojtje sociale dhe shëndetësore

Komisioni për arsim

Tjetër (cekni emrin e plotë) komision e ka 
përgjegjësinë për çështjet lidhur me të rinjtë:

6.1
Për atë komisione/organe të cilat ekzistojnë në komunën Tuaj a ekzistojnë programe të shkruara

PO JO PO Për disa

Nëse përgjigja është PO ose PO për disa  dorëzoni të gjitha programet bashkë me pyetësorin e plotësuar

6.2

Nëse nuk ekzistojnë programe të shkruara për Komisionet/Organet të cilat janë pjesë e komunës 
Suaj, jepni përshkrim të shkurtër për obligimet e tija dhe aktivitetet në rrjedhë. Vëmendje të 
posaçme përkushtoni obligimeve dhe aktiviteteve të tilla lidhur me të rinjtë dhe shëndetin, nëse të 
tilla ekzistojnë
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7 Në 2 vitet e kaluara a keni financuar organizatë joqeveritare për zbatimin e projekteve ose 
aktiviteteve lidhur me shëndetin dhe mbrojtjen sociale të rinjve

7.1

Nëse përgjigja është Po plotësoni informatat që vijojnë:

Emri i projektit ose aktivitetit:

Qëllimi i projektit:
viiKorniza kohore : 

viiiFushat e veprimit :
ixRezultatet e projektit

xBuxheti i përgjithshëm :

i veti (i komunës) Donacion

Vërejtje:

I Dorëzoni informata për të gjitha projektet ose aktivitetet të cilat janë realizuar 
ii Periudha kohore kur është zbatuar projekti
iii P.sh.: Shëndeti reproduktiv, ekologjia, punësimi i të rinjve dhe ngjashëm
iv Emri i partnerëve me të cilët është realizuar aktiviteti ose projekti, për shembull organizatë joqeveritare, institucion shtetëror, 
organizatë ose fondacion ndërkombëtar 
v Në disa fjali cilat janë arritjet kryesore të projektit
vi Mjetet e përgjithshme të dedikuara për aktivitetin ose projektin. Nëse projekti është mbështetur edhe nga komuna dhe nga ndonjë 
donacion tjetër, shpërndani mjetet mes dy ose më shumë burimeve të financimit
vii Periudha kohore kur është zbatuar projekti
viii P.sh.: Shëndeti reproduktiv, ekologjia, punësimi i të rinjve dhe ngjashëm
ix Në disa fjali cilat janë arritjet kryesore të projektit
x Mjetet e përgjithshme të dedikuara për aktivitetin ose projektin. Nëse projekti është mbështetur edhe nga komuna dhe nga ndonjë 
donacion tjetër, shpërndani mjetet mes dy ose më shumë burimeve të financimit
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SHTOJCA 3: 
Pyetёsor gjysmё i strukturuar pёr 
diskutim me pёrfaqёsuesit e 
komunave dhe kёshillin e komunёs



Emri dhe mbiemri Komuna Pozita Komisioni ku është anëtar

Zoran Alekson Shtip Kryetar i komunës

Marina Mitrevska Shtip Zhvillimi ekonomik lokal 

Cveta Davitkova Shtip Këshilltar Komisioni për mbrojtje sociale dhe 
shëndetësore

Jusein Demirov Shtip
Referent për zgjidhjen e 
problemeve për Dekadën e 
romëve

Novit Zdravev Shtip Këshilltar Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve

Lençe Puzermiska Shtip Këshilltar Komisioni për barazi gjinore

Biljana Tuneva Shtip Bashkëpunëtor i ri në ZHEL Komisioni për barazi gjinore

Marina Mitrevska Shtip Bashkëpunëtor për ZHEL

Eroll Ademov Shtip Referent i lartë për marrëdhënie 
me bashkësitë

Ljubinka Ajtovska Koçanë PR, Koordinator për mundësi të 
barabarta Komisioni për mundësi të barabarta

Sanja Atanasova Koçanë Këshilltar Komisioni për mbrojtje sociale dhe 
shëndetësore

