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1. Qëllimi i studimit dhe 
përshkrim i metodologjisë

Ky rishikim në fund të periudhës i PKVMDF-së ekzistuese është kryer si një analizë që 
pason rishikimin themelor të kryer vitin e shkuar për të parë nëse politikat dhe planet për 
të drejtat e fëmijëve janë mbështetur me fonde të përshtatshme, si dhe për të mbledhur 
dëshmi për rritjen e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë që kanë investimet për fëmijët. 
Metodologjia e përdorur përbëhet nga shqyrtimi teorik i strategjive kryesore, kërkimi 
dhe monitorimi i raporteve të organeve joqeveritare, organizatave ndërkombëtare dhe 
dokumentet e politikave të Qeverisë Shqiptare, diskutimeve me fëmijët, të grupeve të 
synuara dhe të anëtarëve të OSHC-ve dhe tryezat e rrumbullakëta me zyrtarë qeveritarë. 

Kjo analizë mori në shqyrtim dokumentet strategjike të çështjeve me prioritet të 
PKVMDF-së dhe të politikave të tjera sektoriale që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve. 
Ky punim ka për qellim të vlerësojë shkallën e mbështetjes me burime të përshtatshme 
nga buxheti i objektivave strategjikë të PKVMDF-së dhe politikave të tjera.

Për më tepër, rishikimi afatmesëm u përqendrua në shqyrtimin e objektivave strategjikë 
të Planit Kombëtar të Veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, përfshirjen sociale, 
mbrojtjen nga dhuna, abuzimin dhe shfrytëzimin, arsimin dhe kujdesin shëndetësor. Duke 
pranuar që, arritjet dhe dështimet në zbatimin e PKVMDF-së jo gjithmonë janë të lidhura 
me burimet e vëna në dispozicion, por më tepër me kapacitetet dhe dëshirën. Ndërkohë 
janë organizuar një seri diskutimesh me autoritetet përgjegjëse për të konstatuar, përmes 
një analize gjithëpërfshirëse, faktorët kryesorë që ndikojnë në realizimin e planit të veprimit. 
Në këto diskutime u përfshinë, gjithashtu, edhe elementë të advokimit (mbështetjes).

Në këtë monitorim të buxhetit janë vënë re tendencat në shpërndarjen buxhetore, 
shpenzimet aktuale përgjatë një periudhe kohe (rreth 3 vjet). Analiza e të dhënave të 
shpërndarjes buxhetore dhe shpenzimeve publike u përqendrua në katër sektorë që kanë 
ndikimin më të madh tek fëmijët: arsimi, shëndeti, mbrojtja sociale dhe drejtësia për të 
miturit, e cila u shtua më vonë në analizë,me kërkesën e MMSR-së dhe AKMDF-së.

Shqyrtimi aktual përfshin disa elemente të përbashkëta: rishikimi i transparencës së 
buxhetit, duke pasur në objektiv në veçanti mbulimin dhe qartësinë e tij. Për më tepër, 
ekipi i projektit ndërmori më tej një analizë të shkurtër të karakteristikave dhe nevojave 
kryesore në çdo sektor, duke përdorur burime shtesë të të dhënave, të tilla si anketimet 
e Institutit Kombëtar të Statistikave (INSTAT), veçanërisht anketën e matjes së nivelit të 
jetesës (AMNJ 2012), Censusi 2011) dhe të dhëna dhe raporte tjera që PKVMDF-ja dhe 
agjenci të tjera vunë në dispozicion për këtë analizë.

KAPITULLI 1
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Kjo analizë krahasuese e shpërndarjeve buxhetore kundrejt çështjeve me prioritet për 
PKVMDF-në dhe kostot e identifikuara, nxjerr në pah çështjet që lidhen me përbërjen 
ndër-sektoriale të shpenzimeve. Analiza përkon, gjithashtu, me procesin e bërjes së 
buxhetit afatmesëm, prandaj, ekipi i projektit po  i ofron asistencë ministrive të linjës 
me identifikimin e burimeve dhe planifikimin e buxhetit për Programin e ri Buxhetor 
Afatmesëm (2016-2018). Të dhëna shtesë u mblodhën përmes angazhimit të OSHC-ve 
dhe fëmijëve/GUF-ve në mbarë Shqipërinë nëpërmjet “Save the Children”, si partner 
udhëheqës i këtij projekti.

Ky shqyrtim përftoi nga mbështetja e MMSR-së dhe PKVMDF-së, njohuritë e tyre dhe 
lehtësimin me vlerë të procesit të mbledhjes së të dhënave.

Qasja kryesore e përdorur nga ky studimi ishte shqyrtimi i buxhetit si një proces në rritje. 
Kjo nënkupton se analiza e buxhetit dhe burimeve të tjera financiare nuk u përqendrua 
në arsyetimin e përgjithshëm (efikasitetin e shpërndarjes së burimeve financiare në 
ekonomi) të një buxheti, por në arsyetimin e rritjes së vazhdueshme (pjesa që ndryshon 
vit pas viti). Arsyetimi për këtë qasje është se qeveritë, ashtu si edhe studiuesit, nuk mund 
të kapërcejnë pengesat kryesore, të tilla si qasja e kufizuar në informacion dhe të dhëna, 
kapacitetin analitik, dhe madje edhe dallimet ndër teoritë e vlerësimit. Duke filluar me 
nivelin qendror qeveritar, pastaj duke hulumtuar në mënyrë specifike buxhetet në nivel 
qarku dhe shkolle, analiza mund të bëjë të mundur të kuptohen kufizimet e përgjithshme 
të procesit buxhetor në nivelet më të ulëta të qeverisë. Studimi vë theksin mbi analizën 
cilësore më tepër se ajo sasiore, për shkak të kufizimeve të të dhënave, si dhe gjerësia e 
kërkimit.

Metodat e përdorura: 

Përcaktimi i Programeve: Shpenzimet për fëmijët janë shpërndarë në grupe të 
ndryshme të programeve qeveritare, dhe shumë prej programeve që mbulojnë një masë 
të madhe të popullsisë kërkojnë vlerësimet e pjesës që zënë shpenzimet për fëmijët. U 
shtruan disa pyetje për çështje konceptuale që lidhen me pjesën e përfitimit për fëmijët, 
por, duke qenë se nuk ka përgjigje të drejtpërdrejtë për të gjitha, ekipi ka bërë gjykime 
personale mbi qasjen metodologjike bazuar në këshillat e ekspertëve dhe të dhënat e 
disponueshme.

Në këtë analizë, fëmijëria përgjithësisht përkufizohet si grupmosha 0-18 vjeç. Për 
rrjedhojë, shpenzimet për arsimin e lartë ose programe të tjera që synojnë grupe përtej 
grupit të caktuar janë përjashtuar. Për të vendosur për përzgjedhjen e programit për këtë 
analizë, programi duhet të plotësojë të paktën një nga kriteret e mëposhtme:

Fëmijët janë përfitues të drejtpërdrejtë: përfitime ose shërbime të drejtpërdrejta 
janë tërësisht për fëmijët (p.sh., programet e arsimit fillor dhe të mesëm, etj.), përfshirë 
gjithashtu, programe që ofrojnë përfitime të drejtpërdrejta për fëmijët (d.m.th., përfitime 
në të holla për fëmijët me aftësi të kufizuara, etj.);
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Fëmijët janë përfitues të tërthortë: nivele të caktuara të përfitimit për familje mund 
të rriten kur ato kanë fëmijë (d.m.th. kur aplikojnë për ndihmë ekonomike/përfitime në 
të holla).

Megjithatë, jo të gjitha programet që ofrojnë përfitime për familjet janë përfshirë në 
përkufizimin e programit tonë për qëllimin e kësaj analize (d.m.th. përfitimet e papunësisë 
dhe përfitime të tjera, ku shuma e përfitimit që merr i rrituri nuk është e lidhur me pasjen 
apo numrin e fëmijëve). Në këtë analizë, nuk janë marrë në shqyrtim programe të tjera 
që ofrojnë përfitime për popullsinë në përgjithësi që mund të kenë fëmijë, si përfitues të 
tërthorët, por që nuk janë kusht për zbatimin e programit.

Mbledhja e të dhënave: Vlerësimi i pjesës që zënë fëmijët në shpenzimet publike 
kërkon mbledhjen e të dhënave nga burime të shumta dhe bërjen e shumë supozimeve 
dhe gjykimin. Detyra e parë ishte përzgjedhja e programeve përkatëse për fëmijët në 
çdo sektor, duke u përqendruar kryesisht në programet ku fëmijët janë përftues të 
drejtpërdrejtë ose që përfitojnë familjet për shkak se kanë fëmijë. Së dyti, ne kemi 
mbledhur të dhënat e shpenzimeve për çdo program, duke përdorur Buxhetin e Shtetit 
për vitin 2012 - 2015 si burimin primar, buxhetet e detajuara nga ministritë përkatëse dhe/
ose agjencitë në varësi, si dhe raportet e tyre të monitorimit të buxhetit për shpenzimet 
e realizuara me qëllim krahasimin e planit buxhetor dhe ekzekutimin. Për të vlerësuar 
pjesët e programeve që shkojnë posaçërisht për fëmijët, u bënë përpjekje të mëdha. 
Intervistat me ekspertët e buxhetit në çdo agjenci, Sekretarin e Përgjithshëm të MMSR 
dhe kreun e AKMDF-së qartësuan proceset buxhetore dhe lidhjen e tyre me prioritetet 
e politikave.

Llogaritja e shpenzimeve për fëmijët: Kemi marrë në shqyrtim programet që i kanë 
caktuar të gjitha burimet e tyre për fëmijët. Ka edhe programe që caktojnë fonde për 
fëmijët, si dhe grupmosha më të vjetra, për rrjedhojë, kemi llogaritur pjesën e programeve 
duke vlerësuar pjesën që zënë fëmijët në bazë të numrit të fëmijëve dhe të rriturve në 
familje dhe duke supozuar përfitime të barabarta për frymë brenda familjes.

Për më tepër, kemi bërë përpjekje të mëdha në vlerësimin e pjesës që zënë shpenzimet e 
familjes për fëmijët në arsim, mirëqenie dhe shëndet, bazuar në të dhënat ekzistuese nga 
anketat më të fundit të kryera nga INSTAT. Kjo analizë na ndihmoi të paraqesim një analizë 
më të plotë duke krahasuar nevojat aktuale të fëmijëve mbi bazën e shpenzimeve familjare 
për sektorët e përzgjedhur dhe të shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Gjithashtu, në të 
u mbështetëm për hartimin e rekomandimeve kyç nga një perspektivë e gjerë e politikës 
dhe një qasje rajonale, pasi analiza e buxhetit përqendrohet vetëm në nivel qendror.

Në pjesët kryesore (pjesa 2 dhe 3) jepen shënime shtesë mbi metodologjinë dhe 
programet.
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Figura1 Pjesa që zënë fëmijët në totalin e popullsisë

Burimi: Censusi 2011

Vështrim i shkurtër i kuadrit ekzistues të politikave 
dhe të dhënave

Popullsia shqiptare është pothuajse e re, me moshë mesatare prej 35.3 vjeç në vitin 
2011. Treguesi i zëvendësimit, i cili tregon raportin e popullsisë nën moshën 15 vjeç, 
është 21.0%, sipas Censusit 2011. Në një kuptim më të ngushtë, fëmijët përcaktohen si 
individë ndërmjet moshës 0-17 vjeç, përfshirë më pak se 9%1 dhe 30%2 të popullsisë së 
përgjithshme (Figura 1). Janë 847,312 individë të moshës 0-193 vjeç në Shqipëri (Figura 2). 
Përqendrimi i fëmijëve në moshat nga 0-4 vjeç dhe 5-9 vjeç është pak më i lartë në zonat 
urbane, ndërsa përqendrimi i fëmijëve në moshat 10-14 vjeç është disi më i lartë në zonat 
rurale. Ata të moshave nga 15-19 vjeç kanë gjithashtu një përqendrim pak më të lartë në 
zonat urbane. Parashikimi i përbërjes dhe përqendrimit të grupmoshave të fëmijëve në 
zonat e ndryshme është i nevojshëm për të përshtatur politikat sipas karakteristikave të 
tyre dhe karakteristikave socio-ekonomike të vendeve ku ata jetojnë.
 

2. Gjendja e fëmijëve në Shqipëri

Fëmijë
30%

70%

1. Të dhënat e Censusit për grup moshat janë grupuar bashkë për moshat 15-19 vjeç, prandaj nuk është e disponueshme 
një përllogaritje e saktë e fëmijëve të moshës nga 0-17 vjeç.  Vlera prej 9% është rrumbullakosur për të qenë sa më 
afër përjashtimit të individëve të moshës nga 18-19 vjeç, që nuk janë pjesë e popullatës së fëmijëve.

2. Të dhënat e Censusit për grup moshat janë grupuar bashkë për moshat 15-19 vjeç, prandaj nuk është e disponueshme 
një përllogaritje e saktë e fëmijëve të moshës nga 0-17 vjeç.  Vlera prej 30% është mbillogaritje e fëmijëve, pasi 
përfshin edhe individë të moshave nga 18-19 vjeç, që nuk janë pjesë e popullatës së fëmijëve.

3. Moshat 18-19 vjeç duhet të përjashtohen nga përllogaritja e saktë e popullatës së fëmijëve. Siç u përmend më sipër 
grupimi i bërë të dhënave të Censusit, nuk lejon për këtë përllogaritje.
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Figura2 Numri i fëmijëve për grupmoshë

Burimi: Censusi 2011

Ka pasur një seri të vazhdueshme të strategjive të qeverisë për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve. Këto strategji të parashikojnë zvogëlimin e pabarazive ndërmjet rajoneve, 
grupeve sociale dhe etnike, dhe fëmijëve që ndodhen në rrethana të veçanta. Ndër hapat e 
ndërmarrë përmes strategjive janë zbatimi i ligjit në nivel vendor dhe vendosja e strukturë 
së nevojshme për zbatimin e ligjit. Në këtë drejtim, krijimi i zyrave të Observatorit4 ka 
ndihmuar në monitorimin e të drejtave të fëmijëve, si dhe bërjen e politikave që pajtohen 
me nevojat e fëmijëve. Gjithashtu, Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijës shërbejnë si struktura 
në nivel bashkie për të vlerësuar dhe monitoruar situatën e fëmijëve dhe familjeve në 
rrezik, për të koordinuar referimin dhe reagimin e mbrojtjes në nivel vendor, dhe për të 
kryer identifikimin dhe menaxhimin shumë-disiplinor të rasteve më urgjente. NjMF-të 
shërbejnë gjithashtu si pikë referimi, ku fëmijët dhe familjet mund të vijnë për të marrë 
më shumë informacion ose për të marrë referime për shërbime të tjera mbështetëse. Të 
gjitha shërbimet janë falas, dhe kanë në objektiv fëmijët dhe familjet më në nevojë.

