
Социјалната карта на општина Струга претставува слика на актуелните социо-економски и демографски специфики на општината.  Во 
изготвувањето на истата се користени постоечките статистички извори на податоци во отсуство на нов официјален попис во државата. 
Прикажаните податоци треба да претставуваат насока за општината за понатамошно превземање на мерки и услуги на локално ниво, 
насочени кон идентификуваните социјални ризици и социјално ранливите категории. Демографските податоци покажуваат пораст на 
бројот на населението од 63 376 жители според последниот попис во 2002 година,  на 65 395 според последната годишна процена на 
населението на 31.12 2014 година.  Според возрасната структура, доминирааат лицата на возраст од 34 до 59 години (34%), потоа следат 
лицата на возраст од 20 до 34 години (28%). Во однос на националната припадност, општина Струга е етнички мешана заедница со 
мнозинско албанско население 57%, македонско 32%, турско 6%, влашката 1% и помалку од еден процент припаѓаат на еѓипќани, роми, 
бошњаци, срби и друго. Во однос на домувањето, како што се зголемува бројот на жители во општината, така расте и бројот на вкупни 
живеалишта во Струга. Според податоците од пописот во 2002 година, бројот на станови изнесувал 18 300, а во периодот од 2005 до 2014 
година се изградени дополнителни 2365 станови. Во општината нема социјални станови за социјално загрозените групи. Достапните 
официјални податоци на Државниот завод за статистика за вкупниот број на активни деловни субјекти покажуваат најголема 
застапеност на микропретпријатија, но и тренд на намалување на бројката на мали претпријатија во последните години. Во однос на 
секторите на дејност, доминираат трговија на големо и мало, сместувачки објекти и сервисни услуги за храна и градежништвото. Согласно 
податоците добиени од Агенцијата за вработување, вкупниот број на регистрирани невработени лица во октомври 2015 година, изнесувал 
8.504. Од нив, како активни баратели на работа се регистрирани 38%, а останатите 62% се други невработени. Најголем дел од 
регистрираните неработени лица се со основно и средно образование. Во однос на националната припадност, најголем број на евидентирани 
активни баратели на работа се од македонска етничка заедница, иако во оштината има мнозинско албанско население. Тука се забележуваат 
и значителни родови разлики, односно мажите кај сите етнички заедници се повеќе присутни како регистрирани активни баратели на 
работа. Согласно податоците од Државниот завод за статистика, на крајот на 2014 година во општина Струга евидентирани се 5 
трговски друштва за вработување на лица со попречености со вкупно 53 корисници. Состојбите со вклученоста во основно образование во 
општина Струга во изминатите години покажуваат дека има намалување на бројот на ученици по учебни години. Притоа нема значителни 
разлики помеѓу девојчињата и момчињата. Соодносот пак наставници – ученици во општина Струга изнесува 8:1,  со поголема застапеност 
на жените наставнички. Според информациите добиени од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, бројот на 
пензионери во општина Струга, заклучно со октомври 2015 година изнесува 10 792. Во општината нема сместувачки капацитети за 
згрижување на стари лица. Бројот на семејства корисници на социјална парична помош на крајот на 2014 година изнесувал 384, 
дополнително имало 78 корисници на условен паричен надоместок и 172 корисници на надоместок за енергетска сиромаштија. Според 
официјалните податоци на Државниот завод за статистика, стапката на сиромашни лица за 2014 година во Република Македонија 
изнесувала 22.1%. Врз основа на овој показател може да се процени дека повеќе од 14.000 жители во општина Струга живеат во сиромаштија 
и имаат потреба од некаков вид на социјална помош, односно многу повеќе од социјалните трансфери кои се распределуваат од страна на 
централната власт. Во општината има една централна градинка со два објекти во кои има вкупно запишано 505 деца. Вкупниот 
капацитет на објектите на градинката е 310 деца (иако реално се запишани 505), а според процените на населението во општината има 
4036 деца на предучилишна возраст, односно постоечките капацитети опфаќааат само околу 8% од децата на предучилишна возраст. 
Бројот на деца запишани во детските градинки во општина Струга  е зголемен за дури 40%. Бројот на вработените е зголемен, исто така, 
(17%), но тоа зголемување е помало во однос на зголемениот број на згрижени деца. Во општина Струга функционира еден дневен центар за 
деца и возрасни со попреченост, раководен од здружение на граѓани „Порака Нова“ и опслужува 60 корисници на секојдневна база (лица со 
попреченост). Инклузијата на децата со попречености во предучилишното и училишното образование е сè уште на многу ниско ниво. На 
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Идентификување на ранливи групи и
потребни социјални услуги во општината

Karta sociale e Komunëssë Strugës paraqet pasqyrë të specifikave socio-ekonomike dhe demografike të komunës. Për përgatitjen e të njëjtës janë 
shfrytëzuar burime ekzistuese të të dhënave statistikore në mungesë të një regjistrimi të ri zyrtar në shtet. Të dhënat e shfaqura duhet të paraqesin 
orientim për komunën për ndërmarrjen e masave dhe shërbimeve të ardhshme në nivel lokal, të orientuara kah identifikimi i rreziqeve sociale dhe 
kategoritë e grupeve të rrezikuara. Sipas regjistrimit të fundit të vitit 2002, të dhënat demografike tregojnë rritje të popullatës prej 63 376 banorë 
në 65 395 sipas vlerësimit të fundit vjetor të popullatës në periudhën 31.12.2014. Sipas strukturës së moshës dominojnë personat e moshës nga 34 
deri në 59 vjeç (34%), e më pas vijojnë personat e moshës nga 20 deri në 34 vjeç (28%). Në bazë të përkatësisë etnike, Komuna e Strugës është bashkësi 
shumë etnike me shumicë shqiptare (57%), maqedonas janë (32%), përkatësisë turke i përkasin 6%, vllehë 1% dhe më pak se një përqind i përkasin 
egjiptianëve, romëve, boshnjakëve, serbëve dhe të tjerë. Sa i përket strehimit, ashtu siç rritet numri i banorëve në komunë ashtu rritet edhe numri 
i vendbanimeve në Strugë. Sipas të dhënave nga regjistrimi i vitit 2002 numri i apartamenteve ka shënuar 18 300, ndërsa në periudhën nga viti 
2005 deri në vitin 2014 janë ndërtuar edhe 2 365 apartamente të tjera. Në komunën e Strugës nuk ka apartamente sociale për grupet e rrezikuara 
sociale. Të dhënat zyrtare  të disponueshme nga Enti Shterëror i Statistikave për subjektet afariste tregojnë përfaqësim më të madh të mikro 
ndërmarrjeve, por gjithashtu viteve të fundit ekziston trend i zvogëlimit të numrit të ndërmarrjeve të vogla. Sa i përket sektorëve sipas 
fushëveprimit dominon tregtia me shumicë dhe pakicë, objektet akomoduese dhe shërbimet e ushqimit dhe ndërtimtarisë. Sipas të dhënave të 
fituara nga Agjensioni për punësim, numri i përgjithshëm i personave të evidentuar si të papunë në tetor të vitit 2015 ka shënuar 8 504 persona. 
Prej tyre, 38 %janë regjistruar si kërkues aktiv për punë, kurse pjesa e mbetur prej 62 % janë të papunë. Pjesa më e madhe e personave të regjistruar 
si të papunë janë me arsimim fillor ose të mesëm. Sa i përket përkatësisë etnike pjesa më e madhe e kërkuesve aktiv për punë janë nga përkatësia 
etnike maqedonase, edhe pse në Komunën e Strugës shumicë është popullata me përkatësi etnike shqiptare. Këtu vërehen edhe dallime të 
rëndësishme gjinore, gjegjësisht meshkujt nga të gjitha përkatësitë etnike janë më të pranishëm si kërkues aktiv për punë. Sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror të Statistikave, në fund të vitit 2014  në Komunën e Strugës janë evidentuar 5 shoqëri tregtare për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara me gjithsej 53 shfrytëzues. Përfshirja në arsimin fillor në Komunën e Strugës viteve të fundit tregon se ka rënie të numrit të nxënësve. 
Përveç kësaj nuk ka dallime thelbësore në mes vajzave dhe djemve. Marrëdhënia mësues-nxënës në Komunën e Strugës shënon 8:1, me përfaqësim 
më të madh të mësuesëve të gjinisë femër. Sipas të dhënave të fituara nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Maqedoni, numri i 
pensionistëve në Komunën e Strugës, përfshirë edhe tetorin e vitit 2015 shënon  10 792 persona. Në këtë komunë nuk ka kapacitete akomoduese për 
kujdesin e personave të moshuar. Numri i familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave financiare sociale në fund të vitit 2014 ka shënuar 384 
familje, gjithashtu ka pasur 78 shfrytëzues  të kompenzimit financiar me kusht dhe 172 shfrytëzues për kompenzim të varfërisë energjetike. Sipas të 
dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikave , norma e personave të varfër për vitin 2014 në Republikën e Maqedonisë ka qenë 22.1%. Në bazë 
të këtij treguesi mund të vlerësohet se më shumë se 14.000 banorë në Komunën e Strugës jetojnë në varfëri dhe kanë nevojë për ndonjë ndihmë 
sociale, gjegjësisht shumë më shumë nga transferat sociale të cilat shpërndahen nga ana e pushtetit qendror. Në komunën e Strugës ekziston çerdhe 
qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjistruargjithsej 505 fëmijë. Kapaciteti i përgjithshëm i objekteve të çerdhes është 310 fëmijë (edhe pse 
realisht janë të regjistruar 505), kurse sipas vlerësimeve të popullatës në komunë ka 4036 fëmijë të moshës parashkollore dhe kapacitetet 
ekziestuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të fëmijëve të moshës parashkollore. Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshtet e Komunës së Strugës është 
rritur për 40 %. Numri i të punësuarve gjithashtu është rritur  (17%), megjithate kjo rritje është disproporcionalisht me e vogël se rritja e numrit të 
fëmijëve që kanë nevojë për kujdesje. Në Komunën e Strugës funksionon një qendër ditore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara, e udhëhequr 
nga shoqata e qytetarëve Poraka Nova dhe u shërben 60 shfrytëzuesve në bazë ditore (persona me aftësi të kufizuar). Përfshirja e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në arsimin parashkollor dhe atë fillor akoma është shumë e ulët. Në territorin e komunës nuk ka kapacitete akomoduese dhe qendra 
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turke i përkasin 6%, vllehë 1% dhe më pak se një përqind i përkasin egjiptianëve, romëve, boshnjakëve, serbëve dhe të tjerë. Sa i përket strehimit, 
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kërkuesve aktiv për punë janë nga përkatësia etnike maqedonase, edhe pse në Komunën e Strugës shumicë është popullata me përkatësi etnike 
shqiptare. Këtu vërehen edhe dallime të rëndësishme gjinore, gjegjësisht meshkujt nga të gjitha përkatësitë etnike janë më të pranishëm si kërkues 
aktiv për punë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në fund të vitit 2014  në Komunën e Strugës janë evidentuar 5 shoqëri tregtare 
për punësimin e personave me aftësi të kufizuara me gjithsej 53 shfrytëzues. Përfshirja në arsimin fillor në Komunën e Strugës viteve të fundit 
tregon se ka rënie të numrit të nxënësve. Përveç kësaj nuk ka dallime thelbësore në mes vajzave dhe djemve. Marrëdhënia mësues-nxënës në 
Komunën e Strugës shënon 8:1, me përfaqësim më të madh të mësuesëve të gjinisë femër. Sipas të dhënave të fituara nga Fondi për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor në Maqedoni, numri i pensionistëve në Komunën e Strugës, përfshirë edhe tetorin e vitit 2015 shënon  10 792 persona. Në 
këtë komunë nuk ka kapacitete akomoduese për kujdesin e personave të moshuar. Numri i familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave financiare 
sociale në fund të vitit 2014 ka shënuar 384 familje, gjithashtu ka pasur 78 shfrytëzues  të kompenzimit financiar me kusht dhe 172 shfrytëzues për 
kompenzim të varfërisë energjetike. Sipas të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikave , norma e personave të varfër për vitin 2014 në 
Republikën e Maqedonisë ka qenë 22.1%. Në bazë të këtij treguesi mund të vlerësohet se më shumë se 14.000 banorë në Komunën e Strugës jetojnë në 
varfëri dhe kanë nevojë për ndonjë ndihmë sociale, gjegjësisht shumë më shumë nga transferat sociale të cilat shpërndahen nga ana e pushtetit 
qendror. Në komunën e Strugës ekziston çerdhe qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjistruargjithsej 505 fëmijë. Kapaciteti i përgjithshëm i 
objekteve të çerdhes është 310 fëmijë (edhe pse realisht janë të regjistruar 505), kurse sipas vlerësimeve të popullatës në komunë ka 4036 fëmijë të 
moshës parashkollore dhe kapacitetet ekziestuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të fëmijëve të moshës parashkollore. Numri i fëmijëve të regjistruar në 
kopshtet e Komunës së Strugës është rritur për 40 %. Numri i të punësuarve gjithashtu është rritur  (17%), megjithate kjo rritje është 
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Identifikimi i grupeve të rrezikuara dhe shërbimet e nevojshme sociale në komunë

PËRMBLEDHJE

Karta sociale e Komunës së Strugës paraqet pasqyrë të specifikave socio-ekonomike dhe 
demografike të komunës. Për përgatitjen e të njëjtës janë shfrytëzuar burime ekzistuese 
të të dhënave statistikore në mungesë të një regjistrimi të ri zyrtar në shtet. Të dhënat e 

shfaqura duhet të paraqesin orientim për komunën për ndërmarrjen e masave dhe shërbime-
ve të ardhshme në nivel lokal, të orientuara kah identifikimi i rreziqeve sociale dhe kategoritë 
e grupeve të rrezikuara.

