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“Ne angazhohemi për botë, në të cilën çdo vend do të sigurojë rritje të qëndrueshme të
përhershme, inkluzive dhe ekonomike dhe punë me dinjitet për të gjithë. Kujdesi i paguar dhe puna në shtëpi duhet të njihen dhe vlerësohen përmes sigurimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave për mbrojtje sociale, si dhe përmes promovimit të përgjegjësisë së ndërsjellë
në suaza të amvisërive dhe familjeve në pajtim me kontekstin nacional”.
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,
25 – 27 September 2015 New York UN Summit

Deputetë dhe deputete të nderuara në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë,
E kam kënaqësinë t’ua prezantoj botimin e tetë të Buletinit për planifikim familjar të HERA – Asociacion për
edukim shëndetësor dhe hulumtim.
Një nga politikat mjaft të rëndësishme të cilat kanë
potencial të madh të kontribuojnë drejt avancimit të shëndetit të nënave dhe foshnjave të sapolindura është mungesa e paguar e mëmësisë. Pushimi i paguar i lindjes jo vetëm që krijon përfitim për shëndetin
e nënave dhe foshnjave të sapolindura, por ndikon edhe mbi zvogëlimin e pabarazive ekonomike dhe gjinore,
si dhe mbi përmirësimin e kushteve për punësim. Nga
ana tjetër, qasja deri te pushimi i paguar për baballarët
e rritë përfshirjen e meshkujve në kujdesin për foshnjat e sapolindura dhe kontribuon drejt kënaqësisë më
të madhe në lidhjet, të cilët ata i vendosin me fëmijët e
tyre, që është përfitim shtesë për shëndetin dhe mirëqenien e familjeve.
Gjatë vitit të kaluar, në Maqedoni u hap debat i gjerë
rreth nevojës për ndryshime dhe avancimin e ligjeve të
cilat e rregullojnë pushimin e paguar të lindjes. Në plan
të parë është e ashtuquajtura iniciativa “450 pushimi i
lindjes” që kërkon ndryshim në Ligjin për marrëdhënie
pune dhe rritjen e pushimit të tanishëm të lindjes prej
9 në 18 muaj dhe atë, për të gjitha nënat pa dallim në
numrin e foshnjave të sapolindura. Nga ana tjetër,

numër i madh i aktivisteve dhe ekspertëve mendojnë
se vazhdimi i pushimit të lindjes do t’i largojë edhe më
shumë gratë nga tregu i punës dhe do t’i kthejë në amvisëritë; prej këtu, vlerësojnë se iniciativa jo vetëm që
është diskriminuese në bazë gjinore për gratë, por nuk
i njeh as baballarët me masë të veçantë për mungesë të
paguar të detyruar.
Po ashtu, theksohet edhe nevoja nga përshtatja e legjislacionit tonë, i cili i rregullon çështjet për mungesë
nga puna për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe të qenit
prind me direktivat e Bashkimit Evropian, për çka nevojiten analiza shtesë dhe debate para miratimit të zgjidhjeve adekuate ligjore. Për këto dhe disa çështje tjera
në këtë numër të Buletinit biseduam me disa profesorë
të dalluar universitar dhe aktiviste për të drejtat e gruas. Shpresojmë se pikëpamjet dhe rekomandimet e tyre
deri te Ju, si deputetë dhe deputete do të jenë me rëndësi të madhe, në iniciativat e ardhshme në Kuvend për
avancimin e ligjeve dhe masave për mungesën e paguar
të lindjes.
Kënaquni me leximin. Si edhe gjithmonë, i presim mendimet dhe komentet tuaja në hera@hera.org.mk, ndërsa për më tepër informata na ndiqni në facebook.com/
hera.macedonia.
Përshëndetje e sinqertë,
Bojan Jovanovski, drejtor ekzekutiv
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MUNGESA E DETYRUAR PËR PRINDIN E DYTË DHE MË
TEPËR SERVISE PËR PËRMIRËSIMIN E TË DREJTAVE
TË PRINDËRVE
SA LIGJET DHE MASAT EKZISTUESE PËR
MUNGESË TË LEHONISË
JANË NË PAJTIM ME TË
DREJTAT E GRAVE DHE
PRINDËRVE, PËR KUJDES MË TË MIRË TË
FËMIJËVE NË FAMILJE?
Korniza e tanishme është solide,
që nuk do të thotë se nuk ka hapësirë për përmirësim. Aspekt mjaft
problematik është se kujdesi social dhe mbrojtja e fëmijëve është
Ana Vasileva, aktiviste për të drejtat e grave