Zhaklina F. Sveqarova Koçanë Këshilltar 

Komisioni për mbrojtje sociale dhe 
shëndetësore, Komisioni për mundësi 
të barabarta, Komisioni për iniciativa 
qytetare

Dnezhana Haxhi Paunova Koçanë Këshilltar Komisioni për mundësi të barabarta, 
Komisioni për shëndetësi

Anika I. Gjeorgieva Koçanë Bashkëpunëtor për mbrojtje 
sociale de shëndetësore

Ratko Dimitrovski Koçanë Kryetar i komunës

Katerina Kuzmanovska Strumicë Këshilltar Komisioni për mbrojtje shëndetësore

Toni Milushev Strumicë Udhëheqës i ZHEL

Verica Uzukova Strumicë Këshilltar Komisioni për mundësi të barabarta

Boris Dimitrijev Strumicë Udhëheqës i departamentit për 
shërbime të qytetarëve

Komisioni për mundësi të barabarta

Ljupço Kolev Bosillovë Kryetar i komunës

Makedonka Paralidova Bosillovë Bashkëpunëtor i ri për çështje 
tatimore

Mariçe Karamazov Bosillovë Bashkëpunëtor për punë 
normative juridike Komisioni për mundësi të barabarta
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SHTOJCA 4: 
Lista e pjesёmarrёsve nё anketa, 
intervista dhe diskutimet grupore



Emri dhe mbiemri Komuna Pozita Komisioni ku është anëtar

Dejanço Eftimov Vasilevë Këshilltar

Bobi Veliçkovski Vasilevë Zhvillimi ekonomik lokal

Vane Stojanov Vasilevë Kryetar i komunës

Milica Baxhukova Novo Sellë Sektori IT

Dragan Trajkov Novo Sellë Kryetar i Këshillit

Petar Spasov Novo Sellë Kryetar i komunës

Pavllo Kërstev Novo Sellë Këshilltar

Shemije Elezi Gostivar Zëdhënës

Noki Xhelili Gostivar Sekretar i komunës

Jeton Aliji Gostivar Marrëdhëniet me opinionin

Nora Taravri Gostivar Bashkëpunëtor për mbrojtje 
sociale dhe shëndetësore

Nikollçe Çurçieva Strugë Sekretar i komunës

Kastriot Dauti Strugë Bashkëpunëtor për ZHEL

Afrim Simani Tetovë Këshilltar në administratë

Borisllav Pavllovski Tetovë OJQ CRUJZH

Vladrina Abdullahu Tetovë Bashkëpunëtor i lartë për 
çështje normative-juridike

Ilija Dimitrievski Tetovë Bashkëpunëtor për çështje 
normative-juridike

Ivana Sokollova Radovish OJQ Aksioni i grave

Biljana Ivanova Radovish Këshilltar në Këshillin e 
komunës Kryetar i komisionit për shëndetësi

Biljana Teohareva Filipova Radovish Këshilltar në Këshillin e 
komunës

Kryetar i komisionit për mundësi të 
barabarta

Verica Gazepova Radovish Bashkëpunëtor në ZHEL

Vanço Trajkov Radovish Sekretar i komunës

Irena Stejrovska Prilep Këshilltar në Këshillin e 
komunës

Kryetar i komisionit për mundësi të 
barabarta

Mile Damkoski Prilep Koordinator i Këshillit rinor 
Prilep

Renata Kerpiçoska Prilep Këshilltar Komisioni për veprimtari shoqërore 
dhe Komisioni për barazi gjinore

Ane Llashkoska Prilep Sekretar i komunës

Marija Sekulloska Prilep Komuna e Prilepit, e punësuar 
me marrëveshje në vepër
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Ky hulumtim del nga parimet strategjike të 
H.E.R.A., me qëllim të forcimit të kapaciteteve 
dhe bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale në 
avancimin e situatës me shëndetin seksual dhe 
reproduktiv (SHSR) dhe të drejtat e të gjithë 
qytetarëve në procesin e decentralizimit.