Sipas regjistrimit të fundit të vitit 2002, të dhënat demografike tregojnë rritje të popullatës 
prej 63 376 banorë në 65 395 sipas vlerësimit të fundit vjetor të popullatës në periudhën 
31.12.2014. Sipas strukturës së moshës dominojnë personat e moshës nga 34 deri në 59 vjeç 
(34%), e më pas vijojnë personat e moshës nga 20 deri në 34 vjeç (28%). Në bazë të përkatësisë 
etnike, Komuna e Strugës është bashkësi shumë etnike me shumicë shqiptare (57%), maqedo-
nas janë (32%), përkatësisë turke i përkasin 6%, vllehë 1% dhe më pak se një përqind i përkasin 
egjiptianëve, romëve, boshnjakëve, serbëve dhe të tjerë.

Sa i përket strehimit, ashtu siç rritet numri i banorëve në komunë ashtu rritet edhe numri i 
vendbanimeve në Strugë. Sipas të dhënave nga regjistrimi i vitit 2002 numri i apartamenteve 
ka shënuar 18 300, ndërsa në periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2014 janë ndërtuar edhe 
2 365 apartamente të tjera. Në komunën e Strugës nuk ka apartamente sociale për grupet e 
rrezikuara sociale.

Të dhënat zyrtare  të disponueshme nga Enti Shterëror i Statistikave për subjektet afariste 
tregojnë përfaqësim më të madh të mikro ndërmarrjeve, por gjithashtu viteve të fundit ekzis-
ton trend i zvogëlimit të numrit të ndërmarrjeve të vogla. Sa i përket sektorëve sipas fushë-
veprimit dominon tregtia me shumicë dhe pakicë, objektet akomoduese dhe shërbimet e ush-
qimit dhe ndërtimtarisë. 

Sipas të dhënave të fituara nga Agjensioni për punësim, numri i përgjithshëm i personave të 
evidentuar si të papunë në tetor të vitit 2015 ka shënuar 8 504 persona. Prej tyre, 38 %janë 
regjistruar si kërkues aktiv për punë, kurse pjesa e mbetur prej 62 % janë të papunë. Pjesa 
më e madhe e personave të regjistruar si të papunë janë me arsimim fillor ose të mesëm. Sa 
i përket përkatësisë etnike pjesa më e madhe e kërkuesve aktiv për punë janë nga përkatësia 
etnike maqedonase, edhe pse në Komunën e Strugës shumicë është popullata me përkatësi 
etnike shqiptare. Këtu vërehen edhe dallime të rëndësishme gjinore, gjegjësisht meshkujt nga 
të gjitha përkatësitë etnike janë më të pranishëm si kërkues aktiv për punë.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në fund të vitit 2014   në Komunën e 
Strugës janë evidentuar 5 shoqëri tregtare për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 
me gjithsej 53 shfrytëzues.
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Përfshirja në arsimin fillor në Komunën e Strugës viteve të fundit tregon se ka rënie të numrit 
të nxënësve. Përveç kësaj nuk ka dallime thelbësore në mes vajzave dhe djemve. Marrëdhënia 
mësues-nxënës në Komunën e Strugës shënon 8:1, me përfaqësim më të madh të mësuesëve 
të gjinisë femër.

Sipas të dhënave të fituara nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Maqedoni, numri 
i pensionistëve në Komunën e Strugës, përfshirë edhe tetorin e vitit 2015 shënon  10 792 per-
sona. Në këtë komunë nuk ka kapacitete akomoduese për kujdesin e personave të moshuar.

Numri i familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave financiare sociale në fund të vitit 2014 ka 
shënuar 384 familje, gjithashtu ka pasur 78 shfrytëzues  të kompenzimit financiar me kusht 
dhe 172 shfrytëzues për kompenzim të varfërisë energjetike. Sipas të dhënave zyrtare të Entit 
Shtetëror të Statistikave , norma e personave të varfër për vitin 2014 në Republikën e Maqe-
donisë ka qenë 22.1%. Në bazë të këtij treguesi mund të vlerësohet se më shumë se 14.000 
banorë në Komunën e Strugës jetojnë në varfëri dhe kanë nevojë për ndonjë ndihmë sociale, 
gjegjësisht shumë më shumë nga transferat sociale të cilat shpërndahen nga ana e pushtetit 
qendror.

Në komunën e Strugës ekziston çerdhe qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjis-
truar gjithsej 505 fëmijë. Kapaciteti i përgjithshëm i objekteve të çerdhes është 310 fëmijë 
(edhe pse realisht janë të regjistruar 505), kurse sipas vlerësimeve të popullatës në komunë ka 
4036 fëmijë të moshës parashkollore1 dhe kapacitetet ekzistuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të 
fëmijëve të moshës parashkollore. Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshtet e Komunës së 
Strugës është rritur për 40 %. Numri i të punësuarve gjithashtu është rritur  (17%), megjithatë 
kjo rritje është disproporcionalisht më e vogël se rritja e numrit të fëmijëve që kanë nevojë 
për kujdesje. 

Në Komunën e Strugës funksionon një qendër ditore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të ku-
fizuara, e udhëhequr nga shoqata e qytetarëve Poraka Nova dhe u shërben 60 shfrytëzuesve 
në bazë ditore (persona me aftësi të kufizuar). Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
arsimin parashkollor dhe atë fillor akoma është shumë e ulët. 

Në territorin e komunës nuk ka kapacitete akomoduese dhe qendra për mbështetje psiko-
sociale për viktimat e dhunës në familje.

1 Vlerësimet e popullatës për vitin 2014, Enti Shtetëror i Statistikës
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HYRJE

Komuna e Strugës vitin që kaloi përgatiti strategji lokale për mbrojtjen sociale e cila duhet 
të sigurojë plotësimin e nevojave për të gjithë grupet e qytetarëve dhe barazi në lidhje 
me marrjen e shërbimeve nga sistemi i mbrojtjes sociale. Parakushti i parë që të arrihet 

kjo gjë është identifikimi i rreziqeve kryesore sociale dhe identifikimi i kategorive të ndryshme 
të grupeve të targetuara të cilët duhet të marrin shërbime adekuate në nivel lokal. Prandaj u 
pa e arsyeshme që të përgatitet karta sociale e komunës e cila do të sigurojë një shqyrtim të 
strukturës sociale të banorëve të komunës. Qëllimi kryesor i kartës sociale të komunës është 
identifikimi i strukturës aktuale demografike të qytetarëve dhe identifikimi i sfidave socio-
ekonomike me të cilat ata ballafaqohen. Në këtë kontekst, janë analizuar gjendjet dhe nevojat 
lokale në më shumë sfera si: demografia, strehimi, tregu i punës, arsimimi, sigurimi pensional 
dhe invalidor, sigurimi shëndetësor, mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve.

Përfshirja sociale e grupeve të rrezikuara më së miri realizohet nëpërmjet sigurimit të qasjes 
në shërbimet sociale të bashkësisë, zhvillimin e shërbimeve sipas nevojave për ndihmë, zhvi-
llimin e kapaciteteve të shfrytëzuesve, largimin e pengesave dhe sigurimin e mundësive të 
barabarta për përfshirjen e tyre sociale. Në këtë drejtim, sistemi i mbrojtjes sociale mundë-
son vendosjen e shërbimeve për kujdes ditor dhe të përkohshëm, përmirësimin e kujdesit të 
fëmijëve në familjet e birësuara, forcimin e potencialit të familjeve biologjike për kujdes të 
anëtarëve të tyre, jetesë të organizuar në njësitë banuese në pajtim me nevojat e shfrytëzu-
esve në bashkësi. Përveç shërbimeve të vërtetuara me akte ligjore nga kjo fushë, në komu-
nitet duhet të krijohen edhe shërbime inovative, të cilat do të jenë adekuate për ndihmë dhe 
mbështetje të grupeve të rrezikuara të qyetarëve.

Komunat, qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit paraqiten si bartës të mbrojtjes 
sociale në komunitetet lokale përmes sjelljes së programeve të tyre nga fusha e mbrojtjes 
sociale, për organizimin dhe zbatimin e mbrojtjes sociale për qytetarët në rajonin e tyre.

Decentralizimi i shërbimeve sociale nga niveli nacional te palët tjera të interesuara për dhënie 
të shërbimeve në bashkësinë lokale do të thotë se përveç komunave dhe qendrave për punë 
sociale, si ofrues të shërbimeve të caktuara nga mbrojtja sociale janë të paraparë edhe shoqa-
tat e qytetarëve, personat fizik të cilët kryejnë punë të caktuara nga fusha e mbrojtjes sociale 
si veprimtari profesionale, bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, dhe stimulohet edhe inicia-
tiva private dhe përgjegjësi shoqërore korporative e kompanive nga fusha konkrete.
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Më konkretisht, hulumtimi u fokusua në këto dy drejtime:

 � Përcaktimin e numrit dhe fushëveprimin e shfrytëzuesve ekzistues të shërbimeve sociale 
në komunat

 � Identifikimin e kategorive të rrezikuara të qytetarëve dhe shfrytëzuesve potencial të shër-
bimeve sociale të cilët nuk janë përfshirë në programet ekzistuese.

Këto të dhëna duhet të japin pasqyrë të hendekut mes nevojave dhe shërbimeve të cilat 
ofrohen për t’iu përgjigjur këtyre nevojave në nivel lokal.
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METODOLOGJIA 
E HULUMTIMIT

Hulumtimi bazohet në kombinimin e më shumë metodave, kualitative dhe kuantitative dhe 
të njëjtat janë shpjeguar më poshtë:

 � Analizë të përmbajtjes së programeve për mbrojtje sociale, planet aksionare për mbrojtje 
sociale, strategjitë lokale për zhvillim, me qëllim përcaktimin e fushave primare, sfidave dhe 
grupeve të rrezikuara të qytetarëve nga ana e komunave.

 � Vlerësimin e shfrytëzuesve të shërbimeve sociale, të ndarë sipas gjinisë, moshës, arsimimit, 
nacionalitetit, vendbanimit (aty ku ka të dhëna të disponueshme). Këto të dhëna u fituan në 
formë administrative nga ana e institucioneve dhe burimeve zyrtare statistikore. Kërkesa për 
të dhëna u dorëzuan te qendra për punë sociale, agjensioni për punësim, çerdhet, fondi për 
sigurim shëndetësor, fondi për sigurim pensional dhe invalidor.