në përkeqësim të vazhdueshëm.
Kushtet në çerdhe janë mjaft të
këqija, numri i të punësuarve nuk
është i mjaftueshëm, ndërsa edhe vetë çerdhet kanë përfshirje prej
vetëm 26%. Kështu që, nuk është
vetëm pushimi i lehonisë, por ka edhe një sërë masash me të cilat duhet
të përfshihen bartësit e politikave që

Derisa mungesa e baballarëve mund të
votohet në Kuvend dhe të fillojë prej vitit
2018, kushtet në çerdhe nuk mund të ndryshojnë brenda natës. Kjo është ajo që mua
më mungon, masat sistemore – çerdhe me
personel mirë të trajnuar, tek të cilët do
të mund të kem besim kur fjala është për
fëmijët e mi.”

të sigurojnë kushte më të mira për
lindje dhe kujdesin e fëmijëve.

CILAT JANË SFIDAT
DHE NEVOJAT E
PRINDËRVE TË CILAT
NUK JANË RREGULLUAR NË LEGJISLACIONIN
TONË?
Puna ime është me honorar, kështu që unë kisha mundësi që ta rregulloj orarin tim varësisht nga nevojat në ato ditë të hershme të mëmësisë. Mendoj se nevojitet vendos-
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ja e mungesës së lindjes për ba-

farefisi tjetër mund të ofrojnë ndihmë

nuk kanë qenë në gjendje t’i lënë fëmi-

ballarët, ose mungesë për prindin e

dhe mbështetje. Një pjesë e madhe e

jët e tyre në çerdhe aq herët (8 muaj).

dytë – që mund ta shfrytëzojë edhe

grave të cilat kërkojnë mungesë më të

Ose kanë pasur kushte për ndihmë

nëna, nëse babai i merr nëntë mua-

gjatë të lehonisë punojnë në degë in-

të paguar, ndihmë nga familja ose i

jt e parë, optimalisht tre muaj, që

tensive të punës, në kushte të këqija

do të mund të transferohet. Korni-

kanë regjistruar në çerdhe private, ku

në marketë, ose në disa vende pune të

za ekzistuese parasheh mundë-

kushtet janë më ndryshe.

administratës ku ka pak hapësirë për

si për mungesë të baballarëve, por

përsosje dhe avancim. Vetëm 9 mua-

për shkak të ndarjes tradicionale të
roleve të prindërve, kjo shumë pak
shfrytëzohet. Vitin e kaluar vetëm
54 meshkuj e kanë shfrytëzuar
mungesën e lehonisë. Por, më e domosdoshme është përmirësimi i
kushteve në çerdhe. Derisa mungesa e baballarëve mund të votohet në
Kuvend dhe të fillojë prej vitit 2018,

jt te ne nuk janë problem, sa problem
paraqet mospasja e serviseve për kujdes të fëmijëve dhe për mbështetje të
nënave. Iniciativa për 18 muaj mungesë të lehonisë edhe nuk duhet të jetë
aq e gjatë, Sipas meje ideale do të ishin
12 muaj për prindin e parë dhe tre
muaj të pa transferueshëm për prin-