4. “Observatori i të Drejtave të Fëmijëve” është një iniciativë e ndërmarrë nga UNICEF Shqipëri dhe 
“Aleanca Shqiptare për Fëmijët”, e cila ka ngritur mekanizmat e saj për të mbledhur informacion dhe për 
të vëzhguar situatën e të drejtave të fëmijëve në nivel rajonal në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Observatori 
është një strukturë e shoqërisë civile, e cila funksionon si një platformë për dhënien e informacioneve 
shpjeguese të mendimeve dhe marrjen e angazhimeve të reja, si dhe shkëmbimi i përvojave ndërmjet 
institucioneve dhe organizatave të ndryshme vendore. Ky Projekt filloi të zbatohej qysh prej marsit 
2009. Observatori i të Drejtave të Fëmijëve ka zyra në 12 qarqet e Shqipërisë. Informacioni i mbledhur 
dhe të gjitha studimet në terren vihen në shërbim të institucioneve, organizatave dhe të gjithë individëve 
të interesuar. Raportet vjetore hartohen duke përshkruar situatën e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. 
Këto çështje janë nën monitorimin e strukturave të Bashkimit Evropian dhe janë pjesë e raporteve të 
progresit të Shqipërisë.
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Ligji për “Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës” parashikon kuadrin e plotë ligjor dhe 
institucional, dhe përcakton mekanizmat institucionalë për të garantuar zhvillimin dhe 
mbrojtjen përmes një qasje të koordinuar. Ligji forcon mbrojtjen e fëmijëve nëpërmjet 
krijimit të njësive për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në nivel vendor dhe koordinimin 
me një numër të aktorësh të fushave të ndryshme. Gjithashtu, përcakton detyrime ligjore 
për bashkëpunim dhe koordinim institucional në të dyja nivelet qeveritare, qendrore dhe 
vendore. Është themeluar Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve 
(KKMDF), dhe një organ këshillimor pranë Këshillit të Ministrave.

Strategjia e Sektorit të Mbrojtjes Sociale (2007-2013) mbulon politikat e mbrojtjes 
sociale, të cilat synojnë të përmirësojnë masën e përfitimeve financiare, decentralizimin e 
shërbimeve sociale, si dhe institucionalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me OSHC-të. 
Disa nga prioritetet e strategjisë përfshijnë lëvizjen drejt shërbimeve me bazë komunitetin 
për të krijuar alternativa mbi bazë komuniteti për shërbimet e kujdesit rezidencial. Për 
më tepër, ato përfshijnë rritjen e larmisë dhe shpërndarjes gjeografike të shërbimeve në 
bazë të nevojave të komunitetit, si dhe rritjen e përfshirjes së qeverisë vendore në drejtim 
të planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve sociale. Roli i qeverisjes vendore në financimin 
dhe garantimin e qëndrueshmërisë dhe vazhdueshmërisë së shërbimeve mendohet të 
rritet. Strategjia bën thirrje për hartimin, zbatimin, monitorimin dhe përmirësimin e 
standardeve të shërbimeve për të gjitha grupet në nevojë për të siguruar shërbime me 
cilësi më të mirë dhe më efektive. Këtu përfshihet respektimi i të drejtave të grupeve 
në nevojë dhe në veçanti i fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara dhe të moshuarve, 
si dhe nxitja e përfshirjes së praktikave të biznesit social në financimin dhe ofrimin e 
shërbimeve komunitare. Vlen të theksohet se, periudha e zbatimit të strategjisë është 
mbyllur dhe aktualisht po zhvillohet një strategji e re.

Kuadri i Decentralizimit të Kujdesit Social dhe Plani i Veprimit synojnë të krijojnë një 
sistem të qëndrueshëm mbarëkombëtar për shërbimin e kujdesit social. Një nga sfidat 
kryesore është reforma në mirëqenien sociale si dhe politikat e tjera plotësuese socio-
ekonomike për të siguruar uljen ose eliminimin e pabarazive, dhe përshtatja e politikave 
me nevojat e veçanta të fëmijëve.

Strategjia ndër-sektoriale e Përfshirjes Sociale (2007-2013) u përqendrua në strategjitë 
ndër-sektoriale që lidhen me varfërinë dhe përjashtimin social. Ajo përshkruan strategjitë 
që ndihmojnë familjet dhe grupet në komunitet duke i kushtuar rëndësi të veçantë grupeve 
në nevojë, të tilla si fëmijët në nevojë, fëmijët me aftësi të kufizuara dhe romët. Kjo gjë u 
bë me anë të caktimit të objektivave për rritjen e të ardhurave, rritjen e mundësive për 
qasje në shërbime.

Plani i Veprimit për Fëmijët i QSH-së (2012-2015) përqendrohet në çështje që lidhen 
me strukturat institucionale, dhe parashikon monitorimin dhe raportimin e të drejtave 
të fëmijëve. Dispozitat e tij nxisin më tej reformat legjislative dhe institucionale, të 
cilat sigurojnë një mjedis mbrojtës dhe gjithëpërfshirës për fëmijët. Gjithashtu, Plani i 
Veprimit synon të nxisë, koordinojë dhe harmonizojë politikat që janë gjithëpërfshirëse 
për mbrojtjen e fëmijëve dhe përfshirjen sociale. Në këtë drejtim, Agjencia Shtetërore 
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për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, e themelua në vitin 2011, është përgjegjëse për 
monitorimin e zbatimit të ligjit dhe garantimin e koordinimit të strategjive dhe politikave 
të ardhshme për të drejtat e fëmijës. Ajo siguron, gjithashtu, mbështetje teknike për 
njësitë e qeverisjes vendore,  qendrore dhe OSHC-të që merren me të drejtat e fëmijëve. 
Ajo koordinon me organet e qeverisjes qendrore dhe vendore hartimin e raporteve, 
dorëzimin e informacionit dhe statistikave për zbatimin e të drejtave të fëmijëve në 
Shqipëri.

Shpenzimet e familjes për arsimin

Rritja e investimeve publike për fëmijët kërkon një analizë dinamike që të mos kufizohet 
vetëm me analizën buxhetore dhe qeveritare, por të shtrihet edhe brenda familjes, si 
dhe të vlerësojë gjendjen socio-ekonomike të fëmijëve. Në këtë aspekt, shpërndarja e 
shpenzimeve të arsimit për familje jep të dhëna në lidhje me kategoritë që kërkojnë 
pjesën më të madhe të shpenzimeve, ose shumicën e burimeve të caktuara nga ana e 
familjes. Kjo mund të shërbejë për të na dhënë një tregues për politikë-bërësit në lidhje 
me masa të veçanta që ata duhet t’i marrin parasysh në hartimin e buxhetit ose në 
analizën e investimeve publike.

Në lidhje me shpenzimet mujore të familjes për arsimin, në përgjithësi, shpenzimet mujore 
për arsimin janë më të mëdha në zonat urbane në krahasim me zonat rurale (Tabela 1). 
Për më tepër, zonat urbane kanë shpenzime mujore të familjes për arsimin më të larta 
tek tarifat5, ndërsa zonat rurale kanë shpenzime më të larta në transport. Shpenzimet 
për akomodimin zënë, gjithashtu, një pjesë të madhe të shpenzimet mujore të familjes 
për arsim, si në zonat rurale edhe ato urbane. Këto gjetje përforcojnë idenë se ekzistojnë 
kushte të ndryshme socio-ekonomike ndërmjet zonave urbane dhe rurale. Pavarësisht 
dallimeve në koston e jetesës midis dy zonave, të cilat mund të shpjegojnë dallimet në 
tarifa, gjithashtu, dalin në pah dallime në të ardhurat nga arsimi ndërmjet zonave, dhe, për 
rrjedhojë, në vendimin e prindërve për arsimin e fëmijëve të tyre. Nga ana tjetër, duke 
qenë se zonat rurale mund të ndodhen në vende të largëta dhe kanë një numër më të 
vogël shkollash, ato mund të kërkojnë më shumë transport për fëmijët e tyre, duke sjellë 
më shumë shpenzime në këtë zë. Rrjedhimisht, është e nevojshme të ofrohet transport 
publik për fëmijët në zonat rurale për të lehtësuar familjet nga shpenzimet e larta, si dhe 
të ofrohen stimuj dhe mundësi për prindërit në zonat rurale për të dërguar fëmijët e tyre 
në shkollë.

Shpenzimet parashkollore janë një zë tjetër kryesor në drejtim të shpenzimeve mujore 
të familjes, si në zonat urbane edhe ato rurale. Ashtu si për shpenzime të tjera për 
arsim, ato janë më të larta në zonat urbane. Përveç nga sa përmendet më lart në drejtim 
të dallimeve në standardet dhe nivelin e jetesës ndërmjet dy zonave, familjet në zonat 
rurale mund të mbështeten më shumë tek anëtarë të tjerë të familjes për t’u kujdesur 

5. Tarifat mund të përfshijnë çdo shumë parash që i paguhet shkollës për funksione të ndryshme. Këtu 
mund të përfshihet tarifa e shkollimit për institucionet private.
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për fëmijët e tyre të moshës parashkollore, gjë që mund të mos jetë rasti për familjet në 
zonat urbane. Nga ana tjetër, ajo mund të ndodhë që, në zonat rurale, familjet duhet të 
mbështeten tek anëtarët e familjes për t’u kujdesur për fëmijët e vegjël në mungesë të 
shërbimeve të kujdesit për fëmijët. Kjo mund të jetë një fushë tjetër që mund të kërkojë 
investime publike nga ana e shtetit.

Nuk ka asnjë dëshmi të qartë për dallime në nivel familje në shpenzimet për arsim ndërmjet 
djemve dhe vajzave (Figura 3). Megjithatë, djemtë, në përgjithësi, kanë shpenzime disi 
më të larta në arsim, dallimi është i parëndësishëm. Dallimi duket disi më i madh në 
zonat urbane, por, ende mbetet shumë i ulët (47,2 Lek/muaj). Kjo është në përputhje me 
gjetjet e mëparshme nga Miluka (20116), ku familjet nuk bëjnë dallime ndërmjet djemve 
dhe vajzave në aspektin e shpenzimeve për arsim, pasi kanë marrë vendimin t’i dërgojnë 
fëmijët e tyre në shkollë, ndërkohë që ka dallime në mënyrën e marrjes së vendimit për t’i 
dërguar fëmijët e tyre në shkollë apo jo. Së fundi, megjithëse në pamje të parë shpenzimet 
për arsim për djemtë dhe vajzat duken se janë pothuajse të njëjta, ato mund të duken të 
ndryshme, nëse marrim parasysh nevojat e ndryshme të gjinive. Megjithatë, kjo mbetet 
për t’u parë nga studime të mëtejshme me këtë objekt të veçantë.

Tabela 1 Shpenzimet mujore të familjes për arsimin

Burimi: AMNJ 2012

Është e qartë se shpenzimet mujore të familjes për arsim rriten me rritjen e moshës 
së fëmijës (Tabela 1). Fëmijët në moshë shkolle, ndërmjet 6 deri në 14 vjeç kërkojnë 
shpenzime më të larta në aspektin e transportit, tarifave, uniformave, teksteve shkollore, 
materialeve, strehimit, ekskursioneve, etj., në krahasim me fëmijët e moshës parashkollore. 
Është e qartë me rritjen e fëmijës, rriten edhe shpenzimet për arsim, pasi rriten edhe 

6. Miluka, J. (2011). Arsimi, migrimi dhe tregjet e punës në Shqipëri: një perspektivë gjinore. Proquest, Umi 
Disertacion Publishing. ISBN-10: 1243607211.

  Gjithsej  Urbane Rurale 

Tarifat dhe shkollimi parashkollor 2221.53 2476.22 1276.63 

Tarifat totale  parashkollore, dhuratat dhe shërbimet 2264.11 2512.77 1341.62 

Transpor� 1135.23 976.94 1332.20 

Tarifat 1147.53 1339.64 908.47 

Uniformat 115.16 121.07 107.80 

Tekstet shkollore 690.15 717.60 655.99 

Tekstet shkollore shtesë 64.40 83.18 41.03 

Materialet 188.01 194.53 179.89 

Akomodimi 1036.76 1036.72 1036.81 

Ekskursionet 129.75 136.30 121.60 

Mësues privat 225.90 308.78 122.75 

Dhurata 12.46 10.87 14.45 

Të tjera 172.12 181.37 160.60 

Totali i shpenzimeve për arsimin 3493.90 3747.20 3178.60 
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Tabela 2 Shpenzimet mujore për arsim sipas grupmoshave të fëmijëve

Burimi: AMNJ 2012

nevojat. Prandaj, në shpërndarjen e investimeve duhet të merret parasysh përbërja e 
moshës së fëmijëve me qëllim adresimin e duhur në investimet publike, pasi fëmijët e 
moshave të ndryshme kanë nevoja të ndryshme dhe familjet kanë kufizime të ndryshme 
financiare. Për më tepër, duke qenë se shpenzimet në arsim rriten me rritjen e moshës, 
prindërit më të ardhura të pakta mund të përballen me dilemën nëse do të vazhdojnë 

Figura 3 Shpenzimet mujore për arsim sipas gjinisë dhe zonës

Burimi: AMNJ 2012
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Tarifat dhe shkollimi parashkollor 395.98 
Tarifat totale  parashkollore, dhuratat 
dhe shërbimet 409.25  
Transpor� 236.42 697.29 

Tarifat 276.86 464.75 

Uniformat 46.04 114.38 

Tekstet shkollore 228.33 554.47 

Tekstet shkollore shtesë 20.16 52.34 

Materialet 59.45 171.78 

Akomodimi 100.48 502.31 

Ekskursionet 28.55 106.91 

Mësues privat 21.20 178.43 

Dhurata 3.52 10.70 

Të tjera 58.99 125.52 

Totali i shpenzimeve për arsimin 1059.89 2111.26 
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t’i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë apo në punë. Për rrjedhojë, është thelbësore për 
të kuptuar strukturën e moshës së fëmijëve dhe shpërndarjen e shpenzimeve për arsim 
brenda familjeve përpara se të merren vendime publike për ndarjen e buxhetit për 
investime publike.