 � Intervista me persona relevant në nivel lokal, përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, institu-
cione publike në nivel lokal dhe organizata qytetare të cilat punojnë në fushën e mbrojtjes 
sociale (njësitë për mbrojtje sociale, shëndetësore dhe të fëmijëve, qendra për punë socia-
le, institucionet parashkollore, organizatat joqeveritare, përfaqësues të bashkësive lokale, 
këshilltarë të komunave);

 � Grupet e fokusit me shfrytëzuesit

Në bazë të metodologjisë së aplikuar, rezultatet e pritura nga përgatitja e kartës sociale janë:

 � Identifikimi i profilit socio-ekonomik dhe demografik të komunës

 � Lokalizimi i përfshirjes me të drejta dhe shërbime nga sistemi arsimit,mbrojtja sociale, 
sigurimi social dhe mbrojtja e fëmijëve të banorëve të komunës

 � Identifikimi i rreziqeve sociale shtesë të kategorive të rrezikuara të qytetarëve

 � Krijimi i shërbimeve sociale lokale të bazuara në evidencë ekperimentuese
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MBROJTJA SOCIALE NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Përcaktimi kushtetues i Republikës së Maqedonisë si shtet social realizohet përmes ligjit 
për mbrojtje sociale. Ky akt e krijon sistemin e mbrojtjes sociale, i cili parashikon masat, 
aktivitetet dhe politikat për ndalimin dhe tejkalimin e rreziqeve sociale bazë ndaj të 

cilave rrezikohet qytetari gjatë jetës së tij, për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimin so-
cial si dhe forcimin e kapacitetit të tij për mbrojtje personale. Në grupin e rreziqeve sociale 
bëjnë pjesë rreziqet vijuese: rreziqet e shëndetit (sëmundje, lëndime apo invaliditet), rreziqet 
e pleqërisë, rreziqet ndaj të cilave janët të ekspozuara familjet me një prindër, rreziqet nga 
papunësia, humbja e të ardhurave nga puna dhe të ngjajshme, rreziqet nga varfëria dhe llojet 
e tjera të rreziqeve të përjashtimit social.

Përveç përmes sistemit të mbrojtjes sociale, masat për uljen e varfërisë dhe përjashtimit so-
cial duhet të ndërmerren edhe në politiken tatimore, punësimin, politikën për bursa, strehi-
min, mbrojtjen e familjes, shëndetësinë, edukimin dhe arsimimin, me qëllim që të sigurohet 
siguri sociale e qytetarëve.

Mbrojtja sociale realizohet përmes zbatimit të masave preventive të dukurive dhe zvogëlimin 
e pasojave nga rreziqet sociale për qytetarët, sigurimin e të drejtave financiare nga fusha e 
mbrojtjes sociale si dhe zhvillimin e shërbimeve nga e njëjta fushë (shërbime të punës profe-
sionale nga ana e personave profesionist dhe ekipeve profesionale, strehim në institucionet 
për mbrojtje insitucionale ose jashta institucionale).
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OFRIMI I SHËRBIMEVE SOCIALE PËR 
KATEGORITË E RREZIKUARA NË NIVEL LOKAL

Duke u nisur nga koncepti se programet për mbrojtje sociale të komunave përshtaten në 
drejtim të përgjithshem për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimin social të kategorive 
të rrezikuara, të njëjtat duhet të bazohen në analizë paraprake të gjendjes në komunite-

tin lokal. Hapi i parë gjatë përcaktimit të kategorive të rrezikuara në nivel lokal, për të cilin 
më detajisht do të shpjegohet në kapitullin e dytë, ku janë dhënë edhe propozim teknikat për 
identifikim, ka të bëjë me:

 � Identifikimin e grupeve tradicionalisht të rrezikuara

 � Identifikimin e grupeve të reja të rrezikuara

 � Përcaktimin e shërbimeve sociale të disponueshme për grupet e rrezikuara

 � Përcaktimin e pengesave për realizimin e qasjes deri tek shërbimet ekzistuese

 � Planifikimin e shërbimeve të nevojshme sociale për grupet e rrezikuara

Me qëllim që të përgatiten programe lokale adekuate dhe reale , është e domosdoshme ven-
dosja e bashkëpunimit funksional në të gjitha nivelet, përfshirë këtu edhe bashkëpunimin në 
nivel nacional, regjional dhe lokal. Përveç bashkëpunimit me institucionet ekzistuese dhe 
sektorin joqeveritar në nivel lokal, komunat duhet t’i përfshijnë edhe shfrytëzuesit direkt në 
procesin me qëllim që të identifikohen nevojat e tyre për zhvillim të shërbimeve sociale në 
nivel lokal. Përfshirja e të gjithë personave në nivel lokal, si dhe e grupeve të rrezikuar duhet 
të bëhet në të gjitha fazat e procesit, dhe atë gjatë analizës së nevojave, definimit të proble-
meve prioritare, planifikimin e programeve si dhe përgjatë zbatimit të aktiviteteve konkrete 
për tejkalimin e tyre. Vetëm përmes një qasje të këtillë komunat me përgjegjësi do të mund 
të qasen drejt planifikimit të masave për shërbime sociale për grupe të rrezikuara. Në këtë 
drejtim, me rëndësi të veçantë është se masa të caktuara mund të zbatohen edhe përmes 
bashkëpunimit ndërkomunal me qëllim që të bashkohen mjetet dhe resurset për zhvillim të 
shërbimeve sociale në nivel lokal dhe regjional.
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LLOJET E SHËRBIMEVE SOCIALE PËR 
KATEGORITË E RREZIKUARA NË NIVEL LOKAL

Për dallim nga përfitimet që janë të lidhura me mirëmbajtjen e të ardhurave dhe janë 
të fokusuara në përmirësimin e situatës financiare të qytetarëve (për shembull ndihmë 
financiare sociale, pension, mbrojtje shëndetësore), shërbimet sociale janë të orientuara 

drejt ndihmës në plotësimin e nevojave jo financiare dhe realizimin e pandërprerë të detyrave 
zhvillimore dhe sociale. Ndonjëherë ato emërohen si shërbime sociale personale, shërbime 
sociale humane ose shërbime për kujdes social për arsye se plotësimi i nevojave financiare të 
grupeve të rrezikuara është kyç për sigurinë e tyre, megjithatë nuk do të thotë sigurim i do-
mosdoshëm në nivel të mjaftueshëm të funksionimit social. Dhe përderisa format e ndihmës 
financiare historikisht i janë deleguar rrjetit social publik, shërbimet sociale i sigurojnë edhe 
organizatat publike dhe private (profitabile dhe joprofitabile)-(Bornarova, 2004).

Shërbimet sociale mund të grupohen sipas mjedisit në bazë të cilit destinohet shërbimi  
a)shërbime sociale në kushte shtëpiake, b) shërbime lokale në bashkësinë lokale, c) shërbimet 
sociale në mjedis institucional, d) shërbimet sociale të kombinuara.

Në vazhdim është dhënë listë e shërbimeve më të shpeshta sociale të cilat aplikohen në 
mbrojtjen e grupeve të ndryshme të rrezikut. Shërbimet sociale karakterizohen me diversitet 
të madh, dhe lista e shërbimeve nuk përfundon, megjithatë mund të shërbejë si zgjidhje 
fillestare e shërbimeve sociale të nevojshme për identifikimin e grupeve të rrezikuara të 
qytetarëve. Pra, gjatë zgjedhjes së shërbimeve sociale gjithmonë duhet të udhëhiqemi nga 
njohuritë e fituara nga faza paraprake e këtij procesi- vlerësimi i nevojave nga shërbimet e 
grupeve të rrezikuara, gjegjësisht të mbahet llogari që shërbimi zgjedhur të mundësojë 
plotësimin e nevojave identifikuese.

Shërbime në kushte shtëpiake

 � ndihmë në mirëmbajtjen e amvisërisë - pastrim, larje, riparime 

 � ndihmë në kryerjen e aktiviteteve ditore –përgatitjen e ushqimit, veshmbathje

 � përshtatjen e shtëpisë së shfrytëzuesit me pajisje dhe mjete 

 � kujdes shtëpiak për persona me probleme shëndetësore

 � Këshillim në kushte shtëpiake për personat e ekspozuar drejt rrezikut social

 � Socializim dhe shoqërim- vizitë shtëpive nga vullnetarë ose anëtarë të shoqatave
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 � Shpërndarjen e ushqimit për personat që kanë vështirësi në përgatitjen dhe sigurimin e tyre

 � Ndihmë në blerjen e gjërave ushqimore-zakonisht përmes vullnetarëve 

 � Bashkjetesa- shfrytëzuesi jeton ne shtëpinë e vet, në të cilën jeton dhe një person tjetër që 
i ndihmon

 � Lehtësim – ndihmë dhe kujdes për personat e pambrojtur përderisa familjarët (kujdestarët) 
nuk janë të pranishëm 

Shërbime të bashkësisë lokale: 

 � Qëndrim afatshkurtër në qendrat ditore – përkujdesje, terapi socio-psikologjike, aktivitetet 
kulturore dhe rekreative , terapi punuese, mbështetje psiko-sociale për shfrytëzuesit dhe 
familjen

 � Klubet - shoqërim, argëtim, rekreacion dhe kalim të kohës së lirë (terapi grupore)

 � Spitale ditore – shërim dhe trajtim për të cilin nuk nevojitet hospitalizim

 � Qendrat për rehabilitim- sipas hospitalizimit për të sëmurët kronik, SIDA dhe të tjera

 � Qendra për risocializim- këshillim, terapi individuale, grupore dhe familjare, sport, 
rekreacion,edukim për delikuentet minoren, punëtorët seksual e të tjera

 � Qendra lehtësuese- pushim i përkohshëm për kujdestarët derisa janë në udhëtim, pushim 
dhe të ngjajshme

 � Bujtinë- kujdes terminal për personat me sëmundje të pashërueshme dhe mbështetje psiko-
sociale të familjes

 � Shërbime transportuese – transport i organizuar deri tek qendrat e komunitetit, deri tek 
ngjarjet kulturore artistike, shoqëri gjatë blerjes, gjatë vizitave mjekësore dhe institucione 
të tjera

 � Qendrat strehimore- kënaqjen e nevojave elementare biologjike (ushqim, higjiena)

 � Kuzhinat popullore –kuzhina ku shërbehet ose prej ku shpërndahet ushqimi për grupet e 
rrezikuara

 � Këshillime –paramartesore, martesore, për prindërit, jetën në familje, edukimin seksual...
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 � Qendrat terapeutike –Terapi individuale, grupore dhe familjare

 � SOS linja- linjat telefonike për ndihmë, informim, udhëzim, këshillim të grupeve të rrezi-
kuara

 �  Qendra për menaxhimin e shërbimeve – informim, udhëzime dhe menaxhimin e shërbi-
meve për shfrytëzuesit 

 � Qendra për mbështetje edukative- ndihmë gjatë mësimit, gjatë detyrave të shtëpisë, 
mbështetje psikologjike dhe sociale

 �  Qendrat për shëndet mendor- psikiatrike, shërbime terapeutike për persona me probleme 
psikiatrike (këshillim dhe intervenime në mjedisin e shfrytëzuesit, vizita shtëpiake)

Shërbime në institucion

 � Qëndrim në shtëpi- për përkujdesje, shtëpi për pleqtë 

 � Bashkësitë e pensionistëve – strehim të pavarur në objektet rezidenciale për të moshuarit

 � Strehim-jetesë e pavarur e 3-4 personave përmes marrjes me qira të ndonjë apartamenti

 � Strehim mbrojtës - strehim gati i pavarur me ndihmën e një personi mbikëqyrës i cili jeton 
aty

 � Strehim i përkrahur-strehim pjesërisht i pavarur

 � Strehim – ansamble - banim me mbështetje (zakonisht përmes ushqimit ) të 3-4 personave 
të cilët bashkërisht marrin një apartament

 � Shtëpi grupore – në apartament të përbashkët jetojnë 6-8 persona si familje me prind 
zëvendësues (mbikëqyrës)

 � Shtëpi grupore terapeutike- në apartament të përbashkët jetojnë 6-8 persona si një familje 
me kujdestar i cili është profesionist dhe që realizon aktivitete terapeutike me banuesit
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Komuna e Strugës është njëra nga komunat me dendësi më të madhe të banorëve në 
Republikën e Maqedonisë. Përderisa dendësia mesatare e popullatës në nivel shtetëror 
është 82,2 banorë në km2, në Komunën e Strugës ky numër është 121,9 banorë në km2.

Përveç të dhënave nga regjistrimi i fundit i popullatës në vitin 2002, Enti shtetëror i statisti-
kave çdo vit në 30.06. dhe 31.12 shpall informacione për vlerësimin e popullatës, natalitetin 
dhe mortalitetin, si dhe migrimet e popullatës (të brendshme dhe të jashtme). Megjithatë 
duhet të përmendet se këto të dhëna merren me rezervë, veçanërisht në pjesën e migrimeve, 
ku numri real i personave që kanë emigruar supozohet të jetë shumë më i lartë se ai zyrtar. 
Kjo është relevante për Strugën e cila tradicionalisht njihet si vend kurbeti, veçanërisht në 
bashkësitë rurale ku meshkujt ikin për të punuar kryesisht jashtë vendit.