CILAT JANË PRAKTIKAT
EVROPIANE?
Kur është fjala për çfarëdo të drejta
të grave i pashmangshëm është krahasimi me vendet skandinave. Islanda ka nga tre muaj të pa transferueshëm për të dy prindit dhe tre muaj
shtesë që mund t’i ndajnë, ndërsa në

kushtet në çerdhe nuk mund të

din e dytë. Si masë e cila do t’i kthente

ndryshojnë brenda natës. Kjo është

gratë nga pushimi i gjatë i lehonisë, do

ajo që mua më mungon, masat siste-

të ishin gjashtë muaj nga ato të para-

more – çerdhe me personel mirë të

para për prindin e parë që të jenë me

muaj për çdo prind, ndërsa muajt

trajnuar, tek të cilët do të mund të

100% pagesë si kompensim për rrogën,

tjerë ndahen dhe mund të shfrytëzo-

kem besim kur fjala është për fëmi-

e pastaj 70% nëse shfrytëzohen ed-

hen deri në moshën 12 vjeçare të

jët e mi.

he muaj plotësues. Gjithsesi, të ekzis-

fëmijës. Fakti është se jemi larg

tojë edhe mundësi për orar të shkur-

dhe prej këtij mentaliteti edhe prej

tuar të punës dhe punë në shtëpi në

këtyre kushteve ekonomike, por kjo

muajt e parë pas kthimit në punë.

masë atje e ka përmirësuar natalite-

Nga ana tjetër ekziston argument se

tin dhe ndikoi si masë parandaluese

mungesa e gjatë do t’i largonte gratë

edhe ndaj masave tjera – aktiviteti i

nga tregu i punës. Tashmë ekziston

grave në tregun e punës.

SA KORNIZA KOHORE PËR MUNGESËN
E LEHONISË PREJ
9 MUAJVE ËSHTË E
MJAFTUESHME DHE A
NEVOJITET NDRYSHIM?

diskriminim aktiv i grave, veçanërisht te ato që punojnë në orar të cak-

Këtu ka shumë mendime të kundër-

tuar, të cilat shpesh mbeten pa vend

ta. Në situatën e dhënë, tërësisht e

pune gjatë shtatzënisë. Por, bile edhe

kuptoj nevojën e nënave që më gjatë

kjo t’i përkeqësojë këto probleme, ne

të mbeten në shtëpi. Kushtet në çerd-

duhet të ballafaqohemi me këtë., Për-

he janë të këqija, ndërsa është brakti-

shtypja ime është se një pjesë e madhe

sur modeli i familjes në bashkësi ku

e grave të cilat janë kundër vazhdimit,

Suedi ka gjithsej gjashtëmbëdhjetë
muaj mungesë të lehonisë, nga tre
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ÇFARË DO TË DUHEJ TË
ADRESOHET NGA LIGJET QË TË PËRMIRËSOHET GJENDJA ME
MUNGESËN E LEHONISË?
Fleksibilitet i caktuar në
shfrytëzimin e mungesës. Mundësi për shfrytëzimin e punës me orar
të shkaktuar të punës dhe punë
në shtëpi. Në mënyrë të obliguar, gjegjësisht mungesë e pa transferueshme për prindin e dytë dhe
zvogëlim gradual i kompensimit, me
qëllim që çdo prind të vlerësojë cila është periudha ideale për t’u kthyer nga puna.

ÇFARË DO T’U REKOMANDONIT DEPUTETËVE NË KUVENDIN E MAQEDONISË
LIDHUR ME LEGJISLACIONIN E MUNGESËS SË LEHONISË?