Shpenzimet mujore të familjes për arsim sipas prefekturave dhe moshës së fëmijëve 
tregojnë se prefekturat e Beratit, Kukësit dhe Korçës kanë vlerat më të larta (Tabela 3). 
Pjesa më e madhe e këtyre shpenzimeve janë shpërndarë tek fëmijët e moshave 6 deri 
në 14 vjeç në Berat dhe fëmijët e moshave 0-5 vjeç në dy prefekturat e tjera. Shpenzimet 
mujore për arsim janë më të larta në prefekturën e Kukësit, e cila është ndër më të varfrat 
në vend, kjo mund të vijë si rezultat i numrit më të madh të fëmijëve në këtë zonë. Po 
ashtu, prefektura e Dibrës është një tjetër prefekturë me shpenzime të larta mujore të 
familjes për arsim. Në këtë drejtim, shpenzimet e larta mujore për arsim tek prefekturat 
e varfra mund të japin paralajmërime  për barrën e rëndë financiare tek familjet për shkak 
të numrit të madh të fëmijëve të moshës parashkollore, e cila mbështetet në shpenzime 
më të larta mujore për arsim më këto prefektura për fëmijët e moshës parashkollore. 
Këto zona mund të kenë nevojë për më shumë investime publike për fëmijët e moshës 
parashkollore.

Tabela 3 Shpenzimet mujore për arsim sipas prefekturave dhe grupmoshave të 
fëmijëve

Burimi: AMNJ 2012

Përfshirja sociale

Niveli i varfërisë për familje7 duket se zbret me rritjen e moshës të fëmijëve (Figura 4). 
Familjet me fëmijë të moshave 0-5 vjeç kanë nivele më të lartë varfërie, ndërsa familjet 
me fëmijë të moshave nga 15-17 vjeç kanë nivel më të ulët varfërie. Fëmijët më të vegjël 

Prefekturat Gjithsej Fëmijë të moshave 0-5 Fëmijë të moshave 6-14 

Berat 5457.996 1640.51 3346.561 

Dibër 3790.396 3289.678 2508.226 

Durrës 2982.889 1858.661 2004.777 

Elbasan 3580.65 1394.306 2117.259 

Fier 3924.482 889.9474 2302.981 

Gjirokastër 3940.009 1064.422 2250.854 

Korçë 4083.824 4080.304 2187.85 

Kukës 4135.439 2647.228 2498.998 

Lezhë 3620.403 1101.854 2847.447 

Shkodër 2698.135 1765.296 1736.338 

Tiranë 2968.616 2055.616 2123.886 

Vlorë 3145.048 3352.904 2391.905 

 

7. Linja e varfërisë caktohet si konsumi real për kokë në 4,891 LEK në muaj me çmimet e vitit 2002.
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varen nga prindërit e tyre dhe për këtë arsye përdorin burimet e shtëpisë pa kontribuar 
në to, ndërsa fëmijët më të rritur mund të kontribuojë në punët e shtëpisë, ose mund të 
dërgohen të punojnë jashtë shtëpisë. Sa më e varfër të jetë familja aq më shumë gjasa ka 
të dërgojë fëmijët për të punuar, duke çliruar kufizimet buxhetore dhe rritur të ardhurat 
e familjes, gjë që nga ana tjetër mund të përdoren për fëmijët më të vegjël. 

Prandaj, fëmijët në moshë shkolle të familjeve të varfra janë në një rrezik më të madh 
për të mbetur jashtë sistemit arsimor dhe të punojnë brenda ose jashtë shtëpisë. Për 
familjet më të varfra duhen investime për të minimizuar rrezikun e dërgimit të fëmijëve 
të tyre për të punuar jashtë shtëpisë. Të dhënat që tregojnë familjet me fëmijë në moshë 
më të madhe që kanë nivele më të ulëta të varfërisë, mund të jenë tregues i fëmijëve 
që punojnë për të ulur varfërinë e familjes. Mund të ndodhë që prindërit me fëmijë të 
vegjël qëndrojnë në shtëpi për t'u kujdesur për fëmijët, sidomos gratë, ndërsa ata me 
fëmijë të tjerë punojnë. Nga ana tjetër, familjet me fëmijë të vegjël janë më të prekur nga 
varfëria dhe më pas, mund të dërgojnë fëmijët e tyre për të punuar. Prandaj, struktura 
demografike dhe përbërja e familjes është thelbësore për ndarjen e investimeve publike.

Figura 4 Norma e varfërisë për moshë të fëmijëve

Burimi: AMNJ 2012

Është e qartë se, me rritjen e numrit të fëmijëve, rritet niveli i varfërisë së familjes 
(Figura 5 dhe Tabela 4). Familjet e mëdha kërkojnë burime më të mëdha, ose kërkojnë 
që burimet ekzistuese të ndahen ndërmjet një numri të madh personash. Nga ana tjetër, 
siç u përmend më sipër, familjet më të mëdha mund të kenë një numër më të madh të 
fëmijëve në ngarkim,duke ulur më tej burimet financiare të familjes. Kjo thekson nevojën 
e ofrimit të investimeve publike në drejtim të kujdesit ditor apo shërbimeve të tjera dhe 
të mbështetjes sociale për fëmijët e vegjël, në mënyrë që nënat që janë kryesisht ato 
që ofrojnë kujdes parësor për fëmijën, të mund t’i bashkohen tregut të punës dhe të 
kontribuojnë në të ardhurat e familjes. Duhet të ofrohen stimuj, në mënyrë që më shumë 
gra t’i bashkohen tregut të punës në vend që të dërgojnë fëmijët e tyre të punojnë jashtë 
shtëpisë. Kjo gjë kërkon një ndërveprim dhe koordinim të organeve të ndryshme politikë-
bërëse që të ofrojnë stimuj, të cilët përmirësojnë jetesën e familjes dhe,për rrjedhojë, 
mirëqenien e fëmijëve.
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Figura 5 Norma e varfërisë së familjes për numër fëmijësh

Burimi: AMNJ 2012

Si një tregues i asaj që diskutuam më lartë, familjet me një numër më të madh fëmijësh 
që kanë norma më të larta varfërie kanë, gjithashtu, tendencë të kenë nivele të ulëta të 
arsimit të kryefamiljarit (Tabela 4). Problemi është dinamik: nga njëra anë, sa më pak i 
arsimuar kryefamiljari, për rrjedhojë, më pak e arsimuar është familja, më të mëdha janë 
gjasat që të jetë edhe e varfër, dhe prandaj, më të larta janë gjasat që të jetë më pak e 
arsimuar. Nga ana tjetër, familjet më pak të arsimuara kanë tendencë të kenë më shumë 
fëmijë, duke rritur kështu gjasat që ata të jenë të varfër, dhe t’i dërgojnë fëmijët e tyre të 
punojnë. Kjo ndikon në negativisht në arsim dhe rrit gjasat që ata të bëhen ose të mbeten 
të varfër. Si rezultat, duhen investime publike, si për të rritur nivelin e arsimit, për të ulur 
punën e fëmijëve, dhe për të përmirësuar jetesën.

Tabela 4 Varfëria e fëmijës e lidhur me arsimin

Burimi: AMNJ 2012

Rreziku i prekjes nga varfëria i familjeve me fëmijë konfirmohet edhe nga përqindja 
e familjeve me fëmijë nën moshën 18 vjeç që marrin ndihmë ekonomike (Figura 
6). Përafërsisht një e pesta e familjeve me fëmijë nën moshën 18 vjeç marrin ndihmë 
ekonomike. Dallimet rajonale janë mjaft të dukshme. Kukësi, deri më tani, ka përqindjen 
më të madhe të familjeve me fëmijë nën moshën 18 vjeç që marrin ndihmë ekonomike. 
Niveli në Kukës tejkalon 85%. Qarku tjetër me nivelin më të lartë është Dibra, me nivel 

Numri i fëmijëve Norma e varfërisë Arsimi i kryefamiljarit Përmasa e familjes 

0 4.5 10.0 3 

1 12.29 10.3 4 

2 15.39 10.1 5 

3 27.36 9.7 6 

4 45.79 8.7 7 

5 49.77 7.9 8 

6 96.33 10.3 10 

7 100 8 9 

8 100 12 16 
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që kalon 50% e ndjekur nga Shkodra dhe Lezha me rreth 35% dhe 30%, përkatësisht. 
Nivelet më të ulëta konstatohen në Durrës, Vlorë, Fier dhe Tiranë. Qarqet me normat 
e përgjithshme më të larta të varfërisë priren të kenë,gjithashtu, përqindje më të lartë 
të familjeve me fëmijë që marrin ndihmë ekonomike. Në fakt, qarqet e Kukësit, Lezhës, 
Dibrës dhe Shkodrës janë ndër qarqet me shkallën më të lartë të varfërisë në vend. 
Normat e varfërisë në Kukës janë më të lartat në vend duke arritur në 21.8%. Po ashtu 
kjo normë është, gjithashtu, e lartë në Lezhë, duke arritur në 17.5%,  e ndjekur nga 
Shkodra me 15.7% dhe Dibra me 13.0%8. Kjo tregon se pasja e fëmijëve në ngarkim rrit 
gjasat e familjes për të rënë në varfëri.
 
Figura 6 Familje me fëmijë nën moshën 18 vjeç që marrin ndihmë ekonomike

Burimi: INSTAT, Censusi 2011

Varfëria në familje mund të bëjë që fëmijët të kenë më shumë prirje për të kryer krime. 
Përqindja e fëmijëve të dënuar, krahasuar me totalin e popullsisë është 8.21%. Djemtë 
kanë shumicën e dënimeve me 9.33%, në krahasim me totalin e popullsisë. Nga ana tjetër, 
99 vajza kanë përqindje shumë të parëndësishme të dënimeve me 0.94%. Nga 1,437 fëmijë 
që kanë kryer krime në vitin 2013, pjesa më e madhe e krimeve të rënda që arrin në 227 
raste, vijnë si pasojë e krimeve të lidhura me drogat që arrijnë në 133 raste. Dallimet 
rajonale tregojnë se qytetet më të mëdha kanë numrin më të lartë të krimeve të drogës. 
Numri më i madh prej 69 rasteve të krimeve të drogës është regjistruar në Tiranë, dhe 
numri tjetër më i lartë me 12 raste është regjistruar në Durrës. Është e qartë se ka 
dallime të mëdha ndërmjet Tiranës dhe qarqeve të tjera. Kjo mund të vijë si pasojë se 
Tirana është zona më e populluar, me fluksin më të lartë të migrimit, dhe si pasojë e 
pabarazisë socio-ekonomike ndërmjet zonave të qendrës dhe atyre periferike. Struktura 
demografike e qytetit është mjaft e ndryshme në vende të ndryshme.

8. Burimi: 2012 LSMS.
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Për më tepër, përqindja e fëmijëve që raportohen, në krahasim me të gjitha rastet e 
raportuara në polici, është shumë e ulët (Figura 7). Vetëm 0.42% e të gjitha rasteve të 
raportuara në polici janë kundër fëmijëve. Pavarësisht se përqindjet janë shumë të ulëta 
në të gjitha qarqet, Korça dhe Elbasani kanë normat më të larta, ndërsa Berati nuk ka 
raste të raportuara në polici kundër fëmijëve.

Figura 7 Fëmijët në konflikt me ligjin si përqindje e të gjitha rasteve të raportuara

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, 2014.

Numri i fëmijëve viktima nuk është shumë i madh në Shqipëri, gjithsesi, ky numër duhet 
të ulet më tej dhe duhet të ofrohet mbështetje e mëtejshme e duhur për të gjithë fëmijët 
viktima. Të dhënat për vitin 2014, tregojnë se,numri i fëmijëve viktima është gjithsej 580. 
Pavarësisht se kjo shifër nuk është shumë e madhe, mund të ketë më shumë raste, të cilat 
nuk raportohen. Shumica e fëmijëve viktima vijnë nga dhuna në familje dhe keqtrajtimi. 
214 fëmijë janë viktima të dhunës në familje dhe 311 fëmijë viktima të keqtrajtimit. Pjesa 
tjetër e rasteve janë të lidhura me abuzimin seksual, 46 fëmijë, dhe trafikimi, 9 fëmijë, 
që është edhe numri më i ulët i fëmijëve viktima. Tirana, deri më tani, ka numrin më të 
lartë të fëmijëve viktima. 199 fëmijë viktima janë gjithsej në Tiranë, prej të cilëve 119 janë 
raste të keqtrajtimit. Gjirokastra dhe Berati kanë numrin më të ulët të fëmijëve viktima, 
përkatësisht 10 dhe 13 fëmijë. Siç u përmend më sipër, shifrat mund të jenë më të larta, 
pasi nuk kemi asnjë informacion në lidhje me raste të pa raportuara.

Fëmijët që nuk janë nën kujdesin e familjeve të tyre kanë, gjithashtu, nevojë për shërbime 
sociale. Numri i institucioneve për fëmijët rezulton të jetë mjaft i kufizuar në Shqipëri. Të 
dhënat nga Shërbimi Kombëtar Sociale, për vitin 2014, tregojnë se numri i përgjithshëm i 
institucioneve për fëmijë është 24 , i ndarë në 9 institucione publike dhe 15 institucioneve 
jo-private (Figura xxx). Shpërndarja e këtyre institucioneve në nivel rajonal është e rrallë. 
Ka rajone, të tilla si Berati, Dibra, Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Kukësi dhe Lezha që nuk 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Berat
Dibër

Durrës
Elbasan

Fier
Gjirokastër

Korçë
Kukës
Lezhë

Shkodër
Tiranë
Vlorë

Albania

Përqindja 

KAPITULLI 2



21

Analizë përfundimtare të fondeve dhe shpenzimeve publike për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

kanë institucione publike për fëmijë. Rajone, të tilla si Berati, Dibra, Fieri dhe Kukësi nuk 
kanë asnjë institucion për fëmijë. Ofrimi i shërbimeve përmes institucioneve të fëmijëve 
është shumë i rëndësishëm në drejtim të mbrojtjes dhe përfshirjes sociale. Veçanërisht, 
kjo është e rëndësishme në zonat që kanë më shumë vështirësi ekonomike. Megjithatë, 
në shumë nga këto zona, si Dibra, Kukësi, Lezha, mungojnë institucione të tilla për fëmijë.

Figura 8 Numri i institucioneve për fëmijë, për qark

Burimi: Shërbimi Kombëtar Social, 2014.

Tabela 5 Numri i fëmijëve viktima

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, 2014.