Nëse krahasohen të dhënat nga regjistrimi i fundit me lëvizjen e popullatës përgjatë viteve, 
mund të konkludohet se në Komunën e Strugës ka rritje të vazhdueshme të popullsisë, gjegjë-
sisht norma e natalitetit është vazhdimisht më e lartë se norma e mortalitetit. Në raport me 
përkatësinë etnike, Komuna e Strugës është bashkësi e përzier etnike me shumicë shqiptare 
(57%), maqedonas janë (32%), nacionalitetit turk i përkasin 6%, vllehëve 1% dhe më pak se një 
përqind janë egjiptianë, romë, boshnjakë, serb dhe të tjerë.

 Tabela nr. 1:  Popullata sipas regjistrimit të vitit 2002 dhe vlerësimet e popullsisë sipas rritjes natyrore dhe 
lëvizja mekanike e popullatës.

2002

Gjithsej popullata 
në Komunën e 
Strugës sipas 
regjistrimit të 

fundit

63 376

  LËVIZJA NATYRORE E POPULLSISË NË KOMUNËN E STRUGËS
  Të lindur Të vdekur Të shpërngulur Të emigruar Gjithsej popullata
          femra meshkuj Gjithsej

2010 695 489 252 280 32 377 32 076 64 453
2011 697 449 352 371 32 462 32 195 64 657
2012 723 500 398 437 32 549 32 315 64 864
2013 682 459 335 350 32 629 32 431 65 060
2014 688 440 336 353 32 766 32 629 65 395

Burimi: Enti shtetëror i statistikës, Statistika sipas fushave 
Lëvizja natyrore e popullsisë, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2; Migrimet, 
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=9&rbrObl=2

Të dhëna demografike për 
Komunën e Strugës 1
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 Tabela nr. 2:  Vlerësimi i popullsisë sipas strukturës së moshës në Komunën e Strugës në 31.12.2014

Mosha Gjithsej Femra Meshkuj

Gjithsej 65 395 32 629 32 766

0-19 15 769 7 682 8 087

20-34 18 506 9 039 9 467

35-59 22 354 11 211 11 143

60 + 8 766 4 834 3 932

 Burimi:  Enti shtetëror i statistikës, Statistika sipas fushave 
Vlerësimet e popullatës sipas gjinisë dhe moshës, sipas komunave dhe regjioneve. 30.06.2014 dhe 31.12.2014, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=11

 Tabela nr. 3:  Fëmijët e lindur në Komunën e Strugës sipas gjinisë, martesës dhe nacionalitetit të nënës 2010-2014

Gjithsej

Gjinia Martesa Etnia e nënës

m f
në 

martesë
jashtë 

martese maq. shq. tur. rom. vlla. srb. bosh. tj.
2010 695 382 313 649 46 273 314 10 8 / / / 90
2011 697 381 316 651 46 252 301 15 10 / / / 119
2012 723 369 354 673 50 242 303 21 8 / 2 / 147
2013 682 358 324 635 47 234 301 11 9 / 1 / 126
2014 688 347 341 632 56 226 283 13 14 / 1 1 150

 Burimi:  Enti shtetëror i statistikës, Statistika sipas fushave 
Lëvizja natyrore e popullsisëhttp://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2

 Tabela nr. 4:  Personat e vdekur në Komunën e Strugës, sipas gjinisë dhe moshës, 2010-2014

Viti Gjithsej
Mbi 65 vjeç

gjithsej m f
2010 489 383 193 190
2011 449 338 159 179
2012 500 377 159 218
2013 459 342 159 183
2014 440 332 140 192

 Burimi:  Enti shtetëror i statistikës, Statistika sipas fushave, Lëvizja natyrore e popullsisë 
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2
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Numri i përgjithshëm i vendbanimeve në territorin e Komunës së Strugës, sipas të dhë-
nave nga regjistrimi i fundit i vitit 2002, shënon 17 834. Në to kanë jetuar 63 376 banorë, 
të ndarë në 14 483 amviseri individuale, me numër mesatar të anëtarëve 4,4.

 Tabela nr. 5:  Lloji i vendbanimit, numri dhe sipërfaqja e apartamenteve, numri i amvisërive individuale, 
dhe sipërfaqja mesatare për anëtar në amvisërinë individuale, regjistrimi 2002

Komuna
Gjithsej 

vendbanime

Numri i 
përgjitshëm i 

apartamentëve

Sipërfaqja 
totale  
(në m2)

Sipërfaqja e 
apartamenteëve 

të banuar nga 
amvisëritë 
individuale

Numri i 
amvisërive 

individual në 
apartamentët

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 
individuale

Sipërfaqja 
mesatare për 

anëtar në 
amvisërinë 
individuale

e Strugës 18 834 18 830 1 901 718 1 536 187 14 483 63 371 24.2

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikave, baza Makstat

Siç rritet numri i banorëve në komunë, ashtu rritet edhe numri i vendbanimeve të përgjith-
shme në Strugë. Në periudhën prej 2005-2014 janë ndërtuar 2 365 apartamente shtesë.

 Tabela nr. 6:  Numri i apartamenteve të ndërtuara në Komunën e Strugës sipas sipërfaqes së përdorur në m2

Viti
Numri i apartamenteve të 

ndërtuara në Komunën e Strugës
Sipërfaqja e  

shfrytëzuar në m2

2005 355 32 764
2006 198 16 998
2007 208 18 854
2008 185 12 954
2009 212 18 233
2010 284 29 690
2011 351 34 119
2012 251 23 250
2013 111 11 350
2014 210 26 024

GJITHSEJ 2005-2014 2365 224 236

 Burimi :  Enti shtetëror i statistikave, statistika sipas fushave  
Ndërtimtari në RM, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=12&rbrObl=20

Sa i përket strehimit, njëri nga problemet kryesore të theksuara nga të gjitha palët e intervis-
tuara në komunë, është mos ekzistimi i banesave sociale si mbështetje për realizimin e kësaj 
të drejte për grupet sociale.

Strehimi 2
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Sipas të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikës , numri i përgjithshëm i subjek-
teve afariste aktive përfshirë 31 dhjetorin e vitit 2014, ka shënuar 2052 ku dominojnë 
mikro ndërmarrjet (me 82%).

Nëse e ndjekim trendin e këtij numri përgjatë viteve vërehet trend rritës deri në vitin 2012, 
përsëri tek mikro ndërmarrjet, e cila pëson ulje dy vitet e fundit. Zvogëlimi më së shumti është 
i shprehur tek ndërmarrjet e vogla ku gjatë periudhës 2009-2012 ka një zvogëlim prej 50 %.

 Tabela nr. 7:  Subjektet afariste aktive në Komunën e Strugës, 2009-2014

Gjithsej Mikro Të vogla Të mesme Të mëdha
2009 2 061 1 277 776 7 1
2010 2 127 1 352 768 6 1
2011 2 136 1 557 572 6 1
2012 2 165 1 773 384 7 1
2013 2 100 1 718 370 10 2
2014 2 052 1 684 356 11 1

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikave, baza Makstat

Në lidhje me fushëveprimin, siç mund të vërehet në tabelën më poshtë, dominojnë tregtia 
me shumicë dhe pakicë, objektet akomoduese dhe shërbimet për ushqim dhe ndërtimtari. 
Kjo përfshirje është normale sepse bëhet fjalë për komunë e cila konsiderohet si vend turistik.

Tregu i 
punës3
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 Tabela nr. 8 :  Subjektet afariste aktive sipas fushë veprimit , Komuna e Strugës,31 dhjetor 2014

Gjithsej 2 052
Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 56
Minierat dhe gurorët 4
Industria përpunuese 169
Furnizimi me ujë; largimin e ujrave të zeza, menaxhimin me mbeturinat, 
sanimin e mjedisit

14

Ndërtimtaria 211
Tregtia me shumicë dhe me pakicë; riparimi i automjeteve dhe motoçikletave 795
Transporti dhe deponimi 130
Objekte për akomodim dhe shërbime për ushqim 230
Informacione dhe komunikacion 21
Veprimtari financiare dhe siguruese 13
Veprimtari në lidhje me patundshmëritë 9
Veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike 111
Veprimtari administrative dhe shërbyese 40
Administrata publike dhe mbrojtja; sigurim i obliguar social. 4
Arsimimi 28
Veprimtari të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale 90
Art, zbavitje dhe rekreacion 25
Veprimtari të tjera shërbyese 102

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikës, baza Makstat

Sipas të dhënave të marra nga Agjensioni për punësim, numri i përgjitshëm i të papunëve të 
regjistruar në tetor të vitit 2015 ka shënuar 8504 persona. Prej tyre, si kërkues aktiv për punë 
janë regjistruar 38 %, kurse pjesa e mbetur 62% janë të papunët e tjerë. 

 Tabela nr.9:  Numri i përgjithshëm i personave të papunë, kërkuesit aktiv për punë dhe persona të tjerë në 
Komunën e Strugës që kërkojnë punë, gjendja e periudhës 31.10.2015

Komuna e Strugës

 

Gjithsej Femra

Kërkuesit 
aktiv për 

punë

Kërkuesit 
aktiv për punë 

të gjinisë 
femërore

Persona 
të tjerë që 
kërkojnë 

punë

Persona të tjerë që 
kërkojnë punë të 
gjinisë femërore

Gjithsej 8 504 2 363 3 269 1 328 5 235 1 035

 Burimi:  Enti për punësim, Strugë
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Kur bëhet fjalë për të dhënat të cilat kanë të bëjnë me normën e papunësisë dhe numrin e 
personave të papunë, duhet të theksohet se informacionet e disponueshme mund të mos e 
pasqyrojnë gjendjen reale, gjegjësisht jo të gjithë të papunësuarit janë të regjistruar në Agjen-
sionin për punësim. Kjo sidomos ka të bëjë me gratë e vendeve rurale dhe si informacion ka 
qenë i orientuar gjatë bisedave të realizuara në terren me bashkësitë lokale.

Kur flitet për shkallën e arsimimit të personave të papunë, nga të dhënat e fituara mund të 
arrihet në përfundim se në pjesën më të madhe bëhet fjalë për persona me arsimim fillor dhe 
të mesëm. Në këtë pjesë nuk vërehen dallime gjinore të theksuara.

Sa i përket përkatësisë etnike, është interesant fakti se pjesa më e madhe e kërkuesve aktiv 
për punë janë të përkatësisë etnike maqedonase , edhe pse në Komunën e Strugës ka shumicë 
shqiptare. Këtu paraqiten edhe dallime të theksuara gjinore, gjegjësisht meshkujt tek të gjitha 
përkatësitë etnike janë më tepër të pranishëm si kërkues aktiv për punë. Ky fakt është i ditur, 
nëse merret parasysh fakti se gratë janë më tepër të përfaqësuara në kategorinë popullatë 
ekonomike joaktive, gjegjësisht 54% e grave në Republikën e Maqedonisë sipas Entit shtetëror 
të statistikave konsiderohen si ekonomikisht joaktive. 
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Nga të dhënat e fituara për numrin e kërkuesve që kanë aftësi të kufizuara mund të konkludo-
het se vetëm një pjesë e vogël janë të evidentuar në qendrën për punësim, dhe dominojnë 
persona me aftësi të kufizuara fizike dhe me kualifikime të ulta arsimore. 

 Tabela nr. 12:  Të papunët me hendikep sipas llojit të hendikepit, shkallës së arsimit dhe strukturës së 
vjetërsisë, gjendja e periudhës 31.12.2014

Lloji i 
hendikepit

Invalidë 
të luftës

Inavlid të 
punës

Pengesa 
në shikim

Pengesa 
në 
dëgjim

Pengesa 
në të folur

Hendikep 
fizik

Pengesa në 
zhvillimin 
psiqik

Pengesa të 
kombinuara

Kategoria 
e mbetur Gjithsej

Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F

1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 7 2 4 2 0 0 1 1 17 7

Kualifik.
arsimore

Gjithsej PK GJK К KL AM AL 
Dipl.