Të hapin çerdhe në Kuvend. T’i marrin parasysh nevojat specifike të
prindërve, jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe faktikisht të angazhohen për të mirën e fëmijëve dhe nënave. Të përpiqen që mbrojtja sociale t’i mbulojë mirë fëmijët. Masa të ndryshme si: orar më i gjatë i
punës në çerdhe, kushte të mira, ushqim më i mirë në çerdhe – që është
problematike për shkak të tenderëve dhe furnizimeve të ofertës më të
ulët, ku fëmijët përfundojnë me ushqim të konservuar.
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NË VEND QË T’I BALANCOJMË, I NGURTËSOJMË
RAPORTET GJINORE NË FAMILJE
9 MUAJT E MUNGESËS
SË LEHONISË SA JANË
TË MJAFTUESHME DHE
A NEVOJITET NDRYSHIM NË KORNIZËN KOHORE?

Problemi te ne qëndron aty se bëhen
dallime mes mungesës së prindit
dhe nënës. Në rregullativën evropiane ka “maternal leave” dhe “parental leave”, dallim që është me logjikë
Mirjana Najçevska, profesoreshë në Institutin për Hulumtime
Sociologjike dhe Politiko-Juridike pranë UQMM

të fuqishme. Sepse mungesa e nënës
është e lidhur me kurimin e saj
pas lindjes, me parametra të qarta
mjekësore sa kjo duhet të zgjatë për
nënën që të mund përsëri ta kthejë imunitetin, stabiliteti, aftësia për
punë, si dhe me parametrin e dytë
– dhënien gji. Në momentin kur këto dy elemente humbin në rëndësi, atëherë në skenë vjen mungesa e

”Në shikim të parë, nëse shihet kohëzgjatja e mungesës së lehonisë, ne jemi në kulmin në Evropë. Nëse merret parasysh
mos ndarja e kësaj mungese dhe mungesa e obligimit që edhe buri të bëhet pjesë e
kujdesit të fëmijës, ne jemi në fund të Evropës.”

prindit. Rregullativa evropiane më
shumë po fokusohet në mungesën
e pa transferueshme të babait, që
ndryshon prej 1 deri në 6 muaj. Në
disa shtete është suksesive, pas përfundimit të mungesës së nënës, por
më shumë shtyhet ideja që kjo të jetë
paralele.

Kur fjala është për vazhdimin e
mungesës, kam problem të madh,
sepse te ne edhe pse përdoret termi
mungesë e prindit, në të vërtetë fjala është për mungesën e nënës, që
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e definuar kështu, mund të ketë më

Edhe ne jemi një nga shtetet e rral-

shumë pasoja negative për gruan,

la në Evropë që nuk ka periudhë të

familjen dhe për balancimin e jetës

tillë për burrin.

familjare dhe të punës, se sa anë të
mira.

SA RREGULLATIVAT
EKZISTUESE LIGJORE
PËR MUNGESË TË LEHONISË JANË NË PAJTIM ME NEVOJAT DHE
TË DREJTAT E GRAVE
DHE PRINDËRVE PËR
KUJDES MË TË MIRË TË
FËMIJËVE?

CILAT JANË SFIDAT
MË TË SHPESHTA ME
TË CILAT GRATË DHE
PRINDËRIT BALLAFAQOHEN PAS LINDJES, E
NUK JANË RREGULLUAR ME LIGJ TE NE?
Ajo që përpiqen ta bëjnë në botë
është balancimi i jetës familjare dhe
publike. Kur, si qëllim, nuk vendoset
kujdesi për fëmijën, por balancimi

“Ose-ose” është hapi i parë, që sho-

mes kujdesit dhe jetës publike, au-

him se fillon të depërtojë edhe pse

tomatikisht ndërtohet i gjithë rrje-

këto janë raste ekstreme mjaft të

ti i institucioneve dhe procedurave

vogla të burrave, që i zëvendëso-

të cilat e lehtësojnë balancimin. Këtu

jnë gratë në periudhën e mungesës

nuk bien vetëm strukturat shërbyese

së lehonisë. Por, ajo që më së shumti

si: institucionet parashkollore, insti-

brengos është se bisedohet për ndar-

tucionet për kujdes të pjesshëm për

je. Sipas hulumtimeve, gruaja е merr

fëmijët, mbështetja sociale... por ed-

veten për 3, maksimum 6 muaj. Në

he procedurat e shumta të punës.