Qarku Totali Dhuna në familje Abuzimi seksual Keqtraj�mi Trafikimi 

Berat 13 3 5 5 0 

Dibër 22 5 0 17 0 

Durrës 78 30 2 46 0 

Elbasan 43 29 6 6 2 

Fier 42 14 4 24 0 

Gjirokastër 10 1 2 7 0 

Korçë 57 30 6 19 2 

Kukës 24 8 1 14 1 

Lezhë 30 15 0 15 0 

Shkodër 34 11 3 17 3 

Tiranë 199 67 12 119 1 

Vlorë 28 1 5 22 0 

Shqipëri 580 214 46 311 9 
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Në drejtim të mbrojtjes sociale, në Shqipëri janë gjithsej 560 fëmijë që marrin shërbime 
sociale përmes institucioneve rezidenciale, dhe 77 fëmijë gjithsej marrin shërbime sociale 
në institucione të përditshme (Tabela 6). Një numër i madh fëmijësh marrin shërbime 
sociale në institucionet rezidenciale jo-publike. Nga 560 fëmijë që marrin këto shërbime, 
314 i marrin ato në institucione jo-publike. Numri më i madh i fëmijëve që marrin shërbime 
sociale në institucione rezidenciale janë në Tiranë me 167 fëmijë dhe në Shkodrës me 106 
fëmijë. Në Tiranë, shumica e fëmijëve, 97 fëmijë, i marrin këto shërbime në institucionet 
jo-publike, ndërsa në Shkodër, shumica e fëmijëve, 82 fëmijë,  i marrin këto shërbime në 
institucionet publike. Durrësi dhe Elbasani janë rajonet e tjera me numrin më të madh të 
fëmijëve që marrin shërbime sociale në institucionet rezidenciale. Rreth 93 fëmijë gjithsej 
i marrin këto shërbime në Durrës, dhe 75 fëmijë në Elbasan. Gjirokastra ka numrin më 
të vogël të fëmijëve që marrin shërbime rezidenciale, me vetëm 9 fëmijë. Në lidhje me 
institucionet e përditshme, marrin këto shërbime vetëm 36 fëmijë në Shkodër, 26 fëmijë 
në Durrës dhe 15 fëmijë në Vlorë. Mbi bazën e dallimit që ekziston ndërmjet numrit 
të fëmijëve që marrin shërbime sociale pranë institucioneve të fëmijëve dhe numrit të 
institucioneve që janë në dispozicion, lind nevoja për rritjen e investimeve në ofrimin e 
shërbimeve sociale përmes institucioneve të fëmijëve.

Tabela 6 Numri i fëmijëve që marrin shërbime sociale

Burimi: Shërbimi Kombëtar Social, 2014.

Ndarja e fëmijëve që marrin shërbime sociale në institucione rezidenciale sipas 
grupmoshave, gjinisë dhe përkatësisë etnike tregon se shumica e fëmijëve në këto 
institucione janë të moshave 6-14 vjeç (Tabela 7). 253 fëmijë në këtë grupmoshë marrin 
shërbime sociale në institucione rezidenciale. Shumica e fëmijëve, rreth 157, i marrin 
këto shërbime në institucionet rezidenciale private. Numri i fëmijëve mbi moshën 14 
vjeç dhe fëmijët e moshës 3-6 vjeç është i përafërt. 113 fëmijë mbi moshën 14 vjeç 
janë në institucionet rezidenciale dhe 106 fëmijë të moshave 3-6 vjeç janë në këto 
institucione. Numri më i madh për të dy grupmoshat është në institucione rezidenciale 
private. Ndryshe nga grupmoshat e tjera, grupmosha nga 0-3 vjeç ndodhet kryesisht në 

Qarku Ins�tucionet rezidenciale Ins�tucionet ditore 

  Totali Publike Jo-publike Publike 

Berat 0 0 0 0 

Dibër 0 0 0 0 

Durrës 93 19 74 26 

Elbasan 75 0 75 0 

Fier 0 0 0 0 

Gjirokastër 9 0 9 0 

Korçë 21 14 7 0 

Kukës 0 0 0 0 

Lezhë 31 0 31 0 

Shkodër 106 82 24 36 

Tiranë 167 73 94 0 

Vlorë 58 58 0 15 

Shqipëri 560 246 314 77 
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institucionet rezidenciale private. Ka rreth 88 fëmijë gjithsej nga kjo grupmoshë, ku 68 
janë në institucionet rezidenciale publike dhe 20 janë në institucione rezidenciale private.

Për më tepër, ndarja sipas gjinisë dhe përkatësisë etnike tregon se, ka një numër më 
të madh të fëmijëve femra në institucionet rezidenciale (Tabela 8). Nga 560 fëmijë që 
marrin këto shërbime, 304 janë femra dhe 256 meshkuj. Në institucionet private janë më 
shumë fëmijë femra, me 194, se sa në institucionet rezidenciale publike, me 110 në total. 
Në të kundërt, fëmijët meshkuj janë më shumë në institucionet rezidenciale publike, me 
136, se në institucionet rezidenciale private, me 120 në total. Së fundmi, në institucionet 
rezidenciale jenë 143 fëmijë romë, ku 104 jetojnë në institucionet publike dhe 39 në 
institucione private.

Tabela 7 Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale, sipas moshës

Burimi: Shërbimi Kombëtar Social, 2014.

Tabela 8 Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale, sipas gjinisë dhe etnisë

Burimi: Shërbimi Kombëtar Social, 2014.

Së fundi, ofrimi i shërbimeve sociale është, gjithashtu, shumë i rëndësishëm kur bëhet 
fjalë për fëmijët me aftësi të kufizuara. Në Shqipëri janë gjithsej 17,777 fëmijë me aftësi 
të kufizuara të moshës 0-18 vjeç. Në këtë grupmoshë, një numër i madh  i fëmijëve me 
aftësi të kufizuara janë meshkujt me 9,698 fëmijë. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi 
të kufizuara është në grupmoshën 6-15 vjeç, me 8,753 fëmijë gjithsej. Numri më i madh 
i fëmijëve me aftësi të kufizuara edhe në këtë grup janë meshkuj. 4,920 fëmijë meshkuj 
janë me aftësi të kufizuara dhe 3,833 fëmijë femra me aftësi të kufizuara të grupmoshës 
6-15 vjeç. Ndarja gjinore e fëmijëve me aftësi të kufizuara tregon se ka një numër të 
madh të fëmijëve meshkuj me aftësi të kufizuara në të gjitha grupmoshat, përveç atyre 

  
Numri i fëmijëve në 

ins�tucionet 
rezidenciale 

Numri i fëmijëve në 
ins�tucionet rezidenciale 

publike 

Numri i fëmijëve në 
ins�tucionet rezidenciale 

private 

Femra 304 110 194 

Meshkuj 256 136 120 

Totali 560 246 314 

Totali romë 143 104 39 

 

Grupmoshat 
Numri i fëmijëve në 

ins�tucionet 
rezidenciale 

Numri i fëmijëve në 
ins�tucionet 

rezidenciale publike 

Numri i fëmijëve në 
ins�tucionet rezidenciale 

private 

0-3 vjeç 88 68 20 

3-6 vjeç 106 47 59 

6-14 vjeç 253 96 157 

mbi 14vjeç 113 35 78 

Totali 560 246 314 

 

KAPITULLI 2



24

Analizë përfundimtare të fondeve dhe shpenzimeve publike për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

0-6 vjeç. Janë 2,455 fëmijë femra me aftësi të kufizuara dhe 2,360 fëmijët meshkuj në 
këtë grupmoshë. Dallimet rajonale tregojnë se Tirana (3,497), Elbasani (2,590), Fieri 
(1,935), Durrësi (1,914), Shkodra (1,705), dhe Korça (1,404), kanë numrin më të madh 
të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Numrin më të ulët të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
e ka Gjirokastra, me 386 fëmijë gjithsej. Është me shumë rëndësi të kuptohet përhapja 
rajonale, dhe dallimet në grupmoshat dhe karakteristikat e tjera të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara për një planifikim më të mirë të shërbimeve sociale për këtë grup fëmijësh.

Tabela 9 Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara

Burimi: Shërbimi Kombëtar Social, 2014.

Puna e fëmijëve dhe arsimi

Varfëria në familje si dhe pamundësia në drejtim të burimeve dhe transportit për të dërguar 
fëmijët në shkollë, mund të ndikojë në vendimin e prindërve për t’i dërguar fëmijët e tyre 
në punë. Në vendet në zhvillim, fëmijët shpesh përdoren për punë plotësuese të familjes, 
si një mënyrë për të rritur të ardhurat e familjes. Nëse prindërit nuk mund të përballojnë 
të dërgojnë fëmijët në shkollë, do ta zëvendësojnë shkollën duke i dërguar fëmijët në 
punë jashtë shtëpisë. Prandaj, është me shumë rëndësi të shohim statistikat e tregut të 
punës për fëmijët që punojnë për të siguruar një panoramë të qartë se ku duhet investimi 
dhe shpenzimet publike për fëmijët, që ata të mund të zëvendësojnë punën me arsimin.

Djemtë e të gjitha moshave (5-17 vjeç) kenë një normë më të lartë pjesëmarrje në punë 
dhe në fuqinë punëtore (Tabela 5). Siç pritej, me rritjen e moshës, rritet edhe norma e 
punësimit dhe e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore. Djemtë nga mosha 15-17 vjeç kanë një 
normë më të lartë punësimi dhe pjesëmarrje në fuqinë punëtore, me 20.7% dhe 22.5% 
përkatësisht. Vajzat e së njëjtës grupmoshë, nga ana tjetër, kanë një shkallë punësimi 
prej 13.1% dhe pjesëmarrje në fuqinë punëtore prej 14.5%. Kjo tregon se djemtë mund 

Year 2014

Total F M Total F M Total F M Total F M
Berat 698 279 419 193 63 130 353 136 217 152 80 72 
Dibër 1,361 598 763 395 188 207 656 273 383 310 137 173 
Durrës 1,914 896 1018 615 297 318 940 433 507 359 166 193 
Elbasan 2,590 1,359 1231 751 517 234 1,198 567 631 641 275 366
Fier 1,935 747 1188 437 151 286 1,001 391 610 497 205 292
Gjirokastër 386 171 215 76 29 47 200 90 110 110 52 58 
Korçë 1,404 627 777 287 130 157 757 357 400 360 140 220
Kukës 710 243 467 145 62 83 360 144 216 205 37 168
Lezhë 778 310 468 147 75 72 366 141 225 265 94 171
Shkodër 1,705 775 930 477 250 227 827 382 445 401 143 258
Tiranë 3,497 1,781 1,716 1,155 636 519 1,655 753 902 687 392 295
Vlorë 799 293 506 137 57 80 440 166 274 222 70 152
Shqipëri 17,777 8,079 9,698 4,815 2,455 2,360 8,753 3,833 4,920 4,209 1,791 2,418

Numri i fëmijëve me a�ësi të kufizuara

Qarku
0-18 vjeç 0-6 vjeç 6-15 vjeç 15-18 vjeç 
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Tabela 11 Shpërndarja e punësimit të fëmijëve sipas veprimtarisë ekonomike

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

të kenë më shumë prirje për t’u bërë  fëmijë që punojnë ose të marrin pjesë në punën e 
fëmijëve. Respektimi i roleve tradicionale, mund të jetë, gjithashtu, e lidhur me faktin se, 
vajzat mund të kontribuojnë më shumë në punë brenda shtëpisë, ndërsa djemtë dërgohen 
jashtë shtëpisë. Çdo lloj i investimit duhet të marrë këto dinamika në konsideratë.

Tabela 10 Shpërndarja e djemve dhe vajzave sipas moshës dhe punësimit

*Fuqia punëtore përfshin si personat e punësuar dhe ata të papunësuar: megjithatë, papunësia është 
regjistruar vetëm për fëmijët e grupmoshës 15 – 17

**NPFP: Norma e Pjesëmarrjes në Fuqinë Punëtore (SHPFP).

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

Kryesisht fëmijët marrin pjesë në bujqësi (Tabela 11). Tetëdhjetë për qind e të gjithë 
fëmijëve të punësuar janë të përfshirë në bujqësi, gjueti, pylltari dhe peshkim. Përfshirja 
e vajzave është disi më e lartë se ajo e djemve në këto veprimtari. Kjo mund të lidhet me 
pjesëmarrjen e tyre të madhe në punën e papaguar në familje (Tabela 11). Ndarja sipas statusit 
në punësim tregon se 93.4% e vajzave të punësuara janë përfshirë në punën e papaguar 
në familje. Pjesëmarrja e djemve në këtë veprimtari është gjithashtu e konsiderueshme 
me 87.2%, por gjithsesi më e ulët se ajo e vajzave. Kjo është e rëndësishme, sepse tregon 
ndarjen e djemve dhe vajzave në rolet e tyre në një moshë të hershme. Fillesa e modeleve 
të punësimit i ndjek ata përgjatë jetës së tyre, ku gratë gjenden kryesisht të përfshira në 
punë të papaguar në familje. Gjithashtu kjo situatë mund të ketë edhe ndikime të tjera për 

 Mosha 5 - 17 Mosha  5 - 11 Mosha  12 - 14 Mosha 15 - 17 
 Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza 
Popullata fëmijërore 357,800 340,800 189,700 164,600 79,600 84,000 88,500 92,100 
Të Punësuar  32,400 21,600 5,400 3,000 8,700 6,600 18,300 12,000 
Fuqia punëtore* 34,000 23,000 5,400 3,000 8,700 6,600 19,900 13,400 
Norma e punësimit (%) 9.1 6.3 2.9 1.8 10.9 7.9 20.7 13.1 
NPFP (%)** 9.5 6.7 2.9 1.8 10.9 7.9 22.5 14.5 
 

Veprimtaria ekonomike (rev. NACE 1.1) Gjithsej Djem Vajza 

Bujqësi, gjue�, pylltari dhe peshkim 43,200 
80.0% 

25,200 
77.8% 

18,000 
83.3% 

Manifakturë 1,000 
1.8% 

600 
2.0% 

400 
1.6% 

Elektricitet, gaz, ujë 200 
0.3% 

200 
0.5% 

0 
0.0% 

Ndër�m 1,100 
2.0% 

1,000 
3.1 

100 
0.5% 

Treg� me shumicë dhe pakicë 4,400 
8.2% 

2,600 
8.1% 

1,800 
8.4% 

Hotele dhe Restorante 2,200 
4.1% 

1,700 
5.1% 

600 
2.6% 

Transport, magazinim dhe komunikim 500 
1.0% 

200 
0.7% 

300 
1.4% 

Ak�vitete të tjera 200 
0.6% 

0 
0.0% 

200 
1.1% 

Të paklasifikuara (transport uji, ndihmë në shtëpi) 1.200 
2.1% 

900 
2.8% 

300 
1.2% 

Numri i përgjithshëm i fëmijëve të punësuar 54,000 32,400 21,600 
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fëmijët e zonave rurale, duke qenë se ata merren kryesisht me bujqësi. Si pasojë, duhet 
treguar vëmendje në lidhje me mundësitë arsimore për fëmijët dhe ofrimin e mëtejshëm 
të këtyre shërbimeve për ata që jetojnë në zona rurale. 