Univr. Magjist. Doktor

Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F

17 7 11 4 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mosha

Nga 15-19 Nga 20-24 Nga 25-29 Nga 30 -34 Nga 35-39 Nga 40-44 Nga 45-49 Nga 50-54 Nga 55-59 
Mbi 60 

vjeç

Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F Gj F

0 0 0 0 2 2 5 2 2 0 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0

 Burimi:  Agjensioni për punësim
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Sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave, në fund të viti 2014 në Komunën e Strugës 
janë evidentuar 5 shoqëri tregtare për punësimin e personave me aftësi të kufizuara me gjith-
sej 53 shfrytëzues.2

Informacionet për profilin e personave të papunë duhet të merren parasysh kur planifikohen 
masa për zhvillim ekonomik lokal, por duhet patur kujdes se bëhet fjalë vetëm për personat 
që realisht janë të papunë në komunë. Më tej, të gjitha masat ekzistuese për punësim dhe 
vetpunësim në vendin tonë janë të disponueshme për përdorim vetëm për përsonat që janë 
të regjistruar si kërkues aktiv për punë. Kjo do të thotë se praktikisht grupet më të rrezikuara 
janë të përjashtuar nga këto masa (gratë, banorët e vendeve rurale). Autoritetet e komunës, 
gjatë krijimit të masave lokale, duhet të veprojnë pikërisht në sigurimin e shërbimeve dhe 
mbështetje të këtyre grupeve të cilët nuk i plotësojnë kriteret për masat e lartëpërmendura 
që i cakton pushteti qëndor. Edhe pse komunat në pjesën më të madhe nuk e shikojnë punësi-
min si kompetencë të tyre, përsëri ekzistojnë shumë shembuj dhe masa në nivel lokal të cilat 
janë të orientuara drejt rritjes së punësimit të këtyre grupeve të cilët në të shumtën e ras-
teve janë të përjashtuar nga tregu i punës, dhe në këto grupe bëjnë pjesë të rinjtë dhe gratë. 
Programet për mbështetjen e ndërmarrësisë tek të rinjtë dhe gratë të cilët implementohen 
me sukses në disa komuna, janë dëshmuar si masë shumë efektive për punësimin dhe vetpu-
nësimin. Ajo që me të vërtet është e rëndësishme gjatë planifikimit të këtyre masave është 
që kriteret duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të përputhen me karakteristikat dhe nevojat e 
fokus grupeve dhe të tregut, me çka do të arrihet efekti i dëshiruar.

Në pjesën e punësimit dhe forcimit ekonomik të personave me aftësi të kufizuara, sipas infor-
macioneve dhe intervistave të marra nga fokus grupet , këto persona ballafaqohen me sfida 
të mëdha në funksionimin e tyre ditor, duke përfshirë këtu edhe qasjen në punësim. Për këtë 
duhet të ndërmerren masa jo vetëm për forcimin e vetëdijës së popullatës dhe sektorit privat 
për të drejtat e personave në fjalë, por edhe masa për përmirësimin e mobilizimit të kësaj kat-
egorie të qytetarëve, si parakusht kryesor për përfshirjen e tyre në jetën publike. Njëkohësisht, 
implementimi i masave ekzistuese për punësimin e personave me aftësi të kufizuara duhet të 
posedojë sistem të rreptë të ndjekjes dhe kontrollit, me çka do të eleminohet keqpërdorimi i 
të njëjtave.

2 Enti Shtetëror i Statistikave, Mbrojtja sociale e fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve 2014-2015
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Të dhënat për inkuadrimin në shkollimin fillor në Komunën e Strugës në vitet e fundit 
tregojnë se ka ulje të numrit të nxënësve sipas viteve shkollore. Ky fakt është dëshmuar 
edhe në bisedat me përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe bashkësive lokale, sipas të 

cilëve arsyeja për këtë është emigrimi jashtë vendit. Siç është cekur më lartë, numri i saktë 
i personave që kanë emigruar vështirë se mund të vërtetohet, por bashkësitë lokale në Ko-
munën e Strugës kryesisht ballafaqohen me këtë sfidë. Përfshirja në shkollimin fillor mes 
meshkuj ve dhe femrave në Komunën e Strugës nuk tregon dallime të theksuara. 

 Tabela nr. 13:  Nxënësit në shkollat fillore sipas gjinisë dhe viti shkollor në Komunën e Strugës

Viti shkollor Gjithsej Nxënëse Nxënës

2010/11 6 545 3 180 3 365

2011/2012 6 281 3 054 3 227

2012/2013 6 006 2 954 3 052

2013/14 5 865 2 841 3 024

2014/15 6 117 2 978 3 139

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statisikës, http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Database/StatistikaPoOblasti/
ObrazovanieNauka/OsnovnoObrazovanie/OsnovnoObrazovanie.asp

 Tabela nr. 14:  Nxënësit e regjistruar në shkollimin fillor në Komunën e Strugës, 2014-2015

Komuna 
e Strugës

Nxënësit sipas klasave

Gjithsej I II III IV V VI VII VIII IX

6 117  708  651  659  682  714  696  724  608  675

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statisikës,, http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=42

Raporti arsimtarë-nxënës në Komunën e Strugës shënon 8:1, numri i arsimtareve është më i madh 
megjithatë duhet të theksohet se ky dallim nuk është aq i theksuar sa në disa komuna të tjera. 

Arsimimi 4



24

Karta sociale e Komunës së Strugës

 Tabela nr. 15:  Arsimtarët në shkollat fillore në Komunën e Strugës sipas gjinisë dhe viteve shkollore 

Gjithsej Femra Meshkuj
2010/11 635 360 275
2011/12 641 376 265
2012/13 650 393 257
2013/14 654 385 269
2014/15 718 427 291

 Burimi:  Enti Shtetëror i statisikës, Baza Makstat

Numri i nxënësve në shkollat e mesme 5 vitet e fundit gjithashtu tregon trend të zvogëlimit. 
Nëse e marrim parasysh faktin se komuna ka rritje pozitive të popullatës, atëherë zvogëlimi i 
numrit të nxënësve ka të bëjë me emigrimet. Në këtë pjesë nuk ekzistojnë dallime të theksu-
ara gjinore.

 Tabela nr. 16:  Nxënësit në shkollat e mesme në Komunën e Strugës sipas gjinisë dhe vitit shkollor

Viti shkollor Gjithsej Nxënëse Nxënës
2010/11 3 405 1 762 1 643
2011/2012 3 405 1 733 1 672
2012/2013 3 229 1 678 1 551
2013/14 3 071 1 570 1 501
2014/15 2 819 1 467 1 352

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statisikave, baza Makstat

Sa i përket përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollimin fillor, sipas informa-
cioneve të marra nga intervistat me përfaqësuesit e shkollave, në komunë ka paralele të 
veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe numri momental i nxënësve të regjistruar në 
këtë paralele është tetë. Është shumë e nevojshme që të punohet në drejtim të përmirësimit 
të sistemit të koordinimit dhe grumbullimit të të dhënave mes shkollave dhe komunës, si dhe 
rritjen e kuadrit profesional për këtë kategori të fëmijëve. Mungon informacioni lidhur me 
numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të cilët janë të përfshirë në mësimin e rregullt. Sipas 
përfaqësuesve të shkollave, duhet të punohet në përmirësimin e kushteve për inkuadrimin e 
fëmijeve me aftësi të kufizuara nga viset rurale, përmes përmirësimit të mobilizimit dhe qasjes 
në objektet shkollore dhe përshtatshmërisë së mjeteve audio vizuele në mësim. 
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Duke marrë parasysh se procesi i pleqërisë së popullatës është i pranishëm në të gjithë 
territorin e vendit dhe e kalon koefincientin e popullatës së vjetër prej 12%, vjetërimi i 
popullatës automatikisht sjell sfida plotësuese ekonomike, shëndetësore dhe sociale të 

cilat duhet të mbulohen me sigurimin e pleqërisë. Përveç kësaj duhet të ndiqen edhe dallimet 
më të theksuara mes viseve rurale dhe urbane, nga vetë fakti se të rinjtë e vendeve rurale 
masovikisht shpërngulen ose ikin në emigrim.

Aktivitetet në kuadër të mbrojtjes sociale në masë shumë të madhe janë të lidhur më rolin 
që e ka familja. Në ligjin për familje (gazeta zyrtare numër 84/008 neni 181 ) janë rregulluar 
obligimet e fëmijëve për mbijetesën e prindërve që nuk janë financiarisht mirë. Ky detyrim 
merret parasysh edhe në rastet kur kemi jetesë të pavarur si dhe gjatë strehimit në ndonjë 
institucion, kur financiarisht janë të aftë.

Në vendin tonë shumë rrallë bëhen hulumtime për popullatën e vjetër, gjegjësisht për pen-
sionistët dhe për rreziqet që i shkakton pleqëria. Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 
siguron pensione për më shumë se 60 % të popullsisë së vjetër mbi 60 vjeç (53,44% nga përq-
indja e përgjithshme e shfrytëzuesve të pensionit janë bartës të së drejtës pension i pleqërisë); 
një numër i vogël ( 8,22%) i personave të moshuar të cilët nuk marrin pension e kanë fituar 
të drejtën e ndihmës financiare në kuadër të sistemit të mbrojtjes sociale. Sipas raportit të 
dorëzuar Bashkimi Evropian më shumë se 70000 (ose 31,1%) e personave mbi 65 vjeç nuk janë 
shfrytëzues të beneficioneve pensionale.

Sipas ligjit për mbrojtje sociale, personat e moshuar të cilët nuk janë të siguruar materialisht, 
nuk kanë prona dhe të drejta pronësore prej ku mund të sigurojnë të ardhura, dhe nuk mund 
të sigurojnë mbijetesë, sipas Ligjit për familje, mund të realizojnë të drejtën e mbrojtjes so-
ciale dhe atë: ndihmë të rregullt financiare, kompenzim financiar për ndihmë dhe kujdes nga 
një person tjetër, ndihmë financiare afatshkurte, kompenzim financiar për strehim social dhe 
mbrojtje shëndetësore.

Personat e moshuar me ligj mund të realizojnë edhe të drejtë për mbrojtje jashtë instititucio-
nale: shërbime sociale, ndihmë për një individ apo familjen, kujdes të përkohshëm, strehim në 
familje kujdestare. Duhet të theksohet se mbrojtja institucionale e personave të moshuar në 
Republikën e Maqedonisë nuk është e zhvilluar mirë sepse ekzistojnë vetëm 4 shtëpi publike 
për pleq.3 

3 Sipas standardeve evropiane në kapacitetet institucionale të një shteti duhet të përfshihet 3-5% e popullsisë së vjetër.

Sigurimi pensional 
dhe invalidor 5
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Informacionet e marra nga ana e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor në Maqedoni, 
përfshirë edhe tetorin e vitit 2015, shfrytëzuesit e sigurimit pensional janë paraqitur në ta-
belën më poshtë.

 Tabela nr.17:  Shfrytëzuesit e sigurimit pensional nga Komuna e Strugës,2015

Numri i shfrytëzuesve të rinj 2014
Gjithsej Femra Meshkuj

367 185 182

Numri i të siguruarve
Gjithsej Femra Meshkuj
10.792 4.103 6.689

 Burimi:  Fondi për sigurim pensional dhe invalidor

E dhëna e fundit që tregon hendek të qartë nga ana e perspektivës gjinore është normale, 
duke marrë parasysh se papunësia tek femrat është më e madhe se tek meshkujt dhe njëko-
hësisht femrat janë më të pranishme tek sektori joformal dhe si popullatë ekonomikisht joak-
tive, që rezulton me pamundësinë për të realizuar të drejtën e pensionimit. Këtë të dhënë 
e vërteton rreziku shtesë me të cilin ballafaqohen femrat e kësaj moshe me çka rritet edhe 
cënueshmëria e tyre. Femrat ballafaqohen me rrezikun e humbjes të së ardhurave si rezultat i 
diskriminimit të pleqërisë dhe mospraktikimin e të drejtës së pronës së femrave. Mesatarisht, 
jetëgjatësia tek femrat në Maqedoni është më e gjatë se jetëgjatësia e meshkujve dhe ky fakt 
duhet të merret parasysh kur planifikohen masat për mbrojtje sociale tek personat e moshuar. 
Më së shumti të ekspozuar ndaj rrezikut nga përjashtimi social janë femrat e viseve rurale për 
shkak të mos qasjes deri tek shërbimet.