këtë periudhë mund edhe duhet të

Në botë prezent është mundësia për

ketë role të ndara të prindërve, por

punë nga shtëpia. Shtyhet edhe ora-

pastaj do të ishte e dëshirueshme

ri fleksibël i punës – mundësia prej

të shkohet me periudhë më të gjatë

grumbullimit të orëve dhe ditëve të

të mungesës së prindërve, që në

cilat do të shfrytëzoheshin kur fëmi-

mënyrë të prerë do të ishte e lid-

jës i nevojitet kujdes më i madh.

hur me burrin. Në raportet të cilat

Kjo mënyrë e të menduarit, përmes

i dorëzoj, lidhur me diskriminimin

prizmës se të dy prindërve duhet t’u

gjinor, ka çështje konkrete për atë

mundësohet mënyrë e këtillë e bal-

nëse ka një pjesë të mungesës së

ancimit, kjo është ajo që mungon në

prindërve që është e lidhur me burr-

ligjet tona mjaft të ashpra dhe një di-

in dhe është e pa transferueshme.

mensionale.

Problemi nuk duhet të zgjidhet
me rritjen e kohës të mungesës së
prindit, por me rritjen e rrjetit për
mbështetje.

SA RREGULLATIVAT TONA PËR MUNGESË TË
LEHONISË JANË NË PAJTIM ME ATO EVROPIANET?
Në shikim të parë, nëse shihet
kohëzgjatja e mungesës së lehonisë, ne jemi në kulmin në Evropë.
Nëse merret parasysh mos ndarja e kësaj mungese dhe mungesa e obligimit që edhe buri të bëhet
pjesë e kujdesit të fëmijës, ne jemi
në fund të Evropës. Ajo që te ne krijon pasqyrë për kujdesin e gruas, në
të vërtetë është përsëritja dhe rrumbullakimi i modelit tradicional të
ndarjes së roleve në bazë gjinore. Ne
e ngurtësojmë këtë raport gjinortë determinuar në familje, në vend
që të gjejmë mënyrë që ta de-balancojmë përmes krijimit të kushteve,
që gruaja dhe mashkulli në mënyrë
fleksibël të mund t’i rregullojnë
raportet në familje, me dozë të presionit që burri të bëhet pjesë e kujdesit për fëmijën me obligimet për
mungesë të pa transferueshme.
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CILI ËSHTË REKOMANDIMI JUAJ DERI
TE DEPUTETËT E MAQEDONISË PËR RREGULLIMIN MË TË MIRË
TË MUNGESËS SË LEHONISË?

Duhet të ketë mungesë të pa transferueshme të burrit. Është e dëshiruar që të ketë periudhë të caktuar të përputhjes së mungesës, kur bashkë do të kujdesen për fëmijët. Mjaft e rëndësishme është që të inkorporohen elemente të orarit fleksibël të punës dhe punë nga shtëpia, gjithmonë kur është e mundur – që mund të realizohet në numër të madh të
profesioneve. Zgjerimi i rrjetit të institucioneve dhe shërbimeve parashkollore të cilat i ndihmojnë familjes në balancimin e obligimeve familjare
dhe profesionale. Qasja deri te serviset, mundësia për ardhjen e ndihmës
në shtëpi, forcimi i ndihmës patronazhe... E gjithë ajo që si rrjet do ta
rrumbullakonte familjen, do të siguronte barazi gjinore dhe relaksim të
mundësisë njerëzit të kujdesen edhe për fëmijët dhe ta realizojnë jetën
e tyre publike. Këtu nuk mendoj vetëm për punën, por edhe marrja me
sport, politikë, pjesëmarrja në jetën kulturore... Jo vetëm që dikush të
vrapojë pas karrierës, por nëse do të jetë “zoon politikon” ose njeri i lidhur për një strukturë mjaft të ngushtë dhe të mbyllur familjare.
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POLITIKAT KONZERVATIVE PËR MUNGESË TË LEHONISË TË ZËVENDËSOHEN ME MASA MË MODERNE
SA DISPOZITAT
EKZISTUESE LIGJORE
PËR MUNGESË TË LEHONISË JANË NË PAJTIM ME NEVOJAT DHE TË
DREJTAT E GRUAS?
Mungesa e lehonisë e rregulluar me Ligjin për sigurim shëndetësor si e drejtë e kompensimit të rrogës
gjatë mungesës në punë për shkak
të shtatzënisë, lindjes dhe mëmësisë ekziston për shkak të mbrojtjes së
shëndetit të nënës dhe të foshnjës së
Suzana Bornarova, profesoreshë në Institutin për Punë Sociale
dhe Politikë Sociale, Fakulteti Filozofik pranë UQMM