Vihet re gjithashtu edhe përfshirja e disa fëmijëve në tregtinë me shumicë dhe pakicë, që 
mund të jetë e lidhur kryesisht me fëmijët që shesin në rrugë. Kjo veprimtari shpesh i 
largon këta fëmijë nga shkollat apo nga veprimtaritë arsimore dhe detyrat e shtëpisë. Si 
rrjedhojë, informacioni për veprimtarinë e fëmijëve në punësim shërben për të hartuar 
politika specifike që sigurojnë dhe shtojnë të drejtat e fëmijëve dhe që i largojnë ata nga 
puna e të miturve duke i përfshirë ata në sistemin arsimor.

Tabela 12 Shpërndarja e djemve dhe vajzave sipas statusit të punësimit

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

Koha në punësim merr kohë nga koha në shkollë (Tabela 13). Fëmijët që nuk punojnë 
kanë pothuajse 100% frekuentim në shkollë. Shkalla më e ulët e frekuentimit vihet re për 
fëmijët e punësuar të grupmoshës 15-17 vjeç. Prirjet e përdorimit të kohës për djemtë 
dhe vajzat e grupmoshës 6-17 vjeç tregojnë se vajzat që shkojnë në shkollë janë shumë 
më të përfshira në shërbime të papaguara në familje krahasuar me djemtë (Tabela 9). 
Përqindja e këtyre vajzave është 43% krahasuar me 28.1% për djemtë. Këto prirje vihen 
re përgjatë jetës së tyre dhe tregojnë rëndësinë e përcaktimit të roleve në familje dhe 
jashtë saj në një moshë të hershme. Ndryshimet në familje përçohen më tej jashtë saj 
dhe shënojnë pozicionin e tyre në tregun e ardhshëm të punës. Djemtë kanë gjithashtu 
një përqindje më të madhe për sa i përket kohës së kaluar në shkollë kur krahasohen 
me vajzat. Ndryshimi vjen kryesisht si pasojë e angazhimit më të madh të vajzave si në 
shkollë ashtu edhe në shërbimet e papaguara në familje. Si rrjedhojë, ndryshimet gjinore 

Statusi i Punësimi Gjithsej Djem Vajza 

Punëtor me pagë (punëmarrës) 3,100 
5.8% 

25,200 
77.8% 

18,000 
83.3% 

Punëtor për llogari të vet 2,500 
4.6% 

600 
2.0% 

400 
1.6% 

Punëtor i papaguar në familje 48,400 
89.7% 

28,200 
87.2% 

20,200 
93.4% 

Numri i përgjithshëm i fëmijëve të punësuar 54,000 32,400 21,600 

 

Tabela 13 Ndjekja e shkollës nga fëmijë të punësuar dhe të papunësuar
 sipas grupmoshës

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

 Mosha 5 - 17 Mosha 5 – 11 Mosha 12 - 14 Mosha 15 - 17 
Frekuen�mi në shkollë Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza Djem Vajza 

Fëmijët e Punësuar 28,400 
79.9% 

16,600 
73.7% 

5,500 
100% 

3,000 
96.5% 

10,100 
94.8% 

6,700 
96.3% 

12,700 
65.9% 

7,000 
55.8% 

Punëtorët fëmijë  18,600 
79.2% 

10,600 
81.3% 

5,500 
100% 

3,000 
96.5% 

7,900 
95.3% 

5,100 
95.2% 

5,100 
53.4% 

2,600 
55.3% 

Nuk punojnë 300,500 
93.2% 

293,000 
92.3% 

169,400 
92% 

150,000 
93.1% 

67,300 
97.6% 

74,600 
96.7% 

63,700 
92.1% 

68,800 
86.4% 
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midis djemve dhe vajzave duhet të merren në konsideratë gjatë hartimit të politikave 
dhe investimeve publike duke qenë se ndikimi mund të jetë i ndryshëm për gjinitë e 
ndryshme. Investimet publike duhet të mëkojnë barazinë dhe mundësitë e barabarta 
përmes përfitimit të tyre.

Tabela 14:  Modelet e përdorimit të kohës për djemtë dhe vajzat 
 e grupmoshës 6-17 vjeç

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

Së fundmi, ka më shumë fëmijë të punësuar se sa punëtorë fëmijë9 (Figura 9). Prefekturat 
e Elbasanit, Korçës dhe Shkodrës kanë shkallën më të lartë të fëmijëve që punojnë dhe 
punëtorëve fëmijë. Prefekturat e Durrësit, Fierit, Gjirokastrës, Lezhës, Tiranës, dhe 
Vlorës kanë shkallën më të ulët të fëmijëve që punojnë dhe punëtorëve fëmijë. Këto 
rajone duhen studiuar më tej për të hulumtuar shkaqet që sjellin shkallë të lartë të 
fëmijëve që punojnë dhe punëtorëve fëmijë, shkaqe të cilat shkojnë përtej marrëdhënies 
me shkallën rajonale të varfërisë.

 Gjithsej Djem Vajza 

Shkollë + Të Punësuar + Shërbime të papaguara në familje 28,200 
4.3% 

14,800 
4.4% 

13,400 
4.2% 

Shkollë + Të Punësuar 12,500 
1.9% 

10,500 
3.1% 

2,000 
0.6% 

Shkollë + Shërbime të papaguara në familje 232,300 
35.4% 

94,100 
28.1% 

138,300 
43.0% 

Të Punësuar + Shërbime të papaguara në familje 9,400 
1.4% 

3,900 
1.2% 

5,500 
1.7% 

Vetëm shkollë 329,600 
50.2% 

188,700 
56.4% 

140,900 
43.8% 

Vetëm të Punësuar 3,900 
0.6% 

3,200 
1.0% 

700 
0.2% 

Vetëm shërbime të papaguara në familje 15.400 
2.3% 

3,200 
1.0% 

12,200 
3.8% 

Jo Ak�vë  24,800 
3.8% 

16,400 
4.9% 

8,400 
2.6% 

Numri i përgjithshëm i fëmijëve grupmosha 6 – 17 vjeç 656,100 334,800 321,300 
 

9. Fëmijët (e moshës 5-17 vjeç) përkufizohen që punojnë (ose të punësuar) nëse ata punonin për të 
paktën një orë gjatë periudhës së cilës i referohemi ose nëse ata kishin një punë ose biznes nga i cili 
mungonin përkohësisht. Sistemi i Llogarive Kombëtare (SLLK) i Kombeve të Bashkuara përshkruan 
çfarë është dhe çfarë nuk është aktivitet ekonomik. Po të  flasim në përgjithësi, të gjitha aktivitetet 
e orientuara drejt tregut, prodhimit për konsum personal dhe disa shërbime të kryera për familjen 
dhe nga anëtarët e familjes (si p.sh., riparime të rëndësishme në shtëpi, mbushja e ujit ose mbledhja e 
druve për zjarrin) konsiderohen aktivitete ekonomike dhe personat e angazhuar në to konsiderohen të 
punësuar.

 Punëtorët fëmijë në Shqipëri përkufizohen ata fëmijë që janë të angazhuar në një punë të 
papërshtatshme për kapacitet e tyre si fëmijë ose në punë që mund të rrezikojnë shëndetin, arsimin 
apo zhvillimin e tyre moral. Përkufizimi kombëtar bazohet në Konventën e ILO-së, Nr. 182, mbi Format 
më të Këqija të Punës së Fëmijëve, të cilën e ka  firmosur edhe Shqipëria. Mosha minimale për punësim 
në Shqipëri është 16 vjeç; megjithatë, fëmijët e moshës 14-15 vjeç mund të punojnë gjatë pushimeve të 
shkollës për sa kohë ky punësim nuk ndikon negativisht në zhvillimin e tyre (Kodi i Punës i Shqipërisë, 
Neni 98).
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Tabela 15 Shkalla e Braktisjes së Shkollës

Burimi: INSTAT, 2014.

Figura 9 Puna e fëmijëve dhe punëtorëve fëmijë sipas qarkut

Burimi: Studimi Kombëtar mbi Punën e Fëmijëve 2010

Shkalla e braktisjes së shkollës për arsimin fillor është në nivele shumë të ulëta (Tabela 
15). Ky është një fakt inkurajues për sistemin e detyrueshëm arsimor dhe gjithashtu ul 
kostot shoqërore. Siç edhe pritet shkalla e braktisjes së shkollës është disi më e lartë në 
arsimin 9 vjeçar, megjithatë duhet theksuar se edhe në këtë rast braktisja është në nivele 
minimale. Shkalla e përgjithshme e braktisjes për arsimin fillor në Shqipëri është 0.23% 
ndërsa në sistemin 9 vjeçar kjo shkallë arrin në 0.39%. Në të dy këto cikle arsimi djemtë 
kanë një shkallë disi më të lartë braktisje se sa vajzat. Në arsimin fillor shkalla e braktisjes 
për vajzat është 0.21% krahasuar me 0.25% për djemtë. Po ashtu edhe në arsimin 9 
vjeçar, shkalla e braktisjes për vajzat është 0.36%, krahasuar me 0.42% për djemtë. Në 

Qarku Arsimi Fillor Arsimi 9 Vjeçar 

  Gjithsej 
(F+M) Femra Meshkuj Gjithsej 

(F+M) Femra Meshkuj 

Berat 0.10% 0.13% 0.07% 0.16% 0.16% 0.16% 

Dibër 0.13% 0.09% 0.16% 0.38% 0.45% 0.32% 

Durrës 0.45% 0.43% 0.47% 0.68% 0.60% 0.76% 

Elbasan 0.06% 0.03% 0.08% 0.18% 0.13% 0.23% 

Fier 0.26% 0.22% 0.30% 0.59% 0.53% 0.65% 

Gjirokastër 0.04% 0.03% 0.05% 0.29% 0.39% 0.20% 

Korçë 0.33% 0.25% 0.41% 0.60% 0.62% 0.52% 

Kukës 0.11% 0.06% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 

Lezhë 0.10% 0.05% 0.15% 0.12% 0.14% 0.11% 

Shkodër 0.13% 0.13% 0.14% 0.49% 0.33% 0.62% 

Tiranë (Bashki) 0.46% 0.44% 0.47% 0.30% 0.23% 0.37% 

Tiranë (Rrethi) 0.21% 0.22% 0.41% 0.52% 0.55% 0.48% 

Vlorë 0.04% 0.00% 0.07% 0.19% 0.16% 0.21% 

Shqipëri 0.23% 0.21% 0.25% 0.39% 0.36% 0.42% 
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përgjithësi shkalla e braktisjes nga djemtë është më e lartë krahasuar me vajzat në të 
gjitha qarqet, megjithatë ka disa qarqe që bëjnë përjashtim si Berati, Dibra, Gjirokastra, 
Lezha, dhe Fieri. Megjithatë shkalla e përgjithshme e braktisjes dhe ndryshimet në këtë 
shkallë janë të papërfillshme.

Për më tepër, shkalla e përsëritjes për arsimin parësor dhe të mesëm është gjithashtu e 
ulët (Tabela 16). Megjithëse kjo shkallë është e ulët për çdo cikël arsimi nga arsimi fillor 
në atë të mesëm, kjo shkallë rritet së bashku me ciklin e arsimit. Shkalla e përsëritjes për 
arsimin e ulët fillor është 0.8%. Kjo shkallë rritet në 1.5% në arsimin 9 vjeçar dhe 2.9% 
në arsimin e mesëm. Ashtu si edhe në rastin e shkallës së braktisjes, meshkujt kanë një 
shkallë më të lartë përsëritjeje se femrat. Në arsimin fillor të ulët, shkalla e përsëritjes 
për femrat është 0.7%, ndërsa për meshkujt është 1.0%. Po kështu, në arsimin 9 vjeçar, 
shkalla e përsëritjes për femrat është 1.0% ndërsa për meshkujt është 2.1%. Arsimi i 
mesëm ka edhe shkallën më të lartë të përsëritjes për meshkujt me 4.6%, ndërsa për 
femrat kjo shkallë është 0.8%. Femrat kanë shkallë më të ulët përsëritje se meshkujt në 
të gjithë ciklet e arsimit parësor dhe të mesëm në të gjitha qarqet. Megjithëse, shkalla 
e përsëritjes është përgjithësisht e ulët, Fieri, Korça dhe Shkodra kanë shkallë më të 
lartë përsëritje në arsimin 9 vjeçar krahasuar me mesataren e vendit. Për sa i përket 
arsimit të mesëm, që siç u përmend më lart ka gjithashtu edhe shkallën më të lartë të 
përsëritjes, Korça, Kukësi dhe Shkodra kanë shkallën më të lartë të përsëritjes krahasuar 
me mesataren e vendit.

Tabela 16 Shkalla e Përsëritjes

Burimi: INSTAT, 2014.

Qarku Arsimi Fillor i Ulët Arsimi 9 Vjeçar Arsimi i Mesëm 

  Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj 

Berat 0.7 0.5 0.8 1.1 0.9 1.3 3.3 1.6 4.6 

Dibër 1.0 0.7 1.2 1.4 1.1 1.7 3.1 0.6 5.6 

Durrës 1.1 0.9 1.3 1.8 1.0 2.5 2.5 0.5 4.2 

Elbasan 0.7 0.5 0.8 1.0 0.8 1.3 2.9 0.5 5.0 

Fier 0.9 0.7 1.0 2.0 1.2 2.8 1.9 0.4 3.1 

Gjirokastër 0.6 0.3 1.0 1.3 0.7 2.0 2.6 0.5 4.4 

Korçë 1.1 0.8 1.4 3.2 2.3 4.0 5.1 1.7 7.9 

Kukës 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 4.0 1.0 6.7 

Lezhë 0.6 0.4 0.8 0.9 0.4 1.2 2.8 0.8 4.7 

Shkodër 1.2 1.0 1.3 2.1 1.2 2.9 4.7 2.7 6.4 

Tiranë 0.9 0.8 1.0 1.5 0.9 2.1 2.1 0.4 3.5 

Vlorë 0.2 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 2.2 0.8 3.4 

Shqipëria 0.8 0.7 1.0 1.5 1.0 2.1 2.9 0.8 4.6 

 

KAPITULLI 2



30

Analizë përfundimtare të fondeve dhe shpenzimeve publike për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Shëndeti i fëmijës

Ka ndryshime gjinore dhe ndryshime midis grupmoshave të fëmijëve në lidhje me 
statistikat shëndetësore. Rezultatet më pozitive vihen re në lidhje me vaksinimin. Në vitin 
2013 statistikat e Ministrisë së Shëndetësisë treguan se shkalla e vaksinimit është afërsisht 
100%. Nga ana tjetër, 72.1% e fëmijëve me sëmundje akute të rrugëve të frymëmarrjes 
dhe 61.0% e fëmijëve me diarre trajtohen në institucionet e kujdesit shëndetësor. Prirja e 
arritjes së një shkalle thuajse 100% të vaksinimit për fëmijët deri në moshën 1 vjeç sipas 
skemës së vaksinimit vazhdon edhe në vitin 2014 (Figura 10). Shkalla e vaksinimit për këtë 
grup fëmijësh arrin në 98.5% në vitin 2014. Të gjitha qarqet kanë vaksinim mbi 95% dhe 
tregojnë shkallë shumë të kënaqshme vaksinimi.  