Problemi i kujdesit të personave të moshuar si dhe sigurimi i mbështetjes për plotësimin e 
nevojave të tyre ditore (furnizimin me ushqim, gatim, furnizimi me barna) u theksua nga ana 
e përfaqësuesve të bashkësive lokale si dhe përfaqësuesit nga institucionet relevante. Në Ko-
munën e Strugës nuk ekzistojnë kapacitete akomoduese për kujdesin e personave të moshuar.

Në territorin e komunës funksionon shoqata e pensionistëve e cila ka 3800 anëtarë, me për-
bërje të përzier etnike. Shoqata disponon me hapësirën e saj dhe klubin për pensionistë i cili 
ka funksionin e përmirësimit të jetës sociale të kësaj kategorie të qytetarëve. Sipas përfaqë-
suesve të shoqatës, masat të cilat duhet të ndërmerren për avancimin e kualitetit të jetesës së 
personave të moshuar përfshijnë fillimisht përmirësimin e mbrojtjes sociale sepse kjo kategori 
është shfrytëzuese e madhe e shërbimeve shëndetësore. Në këtë drejtim, komuna mund të 
sjellë vendime për shpërndarjen e ndihmave financiare të nevojshme për barna si dhe ta rrisë 
vlerën e mjeteve financiare të dedikuara për ndihmë financiare për shërimin e personave të 
moshuar.

Duhet të theksohet në veçanti se mbrojtja institucionale e personave të moshuar në Repub-
likën e Maqedonisë nuk është mjaftueshëm e zhvilluar, gjë e cila ilustrohet edhe në atë se 
ekzistojnë gjithsej vetëm katër shtëpi për pleq.4

4 Në bazë të standardeve evropiane kapacitetet institucionale të një shteti duhet të përfshijnë 3-5 % të popullatës 
së moshuar
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Rekomandime për përmirësimin e shërbimeve sociale për personat e moshuar

 � Sigurimi i mjeteve sipas parimit për partneritet publiko-privat për ndërtimin e një 
shtëpie për pleq dhe koordinim me komunat nga rajoni për ndërtimin e shtëpisë për 
pleq/ ose adaptim i hapësirës ekzistuese të papërdorur për këtë veprimtari

 � Zhvillimi i masave dhe shërbimeve sociale për persona të moshuar në kushte shtëpiake. 
Komuna mund të propozojë masa-pilot për shërbime në kushte të shtëpisë për person-
at e moshuar (prioritet t’u jepet vendbanimeve rurale dhe të kihet parasysh struktura 
gjinore): ndihmë në mirëmbajtjen e amvisërisë, blerja e barnave dhe ilaçeve, socializimi 
dhe shoqërimi, në rast nevoje shoqërimi deri tek institucionet. Për sigurimin e këtyre 
shërbimeve komuna poashtu mund të angazhojë persona në rrezik social nga popullsia 
vendase, si të rinj të papunë të rrezikuar nga varfëria dhe nënat e vetme. Një masë 
e tillë do të paraqiste një mundësi të mirë për përkrahje të ndërsjellë të grupeve të 
identifikuara si grupe me rrezik social në bashkësi. E një rëndësie të veçantë është ajo 
se jepet mundësia për përfshirje në tregun e punës nëpërmjet ofrimit të shërbimeve 
në po atë bashkësi, pa patur nevojë udhëtimi në ndonjë vend tjetër. Kjo, nga njëra anë 
i zvogëlon resurset e nevojshme për implementimin e këtij programi, ndërsa nga ana 
tjetër e tejkalon problemin e mungesës së trasportit publik të cilin do ta shfrytëzonin 
ofruesit e shërbimeve dhe me këtë do të përbënin faktor kufizues, për përfshirje në këtë 
program, sidomos për gratë.
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Në bazë të Nenit 2 të Ligjit për sigurim shëndetësor të vitit 2013, sigurimi shëndetësor 
në Maqedoni themelohet vullnetarisht dhe në mënyrë obliguese. Sigurim shëndetësor 
i obliguar themelohet për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë për shkak të 

sigurimit të shërbimeve shëndetësore dhe tarifave në të holla në bazë të parimit të gjithë-
përfshirjes, solidaritetit, barazisë dhe efektivitetit të shfrytëzimit të mjeteve në kushtet e 
parapara me këtë ligj. Sigurimi shëndetësor vullnetar themelohet me qëllim të sigurimit të 
shërbimeve shëndetësore të cilat nuk janë të përfshira me sigurimin shëndetësor obligativ. 

Nga të dhënat e disponueshme nga njësia lokale e Fondit për sigurim shëndetësor në Strugë, 
mund të fitojmë një pasqyrë të mbulimit të popullatës me sigurim shëndetësor sipas grup-
moshave të caktuara. Gjithësesi, gjatë shqyrtimit të këtyre të dhënave duhet të merret para-
sysh çështja e azhurimit të të njëjtave dhe mungesa e të dhënave precize për vetë popullsinë, 
përkatësisht regjistrimit të popullsisë. 

 Tabela nr. 18:  Përmbledhje e paraqitjeve aktive për sigurim shëndetësor (301 fletëparaqitje) për të siguruarit, 
në bazë të sigurimit, përbledhje në bazë të moshës për 301 të siguruar me fletëparaqitje aktive

PËRMBLEDHJE
e numrit të personave të siguruar sipas NJR të FSSHM sipas moshës për muajin korrik të vitit 2014

Njësia 
rajonale
STRUGË

prej 0 deri 
në 6

prej 7 deri 
në 18

prej 19 deri 
në 34

prej 35 deri 
65

më të vjetër 
se 65 Gjithsej

3 955 7 973 10 687 20 754 5 965 49 334

PËRMBLEDHJE
e numrit të personave të siguruar sipas NJR të FSSHM mbi bazën e sigurimit 

 (personal dhe të anëtarëve të familjes) për muajin korrik të vitit 2014

Njësia 
rajonale
STRUGË

Fletëparaqitja e 
bartësit

Gjithsej 
bartës

Fletëparaqitje e 
anëtarit

Gjithsej 
anëtarë GjithsejFemra Meshkuj Femra Meshkuj

9 499 16 627 26 126 15 754 7 454 23 208 49 334

Sigurimi
shëndetësor6
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Të dhënat për mbulimin e popullatës në territorin e Komunës së Strugës me shërbime dhe 
të drejta nga mbrojtja sociale janë marrë nga Qendra ndërkomunale për punë sociale në 
Strugë dhe nga Enti shtetëror për statistika. Te tabela më poshtë janë paraqitur shfrytë-

zuesit e të drejtave për vitin 2014, ku është targetuar popullata me standard më të ulët jetësor. 

 Tabela nr. 19:  Shfrytëzues të ndihmës sociale financiare

Shfrytëzuesit e të drejtave të mbrojtjes sociale nga njësia e Komunës së 
Strugës – kompensime në të holla 2014

Familje shfrytëzuese të ndihmës sociale financiare 384

Shfrytëzues të kompenzimiz të kushtëzuar financiar 78

Kompenzime për varfëri energjetike 172

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikave, Mbrojtja sociale për fëmijë, të rinj dhe të rritur, 2015-2015

Është e vështirë të përcaktohet se a paraqesin këto të dhëna mbulim të mjaftueshëm, pasi nuk 
ka të dhëna zyrtare për numrin e përgjithshëm të qytetarëve në nivel komunal të cilët jetojnë 
në varfëri. Për një vlerësim të tillë janë marrë parasysh të dhënat zyrtare të Entit shtetëror të 
statistikave për treguesit Laeken të varfërisë për vitin 2014, sipas të cilave përqindja e person-
ave të varfër në Republikën e Maqedonisë është 22.1%. Në qoftë se bëjmë një përllogaritje në 
bazë të këtij treguesi mund të vlerësojmë se mbi 14.000 banorë të Komunës së Strugës jetojnë 
në varfëri dhe kanë nevojë për ndonjëlloj ndihme sociale, përkatësisht për më shumë nga 
llojet e transfereve sociale të cilat shpërndahen nga pushteti qëndror. Kjo tregon për faktin se 
ekziston një hendek i madh mes nevojave lokale dhe mbulimin nacional ekzistues të ndihmës 
sociale. Ky hendek mund të plotësohet nga vetë komuna përmes politikave të veta lokale ose 
të paktën të bëjë përpjekje për zgjidhjen e kësaj situate në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Përveç të drejtës për ndihma sociale në të holla, më poshtë janë paraqitur të dhënat për 
shfrytëzuesit e të drejtave tjera sociale dhe shërbimeve nga sfera e mbrojtjes sociale në te-
rritorin e Komunës së Strugës.

Mbrojtja 
sociale 7
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 Tabela nr. 20:  Të miturit që janë shfrytëzues të të drejtës për mbrojtje sociale

Numri i të miturve që janë shfrytëzues të të drejtave për mbrojtje sociale 
në njësinë e Komunës së Strugës - shërbime tjera sociale 2014

Sjellje anti-sociale 54
Hendikep intelektual dhe fizik 112
Probleme në familje 144
Pa përkujdesje prindërore 13
Të tjera 84
GJITHSEJ 407

 Burimi:  Enti shtetëror për statistika, Mbrojtja sociale për fëmijë, të rinj dhe të rritur, 2015-2015 

 Tabela numër 21:  Persona madhorë të cilët janë shfrytëzues të të drejtave për mbrojtje sociale

Numri i personave madhorë që janë shfrytëzues të të drejtave për mbrojtje 
sociale në njësinë e Komunës së Strugës - shërbime tjera sociale 2014

Të përjashtuar nga shoqëria 26
Hendikep intelektual ose fizik 32
Të pasiguruar financiarisht 17
Persona të moshuar 15
Të tjerë 541
GJITHSEJ 631

 Burimi:  Enti shtetëror për statistika, Mbrojtja sociale për fëmijë, të rinj dhe të rritur, 2015-2015

Në bazë të intervistave të relizuara me fokus grupet është fituar pasqyrë më e qartë edhe për 
nevojat e disa grupeve posaçërisht të ndjeshme në territorin e komunës për të cilat nuk është 
siguruar mbështetje sociale.
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Viktima të dhunës familjare

Gratë si kategori e ndjeshme paraqiten më shpesh si viktima të dhunës në familje, nëna të vetme 
dhe shfrytëzuese të të drejtave për mbrojtje sociale. Viktimat e dhunës në familje,për shkak të 
mungesës së sigurisë ekonomike dhe të banimit nuk e paraqesin dhunën në familje dhe nuk e 
braktisin dhunuesin. Në raport me shfrytëzimin e mjeteve financiare, gratë përballen me një 
varg problemesh. Në këtë rast, shuma e mjeteve financiare të cilat jepen për mbrojtje sociale 
nuk janë të mjaftueshme për t’i plotësuar nevojat themelore për ekzistencë. Pë shfrytëzim të 
ndihmës fianciare, me probleme posaçërisht të theksuara ballafaqohen gratë të cilat janë në 
procedurë divorci. Këtyre grave nuk u mundësohet qasje në ndihmë financiare deri në momentin 
që vendimi për divorc të jetë i plotëfuqishëm. Gjithashtu dihet se procedurat për divorc mund të 
zgjasin prej në disa muaj deri në një vit, me çka shtyhet periudha kohore në të cilën pamundëso-
het shfrytëzimi i mjeteve finaciare. Pas procedurës për divorc, gratë e papuna mund të paraq-
iten në Agjencinë për punësim dhe me dorëzimin e vendimit të plotëfuqishëm për divorc tëë 
fitojnë mbrojtje shëndetësore. Nëse marrim parasysh së në të shumtën e rasteve fëmijët jetojnë 
me nënën, dhe me këtë përveç gruas, as fëmijën nuk mund t’i ushtrojnë të drejtat nga fusha e 
mbrotjes sociale. Gjitashtu vlen të theksohet, se në rastet e bashkësive martesore, burri është ai 
i cili paraqitet si i siguruar (dhe kjo mund të jetë në bazë zë papunësisë dhe punësimit). Sipas të 
dy bazave, anëtarët e tjerë të familjes shfrytëzojnë mbrojtje shëndetësore përmes të personit i 
cili është i siguruar. 

Në territorin e Komunës së Strugës nuk ekziston strehimore ose qendra të krizës për mbështetje 
të grae të cilat janë viktima të dhunës në familje. Aktivitetet preventive dhe për ngritje të 
vetëdijes realizohen kryesisht nga organizatat joqeveritare. Nevoja për kapacitete strehimi dhe 
për mbështetje të grave që janë viktima të dhunës në familje u potencua edhe nga ana e admin-
istratës komunale, nga organizatat joqeveritare, dhe nga qendra për punë sociale.