sapolindur. Po ashtu, statusi i punës së
nënës për shkak të shtatzënisë, lindjes
dhe të qenit prind mbrohet përmes
Ligjit për marrëdhënie pune, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit; mbrojtja nga diskriminimi; e drejta e nënës që jep gji etj. Prej këtu, dispozitat ekzistuese ligjore janë në pajtim me nevojat dhe të drejtat e nënës.

“Nga ana tjetër, disa hulumtime tregojnë
se efektet e pavolitshme nga mungesat e
gjata të lehonisë mbi pjesëmarrjen e gruas
në tregun e punës, në kuptim të mundësive
të zvogëluara për avancim dhe promovim,
efikasiteti në punë, si dhe gjasat për kthim
në tregun e punës.”

Megjithatë, në kushte të organizimit të dobët të sindikatës, pasiguria në
punë dhe mos efikasiteti i inspektoratit
të punës, është problematik implementimi i tyre praktik, veçanërisht në
pjesën e mbrojtjes së vendit të punës.
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DISPOZITAT LIGJORE
PËR MUNGESË TË LEHONISË A PARAQESIN
PJESË TË POLITIKËS SË
POPULLATËS NË MAQEDONI, NË DREJTIM TË
RRITJES SË FERTILITETIT?

EKZISTON INICIATIVË
PËR VAZHDIMIN E PERIUDHËS SË MUNGESËS SË
LEHONISË. CILI ËSHTË
QËNDRIMI JUAJ ME
KORNIZËS E TANISHME
PREJ 9 MUAJVE? A NEVOJITEN NDRYSHIME?

në tregun e punës dhe atësia aktive.
I ngjashëm me modelin konzervativ
është modeli jugor-evropian, tipik për
shtetet mesdhetare, i orientuar drejt familjarizimit dhe rolit dominues të
gruas në raport me kujdesin ndaj fëmijës. Për politikat familjare liberale në
shtetet anglo-saksone karakteristike