Figura 10 Vaksinimi i fëmijëve deri në moshën 1 vjeç sipas programit të vaksinimit, 
sipas qarqeve

Burimi: Instituti i Shëndetit Publik, 2014.

Vdekshmëria tek fëmijët duket relativisht e lartë për fëmijët nën moshën 5 vjeçare. 
Shkalla e vdekshmërisë për këtë grup moshë është thuajse 10%. Shkalla pëson rënie në 
rreth 9% për fëmijët deri në 1 vjeç dhe është akoma më e ulët në nivelin 6% për foshnjat 
(Figura 11). Megjithëse këto prirje janë të barabarta për të dy gjinitë, në secilën gruposhë 
djemtë kanë një shkallë të vdekshmërisë më të lartë se vajzat. Ndryshimi më i madh vihet 
re në grupmoshat më të mëdha. Me gjithë shkallën relativisht të lartë të vdekshmërisë të 
fëmijëve nën moshën 5 vjeç, fakti që vetëm 3.90% e vajzave nën moshën 18 vjeç kanë lindur 
(INSTAT, 2014) është inkurajues. Gjithashtu, shkalla e fëmijëve të lindur nënpeshë është e 
ulët me një mesatare kombëtare prej 3.4% në vitin 2014 (Ministria e Shëndetësisë, 2014). 
Tirana dhe Vlora kanë përqindjen më të lartë të fëmijëve të lindur nënpeshë krahasuar 
me mesataren kombëtare, me 7.5% dhe 5.0% përkatësisht (Figura 11). Lezha dhe Shkodra 
kanë përqindjet më të ulëta 1.2% dhe 1.4% përkatësisht.
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Figura 11 Shkalla e vdekshmërisë sipas gjinisë

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, 2013

Figura 12 Përqindja e lindjeve nënpeshë sipas qarkut

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, 2014

Shkalla e kequshqyerjes10, që është gjithashtu e lidhur me mirëqenien ekonomike dhe 
shoqërore të familjes ka ndryshime të mëdha midis grupmoshave të ndryshme (Figura 13). 
Ndryshimet gjinore janë gjithashtu të pranishme për sa i përket kequshqyerjes. Shkalla e 
kequshqyerjes është më e larta për grupmoshën nën 6 vjeç, duke arritur nivelin e 27%. 
Shkalla e kequshqyerjes pëson rënie me rritjen e moshës së fëmijëve. Ndryshimet midis 
grupmoshave janë shumë më të vogla krahasuar me ndryshimet e fëmijëve nën moshën 
6 vjeç. Ato ndryshojnë nga 7 deri në 10%. Përqindja e konsiderueshme më e lartë e 
kequshqyerjes për fëmijët nën moshën 6 vjeçare mund të lidhet me shkallën më të lartë 
të varfërisë dhe cenueshmërinë nga varfëria të familjeve me fëmijë në moshë më të vogël. 
Në të njëjtën mënyrë, fëmijët në moshë më të madhe mund të gjejnë më shumë mënyra 
për t’u ushqyer jashtë familjes si dhe ata mund të futen në tregun e punës dhe të sigurojnë 
vetë jetesën e tyre. Për më tepër, vetëm 34.7% e fëmijëve konsumojnë fruta çdo ditë 

10. Ministria e Shëndetësisë.
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dhe 51.7% e fëmijëve konsumojnë mëngjesin çdo ditë që ata shkojnë në shkollë (HBSC 
2014). Kequshqyerja e fëmijëve duhet të merret në konsideratë serioz, sepse ndikon në 
performancën e tyre arsimore, përveç efekteve të drejtpërdrejta negative që shkakton 
për shëndetin e tyre.

Figura 13 Përqindja e fëmijëve të kequshqyer

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, 2013

Fëmijët mbipeshë përbëjnë po aq shqetësim, megjithatë statistikat tregojnë më pak 
ndryshime midis gjinive dhe grupmoshave në lidhje me këtë fenomen (Figura 14). Prirjet 
e mbipeshës janë gjithashtu të lidhura me kequshqyerjen dhe kushtet shoqërore dhe 
ekonomike të familjeve. Përqindja e fëmijëve mbipeshë është pothuajse 22%. Kjo do të 
thotë se 22 fëmijë nga 100 të tillë janë mbipeshë. Djemtë vuajnë disi më pak nga mbipesha 
se vajzat. Grupmosha e fëmijëve nën 6 vjeç dhe grupmosha e fëmijëve 12 deri 17 vjeç kanë 
shkallën më të lartë të mbipeshës. Grupmosha e fëmijëve 9 deri 11 vjeç ka shkallën më 
të ulët të mbipeshës.  

Figura 14 Përqindja e fëmijëve mbipeshë

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, 2013
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Ky kapitull shqyrton politikat dhe shpenzimet fiskale të qeverisë së Shqipërisë, duke 
theksuar interpretimin e ndikimit të politikave fiskale të synuara për fëmijët. Kapitulli 
hapet me një përshkrim të ministrive dhe organeve të tjera publike mandati i të cilave 
trajton plotësisht ose pjesërisht çështje politikash dhe shpenzime të lidhura me fëmijët. 
Ministritë dhe sektorët e analizuar për qëllimet e këtij studimi përfshijnë ministritë e 
mëposhtme dhe shpenzimet e tyre për fëmijët:

·  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë është Ministria kryesore për bashkërendimin 
e zbatimit të objektivave të qeverisë për zhvillimin social. Ministria drejton programin e 
mbrojtjes sociale, që përfshin edhe programet e përfitimit të pagesave në para për lehtësimin 
e varfërisë (Ndihma Ekonomike), si dhe programin e përfitimit nga aftësia e kufizuar, që 
është një përfitim sipas kategorive. Shërbimet e kujdesit shoqëror janë gjithashtu pjesë 
e programit të mbrojtjes sociale, përfshirë këtu edhe shërbimet rezidenciale dhe ditore 
për kategori të ndryshme përfituesish. Shumica e këtyre shërbimeve menaxhohen dhe/
ose ofrohen nga njësitë e qeverisjes vendore, por Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë është përgjegjëse për politikat, si dhe financimin e shumicës dërrmuese të këtyre 
shërbimeve. 

Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, në varësi të MMRS-së është 
një institucion koordinues dhe përgjegjës për monitorimin dhe sigurimin e respektimit të 
të drejtave të fëmijëve. Programe buxhetore të MMRS-së që kanë më shumë rëndësi për 
fëmijët janë programi i mbrojtjes sociale dhe programi i përfshirjes sociale. Programet e 
tjera të MMRS-së nuk janë analizuar me detaje në kuadrin e këtij raporti. Këto përfshijnë 
programin e sigurimeve shoqërore, që siguron pensionet dhe përfitimet shtesë. Programi 
i sigurimeve shoqërore i realizuar përmes Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH) 
ofron gjithashtu përfitime gjatë shtatzënisë për gratë kontribuuese gjatë lejes së lindjes. 
Programet e punësimit dhe AFP-së nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të drejtat e 
fëmijëve, duke qenë se ato trajtojnë popullatën e rritur. Megjithatë, në mënyrë jo të 
drejtpërdrejtë këto programe mund të sjellin përfitime për mirëqenien e përgjithshme të 
familjes (si nëpërmjet masave aktive ashtu edhe atyre jo aktive në tregun e punës). 

·  Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) është përgjegjëse për politikat e arsimit dhe 
ofrimin e shërbimit të arsimit në vend. Njësitë e qeverisjes vendore kanë përgjegjësinë 

3. Shpenzimet Publike krahasuar 
me të Drejtat e Fëmijës
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të mirëmbajnë institucionet shkollore dhe të kryejnë përmirësimet kapitale në sistemin 
e arsimit para universitar, ndërsa Ministria e Arsimit është përgjegjëse për administrimin 
e përmbajtjes së procesit të arsimit, përfshirë kurrikulat dhe stafin akademik. Studimi ka 
analizuar programet e arsimit parashkollor, 9 vjeçar dhe të mesëm në të cilin marrin pjesë 
fëmijët e grupmoshës 3 deri në 18 vjeç. Programi i arsimit të mesëm profesional është 
transferuar nën përgjegjësinë e MMRS-së duke nisur nga fillimi i vitit buxhetor 2015, por 
është analizuar si pjesë e sektorit të arsimit në këtë program. 

·  Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë (MSH) është përgjegjëse për politikat shëndetësore dhe financon 
një pjesë të madhe të shpenzimeve publike në sektorin e shëndetësisë. Shpenzimet 
bashkë-financohen nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH), një skemë 
e detyrueshme e sigurimit shëndetësor për popullatën aktive. Programet më me rëndësi 
në sektorin e shëndetësisë janë kujdesi shëndetësor parësor dhe shërbimet e shëndetit 
publik, që ndikojnë mbi pjesën më të madhe të popullatës së re. Shërbimet e kujdesit 
shëndetësor dytësor përdoren nga fëmijët gjithashtu, por zakonisht në shkallë më të 
ulët, dhe këto të fundit nuk janë përfshirë në studim duke marrë parasysh vështirësinë e 
përftimit të të dhënave për numrin e fëmijëve që marrin shërbime. 

·  Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë kontrollon masat e drejtësisë për të mitur, përfshirë shërbimin e 
provës dhe institucionet e vuajtjes së dënimit për të rinjtë në konflikt me ligjin. 

Analizë e shkurtër e buxhetit të sektorit

Analiza për përcaktimin e sektorit u bazua në diskutime me zyrtarë qeveritarë si dhe në 
një analizë të përgjegjësive buxhetore të institucioneve përkatëse. Ekzekutimi i buxhetit 
është instrumenti për realizimin e qëllimeve të politikave, dhe si rrjedhojë një analizë 
e programeve buxhetore në përputhje me qëllimet e politikave, u përdor si bazë për 
përkufizimin e sektorit. Shpenzimet në sektorin e politikave të punësimit dhe atyre 
sociale janë të ndara në një sërë programesh të ndryshme qeveritare, dhe shumë prej 
programeve që shërbejnë popullata më të gjera mund të kërkojnë një përllogaritje të 
përqindjeve për kategori dhe grupe të synuara specifike. Arritja e qëllimeve të politikave 
në sektor, siç edhe shprehet në dokumentin kryesor strategjik, kërkon përfshirjen e 
programeve buxhetore në kuadrin e përgjegjësive të Ministrisë së Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe disa 
programeve të Ministrisë së Drejtësisë. 

Pjesa e PBB-së dhe shpenzimeve të përgjithshme publike

Buxheti për sektorin e politikave shoqërore dhe punësimin arriti në 180 miliard Lek në 
vitin 2014 (1.33 miliard Euro). Buxheti ka pësuar një rritje prej 9% krahasuar me buxhetin 
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e sektorit për vitin 2012. Buxheti i sektorit si pjesë e PBB-së është rritur nga 11.4% në 
vitin 2012 në 12.4% në vitin 2015. Pesha relative e sektorit pritet të zbresë në nivelin e 
vitit 2012 gjatë viteve në vazhdim (11.2% e PBB-së në vitin 2018). Pesha e sektorit për sa i 
përket shpenzimeve të përgjithshme publike ka pësuar rënie të lehtë nga viti 2012 në vitin 
2015, me shpenzimet në sektor që u rritën më ngadalë se sa buxheti i përgjithshëm, por 
këto shpenzime do të ruajnë nivele të qëndrueshme në periudhën afatmesme (Figura 11). 
Sipas PBA-së 2016-2018, shpenzimet e sektorit do të përbëjnë rreth 39.8% të buxhetit të 
përgjithshëm për vitin 2018. 

Figura 15 Pjesa e Buxhetit të Punësimit dhe Politikave Sociale në PBB dhe shpenzimet 
e përgjithshme publike

Burimi: Ministria e Financave, ministritë e linjës

Përbërja e shpenzimeve të sektorit

Buxheti i sektorit është i dominuar nga shpenzimet e sigurimeve shoqërore, që përbëjnë 
rreth 60% të të gjithë buxhetit 2012-2015 dhe që janë parashikuar të rriten në thuajse 65% 
në periudhën afatmesme. Por, shpenzimet për sigurimet shoqërore nuk janë investime të 
lidhura me fëmijët, duke qenë se e drejta për të përfituar përgjithësisht nuk lidhet me 
praninë e një fëmije në familje.11 Programi i dytë më i madh që është shqyrtuar është 
arsimi bazë që lidhet drejtpërsëdrejti me investimin për fëmijët. Por, pesha relative e 
programit të arsimit bazë ka pësuar rënie të vazhdueshme nga thuajse 16% në vitin 2012 
në 13.9% në vitin 2015 dhe parashikohet të zbresë në më pak se 11% në vitin 2018. Kjo 
rënie pasqyron gjithashtu edhe një ulje të shpenzimeve në terma absolutë, si masë për t’iu 
përgjigjur presionit buxhetor në periudhën afatmesme. Mbrojtja sociale është një tjetër 
program i rëndësishëm me një peshë relative prej 12.6% në buxhetin e përgjithshëm për 
vitin fiskal 2015. Megjithatë, pjesa e sektorit të mbrojtjes sociale në buxhetin e sektorit 

11. Fondi i sigurimeve paguan për fëmijët jetimë derisa ata arrijnë moshën madhore, nëse prindi i ndarë nga 
jeta ka kontribuuar në fondin e sigurimeve. Këto pagesa përbëjnë një pjesë të pa konsiderueshme të 
shpenzimeve të sigurimeve.
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pritet të ulet si në terma nominalë ashtu edhe si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme të 
sektorit në periudhën 2016-2018; në nivelin 12% në vitin 2016 dhe në pak më shumë se 
11% në vitin 2018. 