Në këtë drejtim, rekomandimi për hapjen e qendrës për gra të cilat janë viktima të dhunës në 
familje mund të realizohet në më shumë forma: 

 � Komuna të sigurojë hapësirë (e cila mund të jetë edhe me qira) ku do të mund të stre-
hohen grate të cilat janë viktima të dhunës në familje së bashku me fëmijët e tyre, në 
periudhë deri në 6 muaj;

 � Komuna t’u ofrojë mbështetje (me mjete financiare ose burime të tjera ) organizatave 
joqeveritare të cilat punojnë në këtë sferë dhe që do të udhëheqin me qendrën;

 � Në pajtim me legjislacionin për bashkëpunim ndërkomunal, komuna bashkë me komu-
nat e tjera të rajonit Jugperëndimor të investojnë për një qendër rajonale ndërkomu-
nale për viktimat e dhunës në familje që do të sigurojë paketë minimale shërbimesh 
(akomodim për personat viktima të dhunës në familje; mbrojtje shëndetësore adekuate; 
intervenim dhe trajtim psiko-social; ndihmë për familjen për shkollim të rregullt të fëmi-
jës; ndihmë dhe mbrotje juridike; fuqizim ekonomik të viktimës përmes involvimit të saj 
aktiv në tregun e punës).
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Personat me hendikep

Si në nivel nacional ashtu edhe në atë lokal, një ndër kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve 
në Komunën e Strugës janë personat me hendikep, dhe në veçanti ata të cilët jetojnë në 
vendbanime rurale. Person me hendikep në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale dhe Rregullores 
për vlerësim të nevojave specifike të personave me pengesa në zhvillimin fizik ose psiqik është 
personi i cili për shkak të lëndimeve dhe hendikepit të lindur ose të fituar, që janë paraqitur 
ose fituar nga mjedisi i tyre fizik ose jetësor, i vetëm nuk mund t’i plotësojë pjesërisht ose as-
pak nevojat personale, familjare dhe jetësore për një jetë në mjedisin në të cilin jeton.

Si problem i veçantë paraqitet sigurimi i dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e shër-
bimeve dhe të drejtave të lartëpërmendura për shkak të sistemit për vlerësimin e nevojave 
specifike i cili përfshin: 1. Konstatim dhe mendim për vlerësim të nevojave specifike të perso-
nave me invaliditet në pajtim me Rregulloren për vlerësimin e nevojave specifike të personave 
me pengesa në zhvillimin fizik ose psiqik dhe është në funksion të dhënies së shërbimeve për 
personat me invaliditet dhe 2. Mendim dhe vlerësim të statusit të invaliditetit – llojin dhe 
shkallën e invaliditetit, kufizimit që është në funksion të njohjes së të drejtave të këtyre perso-
nave në sferën e punësimit, në pajtim me Ligjin për punësimin e personave me invaliditet. In-
stitucionet shëndetësore ku sigurohet dokumentacioni i nevojshëm nuk gjenden në Komunën 
e Strugës, dhe për këtë arsye personat me aftësi të kufizuara duhet të udhëtojnë për në Shkup 
ose qytete të tjera (Manastir ose Tetovë) gjë që paraqet vështirësi në disa aspekte dhe atë: nga 
aspekti financiar (shpenzime për udhëtim), mungesa e transportit të përshtatshëm – autom-
jete të përshtatura/ të specializuara për personat me aftësi të kufizuara, qasja në institucione 
si dhe shoqërimi i nevojshëm. Në këtë kontekst, Komuna duhet të fokusohet në:

 � Ndihmën financiare për personat me hendikep për sigurimin e dokumentacionit të nevo-
jshëm që të realizojnë të drejtën në mbrojtje sociale; 

 � Sigurimin e automjeteve të përshtatura/ të specializuara për transport për personat me 
hendikep për realizimin e nevojave të përditshme.

Sa i përket mbrojtjes institucionale të personave me hendikep e cila realizohet përmjes një 
rrjeti institucionesh varësisht prej nevojave të shfrytëzuesve dhe moshës së tyre, në Komunën 
e Strugës nuk ka institucione për kujdesjen e personave me hendikep nga ana e MPPS-ë. 

Një nga problemet më të mëdha të personave me hendikep në Komunën e Strugës është 
aksesi dhe atë: qasja e këtyre personave në institucione, në lokalitete të ndryshme, nëpër 
shtëpi, ndërtesa, trasportit publik dhe llojet e tjera të transportit, rrugë dhe lokalokitete të 
tjera të jashtme. Aksesi- në pajtim me rregullën e pest-të të Rregullave standarte të OKB-së 
për mundësi të barabarta për personat me invaliditet, Parimet e përgjithshme të Konventës 
për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (neni 3) dhe rregullën e pavarur të Konventës 
(neni 9) shtetet janë të obliguara t’i marrin të gjitha masat për mënjanimin e barrierave fizike, 
dhe poashtu të zhvillojnë standarte dhe të japin udhëzime të cilat duhet të sigurojnë akses 
në të gjitha sferat e shoqërisë, duke patur këtu parasysh dimensionin social, të komunikimit 
dhe atë intelektual të aksesit. Kur flasim për aksesin, komuna duhet të sjellë programe dhe të 
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ndërmarrë aktivitete për ta bërë të disponueshme rrethinën me qëllim të barazimit të mundë-
sive për personat me hendikep në të gjitha sferat në shoqëri. 

Komuna mund t’i sigurojë këto shërbime për personat me aftësi të kufizuara: 

 � personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre të inkurajohen për të marrë pjesë në 
programet rehabilituese, si për shembull arsimtarë të trajnuar, instruktorë ose këshilltarë; 

 � të sigurojë furnizime të mjeteve dhe pajisjeve ndihmëse, ndihmë personale dhe shërbime 
përkthimi, në pajtim me nevojat e tyre, si masa të rëndësishme për arritjen e mundësive 
të barabarta;

 � ta mbështesë zhvillimin dhe sigurimin e ndihmës personale dhe shërbimeve të përkthimit, 
posaçërisht për personat me invaliditet më të rëndë dhe/ose të shumëfishtë. Programet e 
tilla sjellin rritjen e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara në jetën e përditshme 
dhe në shtëpi, në punë, në shkollë dhe gjatë aktiviteteve të;

 � ta përmirësojë infrastrukturën për akses, në veçanti trotuaret të cilat janë krejtësishtë të 
papërshtatshme për lëvizjen e personave me invaliditet trupor të cilët përforin karroca të 
specializuara. 

Në suaza të popullatës me aftësi të kufizuara ka grupe të cilat ballafaqohen me barriera 
specifike ose përjetojnë diskriminim të dyfishtë (për shembull gratë dhe vajzat me afëtsi të 
kufizuara, personat me forma më të rënda të invaliditetit të cilëve u nevojitet mbështetje më 
e madhe, fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta arsimore, personat e moshuar me aftësi 
të kufizuar, personat nga vendbanimet rurale si dhe pjestarët e grupeve joshumicë janë më 
të rrezikuar nga përjashtimi dhe zakonisht kanë nivel më të ulët të pjesëmarrjes në shoqëri).
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Mbrojtja e fëmijëve është veprimtari e organizuar që bazohet te të drejtat e fëmijëve, si 
edhe te të drejtat dhe obligimet e prindërve dhe të shtetit për planifikim familjar, sigu-
rimin e kushteve dhe standartit jetësor që i përgjigjet zhvillimit fizik, mendor, emocional, 

moral dhe social të fëmijëve, dhe obligimet e shtetit për krijimin e kushteve për udhëheqjen 
e një politike humane dhe popullore, dhënien e ndihmës adekuate materiale për prindërit për 
përkujdesje, kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve, sipas mundësive të shtetit, si dhe organizim 
dhe sigurim të zhvillimit të institucioneve dhe shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve. Mbrojtja 
e fëmijëve realizohet përmes sigurimit të të drejtave dhe formave të caktuara për mbrojtjen 
e fëmijëve. Të drejtat për mbrojtjen e fëmijëve përfshijnë sigurimin e: kompensimit për fëmijë, 
kompensimit të veçantë, participim (shtetit merr pjesë në sigurimin e një pjese të mjeteve 
të siguruara nga prindërit për mbulimin e shpenzimeve për një shërbim të caktuar– kjo vlen 
vetëm për fëmijët në institucionet publike), ndihmë njëherëshe financiare për të posalindurit 
dhe kompensim për prindin e fëmijës, kompensim për fëmijën e tretë dhe të katërt. 

Çerdhet publike për fëmijë janë forma më direkte përmes së cilës realizohen të drejtat nga 
kjo fushë. Nëse e shohim kapacitetin ekzistues dhe numrin e fëmijëve të kësaj moshe shumë 
lehtë mund të konstatojmë se ekziston një hendek i madh në qasjen deri te ky sherbim në tërë 
territorin e komunës. Kjo vlen në veçanti për fëmijët nga vendbanimet rurale, pasi të dy ob-
jektet në territorin e Strugës janë në qytet. Konkretisht, në Komunën e Strugës ka një çerdhe 
qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjistruar 505 fëmijë. Në çerdhen Dielli ka 288 
fëmijë të regjistruara ( ndërsa çerdhja ka kapacitet për 170 fëmijë), në çerdhen Flutura ka 217 
fëmijë të regjistruar (ndërsa çerdhja ka kapacitet për 140 fëmijë). Në qoftë se e kemi parasysh 
faktin se kapaciteti i objekteve të çerdhes në total është për 310 fëmijë (edhe pse realisht janë 
të regjistruar 505 fëmijë) ndërkohë që ka 4036 fëmijë të moshës parashkollore5, mund të kon-
statojmë se kapacitetet ekzistuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të fëmijëve të moshës parash-
kollore. Ky është një numër shumë i vogël krahasuar edhe me përqindjen nacionale (26% e 
fëmijëve janë të regjistruar në arsimin parashkollor), ndërkohë që është shumë larg qëllimeve 
të UE-së sipas të cilave 95% e fëmijëve duhet të ndjekin arsim parashkollor. Kjo situatë mund 
të sjellë efekte të mundshme negative te fëmijët nga familjet më të varfëra dhe perspektivën 
e tyre jetësore më vonë. Në literaturën shkencore janë vërtetuar dobitë nga arsimi në moshë 
të hershme, posaçërisht për fëmijët e bashkësive të margjinalizuara dhe të ndjeshme, dha 
atyre të cilët u takojnë bashkësive joshumicë.

5 Vlerësimi i popullatës për vitin 2014, Enti Shtetëror i Statistikave

Mbrojtja e  
fëmijëve8
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 Tabela nr. 22:  Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe sipas gjinisë dhe përkatësisë etnike

Struktura 
etnike Shqiptarë Maqedonas Turq Romë Torbeshë

Struktura sipas 
gjinisë

F M F M F M F M F M
64 110 144 141 10 21 2 4 3 3

GJITHSEJ 174 285 31 6 6

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikave,http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.03.pdf 

Çfarë mund të përfundojmë nga këto të dhëna? Përfshirja e fëmijëve nga popullsia rome, si 
dhe e fëmijëve torbeshë është minimalisht e përdorur në shërbimet parashkollore. Për më 
tepër struktura gjinore tregon qartë gjendjen e ndjeshme të vajzave nga këto bashkësi etnike. 
Parë në perspektivën nëse do të merreshin masa dhe programe të veçanta për këto grupe të 
ndjeshme, fëmijët e popullësisë rome në veçanti, për fat të keq nuk do të kenë zgjedhje tjetër 
përveçse të funskionojnë si të përjashtuar nga sistemi. 

Nëse e ndjekim numrin e fëmijëve në Komunën e Strugës të cilët janë regjistruar në çerdhe 
në pesë vitet e fundit, do të vërejmë trendin e rritjes të këtij numri, konkretisht nëse bëjmë 
krahasim me vitin 2010, në vitin 2014 ky numër ka shënuar rritje deri ne 40%. Numri i të 
punësuarve poashtu është rritur (17%), por megjithatë duhet të theksohet se kjo rritje është 
proporcionalisht me e vogël në krahasim me rritjen e numrit të fëmijëve të përkujdesur. 