Politika e popullatës shërben për ar-

Mendoj se periudha prej 9 muajve

janë mungesat e shkurta të lehonisë

ritjen e qëllimeve demografike, mes të

mungesë të lehonisë për një fëmijë

dhe shërbimet publike të kufizuara për

cilave edhe rritja e fertilitetit. Në Ma-

është e mjaftueshme për përkushtim të

kujdesin ndaj fëmijës. Në fund, mod-

qedoni shkalla e fertilitetit në vitin

tërësishëm ndaj foshnjës së sapolindur

eli skandinav i politikës familjare ba-

2016 ishte 1,5 foshnja të lindura të gjal-

në muajt e parë të jetës. Nga ana tjetër,

zohet në të ashtuquajturin feminizëm

la në një grua, që është nën shkallën e

disa hulumtime tregojnë se efektet e

shtetëror, gjegjësisht mbështetje e fuq-

nevojshme për riprodhim të popullatës

pavolitshme nga mungesat e gjata të le-

ishme për gruan jo vetëm si nënë,

(2,1). Prej këtu, të gjitha dispozitat të

honisë mbi pjesëmarrjen e gruas në

por edhe si punëtore, si edhe numër i

cilat e mbështesin gruan në rolin e saj

tregun e punës, në kuptim të mundë-

madh i dispozitave për inkuadrimin e

si nënë, duke përfshirë edhe mungesën

sive të zvogëluara për avancim dhe

babait në kujdesin ndaj fëmijës. Ma-

e volitshme të lehonisë nga aspekti i

promovim, efikasiteti në punë, si dhe

qedonia, në pajtim me politikat dhe

kohëzgjatjes dhe lartësisë së kompen-

gjasat për kthim në tregun e punës.

masat e deritanishme familjare, pa

simit, do të mund të kenë ndikim mbi

Nga ky shkak, mendoj se duhet të mer-

dyshim është më afër shteteve konzer-

rritjen e fertilitetit. Kjo, vetëm nëse

ret parasysh edhe kjo perspektivë

vative evropiane.

paraqesin pjesë nga politika e harmo-

gjinore gjatë iniciativave të këtilla.

nizuar e cila e mbështet gruan, por edhe burrin, në rolin e prindit në të gjitha
segmentet: arsim, shëndetësi, mbrojtja
sociale dhe e fëmijës, tregu i punës etj.

KU GJENDET MAQEDONIA NË RAPORT ME
PRAKTIKAT DHE RREGULLATIVAT EVROPIANE?
Praktikat dhe rregullativat evropiane në raport me mungesat e lehonisë
janë të ndryshme. Vërehen disa modele të politikave familjare. Modeli konzervativ me mungesa shumë të gjata
të lehonisë, tipik për shtetet kontinentale, në të cilat më shumë mbështetet
roli i kujdesit të nënës, se sa roli i saj

CILAT INTERVENIME
LIGJORE JANË TË NEVOJSHME PËR HARMONIZIMIN E OBLIGIMEVE TË PUNËS DHE
ATO FAMILJARE DHE
AVANCIMIN E DIMENSIONIT GJINOR LIDHUR
ME MUNGESËN E LEHONISË?
Harmonizimi i obligimeve të punës
dhe ato familjare më së miri arrihet
përmes praktikave fleksibël të punës
lidhur me orarin e punës (prindit dhe

Buletin për planifikim familjar
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institucionit për kujdesin e fëmijëve),
si dhe në raport me vendin e punës,
ku natyra e obligimeve të punës e lejon këtë. Po ashtu, mungon edhe ndihma për prindërit përmes shërbimeve:
kujdestare në shtëpi, çerdhe fëmijësh,
qendrat për zhvillim të hershëm fëmijëror. Masat për ruajtjen e dimensionit gjinor para së gjithash janë ato për
stimulimin e atësisë aktive dhe vendosjen e beneficioneve të veçanta –
mungesa për babain. Me fjalë të tjera,
politikat e tanishme gjinore-neutrale
(e drejta e mungesës së lehonisë është e
drejtë e prindërve, me mundësi që ata
vetë të zgjedhin nëse nëna ose babai
do ta shfrytëzojnë) zëvendësohen ne
politika specifike (të drejtat definohen
si të drejta individuale për nënën ose
babain, pa mundësi për zgjedhje ose
transferim mes tyre).

CILAT JANË REKOMANDIMET TUAJA
PËR PËRMIRËSIMIN E
KORNIZËS LIGJORE
PËR MUNGESË TË LEHONISË?