Tabela 17 Përbërja e shpenzimeve të sektorit sipas programeve, 2012-2014 dhe PBA 
2015-2017

Burimi: Ministria e Financave, ministritë e linjës

Figura 16 Ndarja e buxhetit të sektorit sipas programeve, 2012 – 2017

Burimi: Ministria e Financave, ministritë e linjës

 VF 2012 VF 2013 VF 2014 VF 2015 
(vlerësim) 

VF 2016  
(parashikim) 

VF 2017 
(parashikim) 

VF 2018 
(parashikim) 

 Mbështetje ish të 
persekutuarit poli�kë  - - 30 2,033 2,037 2,038 2,139 

 Përfshirja Sociale  23 139 36 98 132 132 132 
 Shërbime publike të 

përgjithshme  163 150 199 155 169 169 169 

 Inspek�m punësimi  160 159 166 200 201 201 201 

 Tregu i Punës  1,592 1,442 1,811 1,872 2,246 2,137 2,138 

 Kujdesi i shënde�t publik 2,443 2,489 2,584 2,728 2,802 2,762 2,762 
 Kujdesi shëndetësor 

parësor  9,980 9,700 9,305 9,323 8,631 7,858 8,749 

 Mbrojta Sociale  20,705 23,647 24,703 22,637 21,638 21,609 21,610 

 Sigurimet Shoqërore  84,879 90,806 100,550 106,448 111,649 118,465 126,071 

 Arsimi Profesional  2,123 1,647 2,484 1,662 2,053 2,053 2,053 

 Strehimi Social  1,347 424 382 465 384 506 

 Arsimi Bazë  23,835 23,587 25,136 24,888 21,126 21,126 21,126 

 Arsimi i Mesëm  5,519 5,494 6,398 6,779 6,903 6,903 6,903 

 Shërbimi i birësimit  12 12 11 13 13 13 13 

 Shërbimi i Provës  101 101 106 166 156 156 156 

 Shuma  151,536 160,721 173,943 179,383 180,220 186,005 194,727 
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Shpenzimet në arsim për fëmijët

Shpenzimet nga buxheti i shtetit për arsimin, në rreth 2.5% të PBB-së, janë të ulëta 
krahasuar me rajonin dhe vendet fqinjë. Për krahasim, vende të tjera në rajon si Serbia dhe 
Kroacia, shpenzojnë mesatarisht 5-6% të PBB-së për arsimin12, dhe vendet e OECD-së 
shpenzojnë mesatarisht 6.3% të PBB-së. Nivelet aktuale të shpenzimeve janë nën nivelin 
e synuar prej 5% të PBB-së vendosur nga programi aktual i qeverisë dhe këto shpenzime 
kanë vazhduar të paraqesin një prirje në rënie nga 2.8% në vitin 2014 në 2.4% në vitin 2016. 
Shpenzimet e Shqipërisë në arsim si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë ka 
rënë nga 11.3% vitin 2005, në 10.4% në vitin 2012 dhe 8% në vitet 2015 dhe 2016. 

Financimi në sektorin e arsimit publik dominohet nga shpenzimet e qeverisë qendrore, 
që përbëjnë 99% të të gjitha shpenzimeve publike në arsim. Njësitë e qeverisjes vendore, 
që prej vitit 2005 janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e institucioneve arsimore para 
universitare, kanë shpenzuar rreth 2.7 milion Euro nga fondet e tyre të pakushtëzuara 
për shërbime mirëmbajtjeje gjatë vitit 2014. Shifra është e ulët, por ajo ka pasur një prirje 
në rritje gjatë viteve (shpenzimet e vitit 2014 në nivel vendor ishin 70% më të larta se vitin e 
mëparshëm), çka tregon angazhimin në rritje të qeverisjes vendore për arsimin. Shpenzimet 
e përgjithshme publike për arsimin kanë pësuar një rënie të qëndrueshme nga viti 2012 
në vitin 2015 dhe do të pësojnë rënie të mëtejshme në vitin 2016 si pasojë e presioneve 
buxhetore. Pas vendimit për një decentralizim të plotë të arsimit para-shkollor, shpenzimet 
për këto funksione do t’i delegohen plotësisht nivelit vendor duke filluar nga viti 2016. 
Pjesa e shpenzimeve për arsim në PBB dhe shpenzimet e përgjithshme buxhetore do të 
vijojë me prirjen në rënie deri pas vitit 2018. (Shihni Figurën 13 dhe Tabelën 11).

Figura 17 Shpenzimet në arsim si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore 
dhe PBB-së 2012 – 2017

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Financave

12. Banka Botërore, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx, të dhëna për 
Serbinë (2011) dhe Kroacinë (2010). Të dhënat për vendet e OECD-së janë marrë nga OECD: Vrojtim 
mbi Arsimin, 2013.
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Tabela 18 Shpenzimet në arsim sipas programit: 2012 dhe 2014 (faktike), 2015 – 2018 
(buxhet)

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Financave

Pjesa më e madhe e burimeve publike të investuara në arsim janë dhënë për arsimin bazë, 
në përputhje me objektivat për regjistrim universal në arsimin bazë. Pjesa e arsimit të 
mesëm është rritur nga rreth 20% të shpenzimeve publike në vitin 2012 në më shumë 
së 25% në vitin 2015 (Tabela 12). Më shumë se 75% e burimeve i janë kushtuar arsimit 
të mesëm të përgjithshëm, ndërsa pjesa e shpenzimeve kushtuar arsimit profesional ka 
pësuar rënie të mprehtë në periudhën midis vitit 2012 dhe vitit 2015. Shpenzimet për 
AFP-në pritet të rifillojnë të rriten në vitin 2016 dhe të stabilizohen në nivele rreth 5% më 
të ulëta se shpenzimet e vitit 2012 për periudhën 2016-2018.  

Tabela 19 Pjesa e shpenzimeve në arsim sipas programeve dhe viteve

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit

2014  VF 2015   VF 2016   VF 2017  VF 2018 

Sistemi Para-shkollor 10.6% 11.8% 11.8% 11.8% 10.6% 
Arsimi Bazë 51.5% 57.1% 58.9% 58.9% 51.5% 
Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) 15.9% 18.8% 19.2% 19.2% 15.9% 
Arsimi i Mesëm (profesional) 5.8% 4.5% 5.6% 5.6% 5.8% 
Arsimi i Lartë 13.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% 
Spor� 0.4% 5.2% 1.3% 1.3% 0.4% 
Puna Kërkimore dhe Shkenca 0.4% 0.5% 0.8% 0.8% 0.4% 
Shërbime Publike të Përgjithshme 1.9% 2.2% 2.3% 2.3% 1.9% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

VF 2012 VF 2013 VF 2014 VF 2015 VF 2016 VF 2017 VF 2018 

Ministria e Arsimit dhe Spor�t 38,905,135 42,490,733 40,118,801 36,199,658 31,693,644 31,693,644 31,693,642 

Shërbime të Përgjithshme Publike 769,574 672,450.40 787,500 790,730 834,000 834,000 834,000 

Arsimi Bazë (përfshirë para-shkollorin) 23,707,160 23,602,617 24,950,000 24,887,628 21,126,400 21,126,400 21,126,400 

Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) 5,158,339 5,493,546 6,398,188 6,779,263 6,902,609 6,902,609 6,902,607 

Arsimi i Mesëm (profesional)13 2,552,423 2,288,681 2,369,613 1,662,268 2,053,334 2,053,334 2,053,334 

Arsimi i Lartë 6,250,519 10,019,540 5,436,500     
Puna Kërkimore dhe Shkenca 467,120 413,899 177,000 177,000 300,800 300,800 300,800 

Zhvillimi i Spor�t  14,500.00 168,000 1,902,769 476,501 476,501 476,501 

NJQV-të        
Shpenzimet e qeverisjes vendore (të 
pakushtëzuara)14 216,087 224,429 381,479 381,479 381,479 381,479 381,479 

Shpenzimet e NJQV (transferuar nga QQ 
2016)     4,300,000 4,300,000 4,300,000 

Shpenzimet e përgjithshme në arsim 39,121,222 42,715,162 40,500,280 36,581,137 36,375,123 36,375,123 36,375,121 

Në % të shpenzimeve të përgjithshme 
buxhetore 10.4% 10.8% 8.9% 8.0% 8.0% 7.7% 7.4% 

Në % të PBB-së 3.0% 3.1% 2.9% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 

13. Buxheti i programit të arsimit të mesëm profesional i është transferuar Ministrisë së Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë që prej vitit 2014.

14. Shpenzimet e pakushtëzuara të qeverisjes vendore për periudhën 2015-2018 janë vlerësuar në të njëjtin 
nivel si në vitin 2014. 
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Pagat e mësuesve përbëjnë një pjesë të madhe të shpenzimeve të përgjithshme në arsimin 
publik për të tre programet në këtë analizë, duke lënë në hije shpenzimet për artikuj jo 
paga, që mund të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies. Ky problem është më i theksuar në 
arsimin bazë, ku vetëm 4% e shpenzimeve korrente janë të disponueshme për artikuj jo 
paga në vitin 2015 dhe 6% në vitin 2016 (Tabela 13). Ky raport ka mbetur i pandryshuar 
gjatë viteve të fundit për të tre programet. 

Tabela 20 Shpërndarja ekonomike e shpenzimeve publike në arsim për tre programet 
kryesore (në %, buxheti 2015)

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Financave

Arsimi Bazë

Programi kryesor në buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është programi i arsimit 
bazë, që përfshin programin e arsimit parashkollor (kopshtin dhe klasën 0 për fëmijët e 
moshës 5-6 vjeç), dhe programin e arsimit 9 vjeçar (klasa 1-9). Shpenzimet për arsimin 
bazë janë relativisht të larta me më shumë se 65% të buxhetit të përgjithshëm. Edhe 
NJQV-të kanë përgjegjësinë të mirëmbajnë institucionet arsimore. Shpenzimet e kryera në 
arsim nga autoritetet e qeverisjes vendore janë modeste dhe kapin vlerën e rreth 381 milion 
Lek në vitin 2014 (2.7 milion Euro). Këto shpenzime kryesisht mbulojnë kostot e lidhura me 
stafin e çerdheve dhe kostot operative për mirëmbajtjen rutinë të institucioneve arsimore 
para-universitare, ndërsa kostot e lidhura me investimet dhe rikonstruksionet madhore të 
shkollave janë financuar nga buxheti i qeverisë qendrore (Ministria e Arsimit). Pas reformës 
administrative dhe territoriale, qeveria pritet të decentralizojë plotësisht sistemin e arsimin 
para-shkollor, duke e kaluar atë në varësi të autoriteteve të qeverisjes vendore, që gjithashtu 
nënkupton transferimin e buxheteve për para-shkollorin në nivelin e qeverisjes vendore. 
Kjo shumë kap vlerën e 4.3 miliard Lek për periudhën 2015-2018. Shpenzimet në para-
shkollor përbëjnë rreth 17% të shpenzimeve të përgjithshme në arsimin bazë. 

Shpenzimet në arsimin bazë janë të dominuara nga pagat e stafit akademik, që përbëjnë 
rreth 96% të shpenzimeve korrente në programin e arsimit bazë. Shpenzimet për artikuj 
jo paga janë tejet të kufizuar dhe mund të ndikojnë në cilësinë e mësimdhënies. 

Shpenzimet në arsimin bazë janë rritur me 3% në vitin 2014, krahasuar me vitin 2012. 
Buxheti i vitit 2015 pësoi një ulje të lehtë në burimet e përgjithshme të akorduara për 
këtë program, që u vendos në parametrat e mëparshëm në vitin 2016. Buxheti për arsimin 
bazë është rritur me 2% në vitin 2016 dhe do të qëndrojë në nivele të qëndrueshme deri 
në fund të vitit 2018. Rritja e propozuar prej 2% është më e ulët se sa parashikimi i 

  % e shpenzimeve 
korrente 

% e shpenzimeve 
kapitale 

Pagat si % e 
shpenzimeve 

korrente 

Shpenzime të tjera 
korrente si % e 
shpenzimeve 

korrente 
Para-shkollor dhe bazë 94.6% 5.4% 96.0% 4.0% 
I mesëm i përgjithshëm 89.3% 10.7% 95.2% 4.8% 
I mesëm profesional 68% 32% 83% 17% 
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Tabela 21 Shpenzimet në arsimin bazë/klasifikimi ekonomik

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit

2012 2013 2014 2015 2016 

Ar�kulli Buxhe� Fak� (të 
holla) Buxhe� Fak� (të 

holla)  
Buxhe� 

(rishikuar Buxhe� 

Paga dhe Sigurime 21,092,866 21,045,656 21,719,027 21,440,423 22,240,000 22,642,920 18,624,600 

Shpenzime opera�ve 518,351 512,514 636,057 623,559 670,000 644,000 873,800 

Transferta familjeve dhe individëve 300,467 300,098 283,545 277,289 240,000 246,000 270,000 

Transferta nivelit vendor       4,302,692 

Shpenzime korrente 21,911,684 21,858,268 22,638,772 22,341,413 23,150,000 23,532,920 24,071,092 

Shpenzime kapitale 2,075,341 1,976,687 1,293,091 1,245,335 1,800,000 1,354,708 1,358,000 

 

GJITHSEJ 23,987,025 23,834,955 23,931,863 23,586,748 24,950,000 24,887,628 25,429,092 

 

mëparshëm vjetor për një rritje me 4% në vitet 2016-2017, sipas programit të buxhetit 
afatmesëm të vitit të shkuar. 