 Tabela nr. 23:  Fëmijë dhe të punësuar në institucionet për përkujdesje dhe edukim- çerdhet e fëmijëve sipas 
gjinisë dhe moshës, në Komunën e Strugës

Fëmijë Të punësuar

Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj

2010 299 148 151 47 40 7

2011 367 166 201 54 47 7

2012 369 193 176 64 56 8

2013 416 208 208 55 49 6

2014 425 204 221 55 49 6

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikave, 
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Database/StatistikaPoOblasti/SosijalnaStat/DetsakZastita/
DetsakZastita.asp

Në bazë të informatave nga bisedat me të punësuarit në këto çerdhe, viteve të fundit është 
vënë re fluks i fëmijëve nga vendbanimet rurale. Kjo ndodh për arsye të mungesës së çerdheve 
në këto vendbanime. Njëkohësisht, duke qënë se komuna nuk siguron transport falas për fëmi-
jët, shpenzimet bien mbi kurrizin e prindërve. Kjo mund të paraqitet si problem veçanërisht 
për familjet të cilat nuk kanë mundësi t’i bartin këto shpenzime si dhe për familjet te të cilat 
bashkëshorti dhe pjesa më e madhe e familjes janë larguar me punë jashtë shtetit. Rritja e 
numrit të fëmijëve që udhëtojnë nga vendbanimet rurale tregon qartë nevojën për ndërtimin 
e çerdheve në mjedise rurale. 
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Çerdhet në komunë kanë nevojë për kuadro të specializuara që do punojnë me fëmijët me 
aftësi të kufizuara. Për shkak të kapaciteteve të tejkaluara në çerdhe (në secilin grup ka nga 
30 fëmijë të cilët punojnë në hapësirë prej 40 metër katrorë) rëndohet edhe puna e kuadrit 
arsimor, që paraqet problem për trajtim shtesë edhe me fëmijët me aftësi të kufizuara. Çdo 
vit, në çerdhe regjistrohen rredh 5 fëmijë me aftësi të kufizuara. Në këtë drejtim, nevoja për 
kuadër shtesë (logoped, defektolog dhe psikolog) është e domosdoshme për funksionim nor-
mal të kuadrit arsimor dhe fëmijët me aftësi të kufizuar, sikurse dhe nevoja për një program të 
veçantë për punë.Nevoja për çerdhe shtesë është e një rëndësie të veçantë për qytetin, dhe 
posaçërisht për mjediset rurale në Komunën e Strugës. 

Kategori posaçërsht e ndjeshme janë fëmijët në rrugë, për të cilët komuna nuk ka shërbime 
ose institucione për përkrahje. Në qendrën për kujdes social janë të njoftuar për këtë kategori 
të fëmijëve, por këtë dukuri e lidhin me migrimin sezonal të prindërve lypsarë. Për shkak të 
specifikave të këtij problemi, i cili është karakteristik edhe për komunën fqinje të Ohrit, është 
e dëshirueshme zhvillimi i një programi në suaza të bashkëpunimit ndërkomunal. 

Sipas të dhënave të disponueshme 688 (4,7%) familje kanë pranuar kompensim të caktuar për 
fëmijë, ndërsa 233 kanë marrë ndihmë njëherëshe financiare për fëmijë të posalindur6 nga 
pushteti qëndror, me çka gjithsej 1.527 fëmijë kanë qënë shfrytëzues të ndihmës. Në mungesë 
të të dhënave të organizuara në bazë të gjinisë nuk ka mundësi të bëhet vlerësim i asaj nëse 
këto trasfere sociale të sistemit nacional për ndihmë sociale kanë efekte të ndryshme gjinore.
Më tutje, përmes programeve për ndihmë ër familjet me tre ose më tepër fëmijë, gjithsej 680 
nëna dhe 1 baba kanë marrë ndihmë mujore financiare; ndërsa 31 nëna kanë qënë pranuese 
të kompensimit për fëmijën e katërt.

 Tabela nr. 24:  Shfrytëzues të së drejtës të mbrojtjes së fëmijës nga banorët e Komunës së Strugës

Shrytëzues të kompensimit për fëmijë

Komuna e 
Strugës

Kompensimi për fëmijë
Shfrytëzues të kompensimit 

të veçantë
Ndihma njëherëshe për 

fëmijë të posalindur

Numri i 
fëmijëve

Numri i 
familjeve

Numri i 
fëmijëve

Numri i 
familjeve

Numri i 
fëmijëve

Numri i 
familjeve

1092 499 199 189 236 233

6 Shqyrtim statistikor: Popullsia dhe statistikat sociale, Ndihma sociale për fëmijë, të mitur dhe persona madhorë, 2014
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 Tabela nr. 25:  Shfrytëzues të të drejtave nga mbrojtja sociale, nga ana e banorëve të Komunës së Strugës

Shfrytëzues të kompensimit për prindërit

Komuna
e Strugës

Kompensimi prindëror për fëmijë
Kompensim i veçantë për 

prindër
Fëmija e tretë Fëmija e katërt

N
um

ri
 i 

fë
m

ijë
ve

shfrytëzues

N
um

ri
 i 

fë
m

ijë
ve

shfrytëzues

N
um

ri
 i 

fë
m

ijë
ve

shfrytëzues

në
na

1)

ba
ba

i

ku
jd

es
ta

r/
tj

et
ër

në
na

1)

ba
ba

i

ku
jd

es
ta

r/
tj

et
ër

në
na

ba
ba

i

ku
jd

es
ta

r/
tj

et
ër

681 680 1 - 31 31 - - - - - -

 Burimi:  Enti Shtetëror i Statistikës, Mbrojtja sociale për fëmijë, të rinj dhe të rritur, viti 2014-2015 
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Rekomandime për përmirësimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve

Komuna duhet ta përmirësojë infrastrukturën e çerdheve:

 � Të investohet në çerdhe të reja ose në adaptimin e objekteve ekzistuese në pajtim me rregu-
lloren e MPPS për kryerjen e shërbimeve të caktuara në kushte tjera hapësinore (mund të 
adaptohen hapësirat në shkollat fillore të cilat kanë numër të vogël të paraleleve ose ndonjë 
hapësirë tjetër e cila i plotëson kriteret ) me kapacitet më të madh që do t’i mbulojë të gjitha 
bashkësitë lokale; duhet sidomos të synohen periferitë dhe mjediset rurale. 

 � Të shfrytëzohen mundësitë për hapjen e qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve në 
bashkë punim me UNICEF- Maqedoni. 

Komuna duhet të zhvillohë mekanizma dhe programe për subvencionimin e kujdesit për fëmijë 
për grupet e rrezikuara:

 � Të përpilojë programe për subvencione për shpenzimet për kujdes ndaj fëmijëve të grupeve të 
rrezikuara: prindër të vetëm, familje të ekspozuara në rrezik, shfrytëzuesit e ndihmës sociale 
duhet të jenë prioritet që të mund të përmirësohet qasja deri te shërbimet parashkollore. Këto 
masa gjithashtu duhet t’i mbulojnë edhe kostot shtesë, jo vetëm shpenzimet. Për shembull 
komuna mund t’i mbulojë shpenzimet për perkujdesje për fëmijët me aftësi të kufizuara.

 � Të zhvillohen mekanizma për pjesëmarrje në planifikimin dhe vlerësimin e programeve dhe 
shërbimeve për përkujdesjen e fëmijëve: Programi vjetori i punës së kopshtit duhet të për-
gatitet në një proces konsultues me prindërit, dhe i njejti tÇu dorëzohet prindërve në fillim të 
vitit. Duhet të ketë anketa të rregullta për atë se sa janë të kënaqur prindërit me qëllim që t’i 
jepen informata udhëheqësisë së kopshtit lidhur me atë se çka funksionon dhe çfarë duhet të 
përmirësohet. 

 � Shërbime për fëmijë me aftësi të kufizuara: Në çdo kopësht duhet të sigurohen shërbime për 
fëmijë me aftësi të kufizuara; profesionistë si defektologë, numër më i madh i edukatoreve, 
sidomos atje ku ka të regjistruar fëmijë me aftësi të kufizuara. 

 � Të përkrahen masat për përfshirjen e fëmijëve Romë dhe fëmijëve nga mjediset rurale në insti-
tucionet parashkollore, si për shembull përmes organizimit të transportit dhe subvencionimin 
e kompensimit. 

 � Të përgatiten programe në sferën e mbrojtjes sociale të fëmijëve të cilat do të mund të 
mbështeten përmes parrimit të partneritetit publiko- privat. Në këtë pjesë duam të thekso-
jmë se politikat e institucioneve për të mbështetur hapjen e kopshteve private nuk guxojnë 
ta zëvendësojnë obligimin e shtetit dhe pushtetit lokal të sigurojnë shërbime parashkollore 
për të gjithë fëmijët. Përkatësisht, tarifa e cila paguhet në institucionet private përjashton 
një numër edhe më të madh të fëmijëve që vijnë nga familje të rrezikuara. Kjo ide, e cila 
promovohet sidomos për të tejkaluar hendekun e shërbimeve në mjediset rurale, do të ishte 
e pranueshme vetëm në rast se institucionet e subvencionojnë participimin deri në shumën e 
cila paguhet në kopshtet publike. 

 � Organizimi i punës në kopshte në mënyrë që t’u përgjigjet kërkesave: Kopshtet duhet të pu-
nojnë në ndrrime edhe të shtunave në mënyrë që t’u përgjigjen nevojave të prindërve të cilët 
punojnë në sektorin privat.
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Në territorin e Komunës së Strugës janë aktive më shumë organizata qytetare të cilat u 
ndihmojnë grupeve të rrezikuara, ndër ta janë: Poraka Nova, Hajat 2015, PTAH 2013, 
Vizion Vel, Hajat-Llabunishtë, Nënë Tereza, Isior dhe Ezerka. Këto organizata qytetare 

punojnë me grupe të ndryshme të personave me rrezik social duke siguruar pako me veshje 
dhe ushqime (Hajat, Vizion Vel, Nënë Tereza); kurse dhe literaturë falas për fëmijë të familjeve 
të varfëra (Nënë Tereza); programe dhe udhëzime preventive për gratë viktima të dhunës 
(Ezerka); për personat me aftësi të kufizuara (Poraka Nova). 

Në Komunën e Strugës funskionon një qendër ditore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të 
kufizuara e cila menaxhohet nga Poraka Nova. Poraka Nova, është organizatë qytetare e cila 
pranon ndihmë financiare nga komuna dhe u shërben 60 shfrytëzuesve në bazë ditore (per-
sona me aftësi të kufizuara). Nuk ka kufizime të moshës pasi shteti nuk mundëson asnjëlloj 
shërbimi për personat me aftësi të kufizuara mbi 18 vjet në Komunën e Strugës. Krahas punës 
me shfrytëzuesit direkt, shoqata punon edhe me prindërit dhe shërben si qendër resursesh 
për mbështetje dhe informacione. Shoqata qytetare është e kufizuar në gamën e mbështetjes 
që mund ta sigurojë për shkak të burimeve dhe kapaciteteve të pamjaftueshme. Sipas shoqa-
tës, personat me aftësi të kufizuara janë lënë pas dore nga ana e shtetit, pasi me përjashtim 
të disa shërbimeve të cilat sigurohen nga organizatat joqeveritare, nuk ekziston asnjë sistem 
tjetër për mbështetje ose shërbime. 

Në këtë drejtim, përfaqësuesit e shoqatave qytetare i potencuan këto kërkesa si prioritet për 
t’u realizuar nga komuna: 

 � Aktivitete për socializimin e personave me aftësi të kufizuara;

 � Aktivitete për ngritjen e vetësijes te prindërit lidhur me përfitimet nga identifikimi i fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, sikurse edhe dhënia e mbështetjes (psiko-sociale) për prindër (si të përballen 
dhe cilat janë obligimet e tyre) me fokus të veçantë në mjediset rurale dhe bashkësitë etnike;

 � Nevoja për shërbime mobile për përkrahjen e personave me aftësi të kufizuara për realizimin e 
aktiviteteve të përditshme, veçanërisht në mjediset rurale;

 � Iniciativë: Komuna të hap Bankë për ushqim- ku sipërmarrësit do t’i sjellin prodhimet që janë në 
prag të përfundimit të afatit (një javë deri në 10 ditë) dhe do t’u shpërndahen familjeve sociale.

Organizata qytetare të cilat 
ofrojnë shërbime sociale në 

territorin e Komunës së Strugës 9
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