Mendoj se politikat konzervative me të cilat kultivohet dhe mbështetet roli i gruas vetëm si nënë, e jo edhe si punëtore në të njëjtën kohë, si dhe politikat restriktive lidhur me abortet dhe e drejta për planifikim të familjes (të
vendosura me Ligjin për ndërprerjen e shtatzënisë nga viti 2013), duhet të
zëvendësohen me masa më moderne dhe më efikase. Lidhur me mungesën e
lehonisë mund të mendohet në drejtim të vendosjes së mungesës plotësuese
afatgjate vetëm për babain ose ndarja e mungesës së lehonisë në muaj vetëm
për nënën dhe vetëm për babain, me të drejtë të zgjedhjes kush kur do ta
shfrytëzojë, pa mundësi për transferim prej njërit ose prindit tjetër.
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NDËRMARRJA SOCIALE SI ALTERNATIVË PËR
FORCIM EKONOMIK TË GRUAS

“KUJDESI PLUS”, TREGIMI YNË I SUKSESSHËM
ruara dhe me pako-shërbime fleksibël, të cilat janë
përshtatur sipas mundësive dhe nevojave të pleqve.

Duke u angazhuar që t’i forcojë kategoritë e rrezikuara të qytetarëve, këtë vit H.E.R.A – Asociacioni
për edukim shëndetësor dhe hulumtim e themeloi
ndërmarrjen sociale “Kujdesi Plus”, që ofron kujdes për pleqtë dhe personat e sëmurë në kushte
shtëpiake.
Përmes trajnimit dhe punësimit të personave profesional nga bashkësitë e margjinalizuara “Kujdesi Plus” u mundëson moshë cilësore dhe me dinjitet, për ata të cilëve u nevojitet kjo ndihmë, edhe
i mbështet ata të cilët e japin këtë ndihmë; në rastin tonë, këto janë rome me status social dhe ekonomikisht të margjinalizuara në territorin e Qytetit të
Shkupit.
Ideja për themelimin e ndërmarrjes sociale me veprimtari të këtillë doli nga vetë romet, të cilat shprehën gatishmëri t’i ndërtojnë dhe forcojnë kapacitetet
e tyre personale dhe shkathtësitë përmes Programit
të licencuar për kujdes paliativ të Ministrisë së Arsimit.
Duke iu falënderuar përpjekjeve të ndërsjella, “Kujdesi plus” u paraqit në tregun e punës si servis profesional me kuadër të certifikuar, me sistem të vendosur për kontroll të cilësisë së shërbimeve të of-

Duke pasur parasysh se shërbimet për kujdes
shtëpiak te ne vetëm ofrohen në tregun e zi, përmes
“Kujdesi Plus” i bashkojmë kujdestaret dhe e institucionalizojmë ofrimin e shërbimeve dhe kujdesit në
kushte shtëpiake. Kështu u mundësojmë romeve t’i
gëzojnë të drejtat themelore punëtore dhe e ngremë
standardin për cilësi dhe profesionin e kujdestareve,
që shpesh është nënvlerësuar dhe nuk është paguar
sa duhet.
Me profitin e realizuar përmes shitjes së shërbimeve, “Kujdesi Plus” i mbulon të ardhurat mujore për të punësuarat e veta dhe shpenzimet operative për ofrimin me cilësi të shërbimeve, me çka drejtpërdrejt përmirësohet mirëqenia ekonomike dhe
personale e romeve dhe kontribuon drejt pavarësisë
dhe emancipimit të tyre.
Po ashtu, krijohen edhe kursime të cilat në të ardhmen do të mundësojnë dyfishim të kujdestareve të
ardhshme në “Kujdesi Plus”. Ndërsa përmes uljes të
shpenzimeve për mbrojtje sociale dhe të papunësisë
së bashkësive të rrezikuara, i ndihmojmë edhe vetë
institucioneve.
“Kujdesi Plus” ka dëshirë të rritet ndërmarrje të fuqishme sociale, të cilën do ta udhëheqë vetë bashkësia. “Ne nuk përfitojmë, por investojmë në bashkësinë në të cilën jetojmë” dhe shpresojmë se përvoja e
fituar do të shërbejë si shembull për ndërmarrje të suksesshme sociale në Maqedoni dhe për këtë do të mund
të forcohet shoqëria përmes ndryshimeve konkrete dhe
pozitive.