Shpenzimet kapitale në arsimin bazë kanë mbetur në nivele kryesisht modeste prej rreth 
5% të shpenzimeve të përgjithshme. Ky raport ka pësuar rënie të mëtejshme në buxhetin 
e vitit 2015, që parashikoi një rënie prej 30% të investimeve kapitale për këtë program 
(1.3 miliard Lek në vitin 2015, krahasuar me 1.8 miliard në vitin 2014) dhe do të mbetet në 
nivele të ngjashme për periudhën 2016-2018 (1.36 miliard Lek). Edhe kjo situatë pasqyron 
presionet e përgjithshme për reduktimin e shpenzimeve publike, sepse programi i buxhetit 
afatmesëm në vitin 2015 kishte parashikuar një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve 
kapitale në arsimin bazë në vitet 2016 dhe 2017 në vlerën 2.87 dhe 3.66 miliard Lek 
përkatësisht. Përmirësimi i kushteve fizike të institucioneve arsimore është një prioritet 
afatmesëm dhe afatgjatë, duke qenë se mungesa e investimeve mund të nënkuptojë klasa 
më të mëdha, përdorim më të gjerë të mësimit me dy turne, dhe masa të tjera efikasiteti 
në nivelin e arsimit bazë. Viti financiar 2013 ishte viti i fundit i zbatimit të projektit të 
mbështetur nga Banka Botërore për “Cilësinë dhe Barazinë në Arsim”, që e shpërndau 
pjesën më të madhe të burimeve të tij për përmirësime kapitale të institucioneve arsimore.

Rreth 356,347 nxënës ishin të regjistruar në arsimin bazë në vitin 2014 dhe 78,000 fëmijë 
ndoqën arsimin para-shkollor. Shpenzimet për arsimin para-shkollor përbëjnë rreth 17% 
të shpenzimeve të përgjithshme në programin e arsimit bazë, duke treguar kështu se 
kostot e njësive arsimore janë të ngjashme. Mesatarisht, Qeveria e Shqipërisë shpenzon 
51,625 Lek (510 USD) për shpenzime të lidhura me shërbimin e arsimit për fëmijët dhe 
nxënësit e regjistruar në programin e arsimit bazë (shifrat e 2013). Shpenzimet për nxënës 
në vitin 2012 ishin rreth 5% më të ulëta në nivelin e 490 USD. Kjo shifër është shumë 
e ulët kur krahasohet me mesataren e vendeve të OECD-së, me rreth 7,974 USD për 
nxënës në arsimin bazë. Megjithatë, shpenzimi arsimor për nxënës është i ndikuar nga një 
numër i madh faktorësh, përfshirë pagat e mësuesve, numrin e nxënësve të regjistruar, 
raportin mësues – nxënës, etj. Shkalla e regjistrimit në arsimin bazë është thuajse 
universale, ndërsa Ministria e Arsimit ka si qëllim të rrisë shallin e regjistrimit për fëmijët 
e grupmoshës 3 deri 5 vjeç.
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Arsimi i Mesëm

Ministria e Arsimit dhe Sportit është përgjegjëse për arsimin e mesëm të përgjithshëm. 
Duke filluar që nga viti 2015, përgjegjësia për arsimin e mesëm profesional i është 
transferuar Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në mënyrë që të sigurohet një 
orientim më i mirë në lidhje me tregun e punës. 

Shpenzimet për arsimin e mesëm arrijnë në vlerën e 8.6 miliard Lek në vitin 2016, duke 
shënuar një rritje prej 12.8% krahasuar me vitin 2012. Rritja vjen kryesisht nga një rritje e 
shpenzimeve në arsimin e mesëm të përgjithshëm; buxheti për vitin 2016 është planifikuar 
me 6.6 miliard Lek ose 19% më i lartë se ai për vitin 2012 (5.5 miliard Lek). Shpërndarja e 
burimeve në AFP nuk ka qenë në përputhje me vëmendjen e qeverisë, me gjithë deklaratat 
për dhënien përparësi shkollave profesionale. Buxheti për këtë program ka pësuar një 
rënie prej 27% në vitin 2015 krahasuar me vitin paraardhës. Në vitin 2016 buxheti për 
AFP-në do të rritet me 22% krahasuar me vitin 2015, duke e stabilizuar atë në një nivel 
rreth 5% më të ulët se shpenzimet e vitit 2012.

Tabela 22 Shpenzimet në arsimin e mesëm/klasifikimi ekonomik

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit

*Buxheti i rishikuar i vitit 2015, sipas Aktit Normativ Nr., 1, datë 29.7.2015.

Shkalla e regjistrimit në arsimin e mesëm është relativisht e lartë dhe në përmirësim: 
në vitin 2013, 92% e nxënësve që përfunduan arsimin bazë u regjistruan në arsimin e 
mesëm. Shpenzimet mesatare të Qeverisë së Shqipërisë të lidhura me shërbimet për 
fëmijët në arsimin e mesëm (përjashtuar investimet kapitale) ishin 45,037 Lek në vitin 
2013 (410 USD). Kjo vlerë është 20% më e ulët se shpenzimet për fëmijët në arsimin 
bazë dhe mund të jetë një tregues se arsimi i mesëm është nën financuar. Në vendet e 
OECD-së niveli i shpenzimeve për nxënës rritet me çdo nivel, dhe shpenzimet mesatare 
për nxënësit e arsimit të mesëm ishin 9,014 USD, ose 13% më të larta së shpenzimet 
në arsimin bazë.

2012 2013 2014 2015* 2016* 
Arsimi i mesëm 5,518,857 5,493,537 6,398,188 6,779,263 6,592,609 

Pagat 4,596,862 4,798,528 5,005,000 5,865,805 5,499,527 
Shpenzimet opera�ve 55,631 116,382 156,450 210,166 213,082 
Transferta familjeve dhe individëve 96,638 82,475 65,000 66,000 70,000 
Shpenzime kapitale 764,046 490,512 1,171,738 637,292 810,000 
Arsimi i mesëm profesional 2,123,442 2,274,216 2,269,613 1,662,268 2,030,334 

Paga 1,630,946 1,707,099 1,800,000 1,095,570 1,166,238 
Shpenzime opera�ve 205,639 213,537 270,000 194,000 352,000 
Transferta familjeve dhe individëve 5,229 8,590 6,000 8,000 8,000 
Shpenzime kapitale 281,628 344,949 193,613 364,698 504,096 

Arsimi i mesëm gjithsej 7,642,299 7,767,754 8,667,801 8,850,525 8,622,943 
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Shpenzime për fëmijët në arsimin profesional janë më të larta për shkak të kostove më të 
larta të programit. Në këtë kuadër, kostot jo-paga në arsimin e mesëm të përgjithshëm 
kapin nivelin e 17% të shpenzimeve korrente. Në vitin 2014 kishte rreth  25,837 nxënës 
që ndiqnin arsimin e mesëm profesional në Shqipëri. Mesatarisht, kosto e arsimit për 
nxënës në shkollat profesionale ishte 80,350 Lek në vitin 2014 (730 USD). Qeveria është 
e angazhuar të rrisë cilësinë e kurrikulës , mësimdhënies, si dhe shkallën e regjistrimit në 
institucionet e arsimit profesional për të krijuar një lidhje më të mirë me tregun e punës, 
por pa plane për rritjen e konsiderueshme të burimeve të akorduara për këtë program. 

Barazia në Arsim

Ministria e Arsimit dhe Sportit zbaton një sërë masash që synojnë të sigurojnë arsim 
gjithëpërfshirës. Këto masa në programet e arsimit bazë dhe të mesëm përfshijnë 
shpenzime për:

o Kompensimin e kostove të librave shkollorë për nxënësit nga familje të varfra 
(që u lind e drejta për trajtim me ndihmë ekonomike), nxënës nga komuniteti 
Rom dhe Egjiptian dhe familjet me më shumë se dy fëmijë në arsimin bazë dhe të 
mesëm;

o Shërbimin e transportit për nxënësit dhe mësuesit në zonat rurale që jetojnë më 
shumë se 5 km nga institucioni arsimor;

o Bursa për nxënësit në nevojë, veçanërisht në arsimin profesional;
o Kostot e lidhura me projektin “shkolla si qendër komunitare”, përfshirë trajnimin 

e psikologëve dhe punonjësve socialë të shkollave për arsimin gjithëpërfshirës, 
trajnimin e mësuesve në lidhje me nxënësit me nevoja të veçanta, etj. 

Ministria mbështet gjithashtu masa të ngjashme (si bursat) në arsimin e lartë dhe punën 
kërkimore. Këto shpenzime nuk janë përshkruar në detaje duke qenë se studentët 
në arsimin e lartë janë në moshë madhore. Tabela 23 më poshtë tregon shpenzimet 
që synojnë të arrijnë barazi në arsim. Pjesa më e madhe e shpenzimeve përbëhet nga 
shpenzimet në programin e arsimit bazë. MAS mbështet transportin në shkollë për më 
shumë se 30 mijë nxënës në arsimin bazë (ose afërsisht 9% të numrit të përgjithshëm të 
nxënësve të regjistruar) dhe për më shumë se 11 mijë mësues që duhet të japin mësim në 
shkollat e zonave rurale. 

Programi i kompensimit të librave shkollorë është i shtrirë në të tre programet, dhe 
financimi është rritur çdo vit për të përfshirë më shumë kategori. Në vitin 2015, qeveria 
miratoi një vendim për të zgjeruar të drejtën e kompensimit të kostos së librave shkollorë 
me kategori të reja, si familjet me më shumë se dy fëmijë, nxënësit nga komuniteti 
Egjiptian, dhe familjet me një prind/kujdestar me aftësi të kufizuara. 

Me gjithë progresin e mirë, masat për arsim gjithëpërfshirës duhet të forcohen më tej 
përmes mbështetjes aktive dhe ofrimit të shërbimeve në shkollë, si vakte shtesë dhe 
materiale të tjera. Kosto e librave shkollorë nuk është pengesa e vetme ekonomike për 
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Tabela 23 Rezultatet e përfshirjes sociale në arsim (MAS)

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Financave

* Përfshirë kompensimin e librave shkollorë për VF 2016 - 2018

Fakt Buxhet  

VF 2012 VF 2013 VF 2014 VF 2015 VF 2016 VF 2017 VF 2018 

Arsimi Bazë  

Shërbim transpor� për nxënës dhe mësues 393,803 523,000 560,000 555,780 610,000.0 610,000.0 650,000.0 

Kompensimi i librave shkollorë 300,098 277,289 246,000 252,000 278,000 280,000 280,000 
Shërbim arsimi për nxënësit me nevoja të 
veçanta  118,374 113,113 110,369.0 119,960.0 120,000.0 120,000.0 

Shkollimi në komunitet/trajnim i punonjësve 
socialë 2,400  4,800 8,400.0 8,400.0 10,000.0 12,000.0 

Arsimi i Mesëm        

Kompensim i librave shkollorë 96,638 82,475 65,000 66,000.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0 

Arsimi Profesional        

Bursa për nxënësit në nevojë 143,700 113,719 160,000 180,000 203,000* 208,000* 218,000* 

Libra shkollorë dhe transport   22,634 29,720    

Gjithsej 936,639 1,114,857 1,171,547 1,202,269 1,289,360 1,298,000 1,350,000 

 

ndjekjen e shkollës, çka nënkupton se ka kosto të tjera korrente për materiale arsimore. 
Kostot mesatare për arsim për familjet me fëmijë të grupmoshës nga 5 deri 14 vjeç (arsimi 
bazë) janë 2,000 Lek në muaj. Duke marrë në konsideratë që rreth 24% e fëmijëve të 
kësaj grupmoshe jetojnë në familje të varfra, buxheti për mbështetjen e këtyre kategorive 
duhet të ishte të paktën 2.4 miliard Lek. Ky vlerësim nuk përfshin kostot e lidhura me 
ofrimin e vakteve dhe mbështetjes në shkollë për fëmijët në nevojë. 

Shpenzimet për fëmijët në shëndetësi

Shpenzimet e përgjithshme në sektorin e shëndetësisë në buxhetin e vitit 2016 janë në 
vlerën e 43.2 miliard Lek. Buxheti për Ministrinë e Shëndetësisë është 32.5 miliard Lek për 
vitin 2016, ose pak më i lartë se viti 2015, ndërsa kontributet në skemën e detyrueshme 
të sigurimeve shëndetësore parashikohen të arrijnë në vlerën e 1.5 milion Lek në vitin 
2016. Tabeta 17 më poshtë tregon nivelin e parashikuar të shpenzimeve në sektorin e 
shëndetësisë dhe pjesën e tyre në krahasime me shpenzimet e qeverisë dhe PBB-në. 

Tabela 24 Financimi për MSH dhe të ardhurat nga sigurimet shëndetësore

Burimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave

Mijë Lek VF 2014 VF 2015 VF 2016 VF 2017 VF 2018 
Ministria e Shëndetësisë  30,816 32,361 32,469 32,469 33,675 
Të ardhura nga ISKSH 8,319 9,201 10,730 10,891 11,500 
Financimi i përgjithshëm i sektorit të shëndetësisë 39,135 41,562 43,199 43,360 45,175 
Në % të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore 8.57% 9.11% 9.55% 9.23% 9.24% 
Në % të PBB 2.76% 2.88% 2.82% 2.65% 2.57% 
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Tabela 25 Shpërndarja e shpenzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë sipas programeve 
dhe zërave kryesorë 2014 – 2015

Burimi: Ministria e Shëndetësisë

Figura 18 Buxheti i MSH-së sipas zërave kryesorë dhe pjesa e tij në raport me PBB-
në dhe shpenzimet buxhetore

Burimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave

Ndër pesë programet e Ministrisë së Shëndetësisë, programet që kanë pasur rritjen 
më të konsiderueshme janë “Kujdesi shëndetësor parësor” dhe “Kujdesi shëndetësor 
dytësor”. Fondet për kujdesin shëndetësor parësor kanë pësuar rënie të lehtë për vitin 
2016 dhe për këtë vit ato do të përbëjnë 27% të buxhetit të përgjithshëm të Ministrisë 
së Shëndetësisë (29% në vitin 2015). Financimi për programin e “Kujdesit shëndetësor 
dytësor” është rritur me 376 milion Lek, ose 2% më shumë se në vitin 2015, duke përbërë 
kështu 62% të buxhetit. Programi i “Kujdesit të shëndetit publik” ka pësuar rritje të 
lehtë në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015, ndërsa fondet për programin e “Shërbimit 
Kombëtar të Emergjencave” që u krijua në Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2015, janë 
rritur në mënyrë drastike krahasuar me planifikimin fillestar me vlerë prej 120 milion Lek 

  
 

30,551 

1,880 

32,431 
28,330 

1,990 

30,320 

Current
expenditures

Capital
expenditures

Total

MoH Budget (million ALL)

B15 RB14 IB14

6.64% 6.75% 6.43%

2.17% 2.18% 2.17%

IB14 RB14 Budget 15

MoH share to GDP and GGE

Share to total budget expenditures

Share to GDP

  2016 2015 2014 

 Mln Lek 
Shpen-

zime 
korrente 

Shpen-
zime 

kapitale 
Gjithsej 

Shpen-
zime 

korrente 

Shpen-
zime 

kapitale 
Gjithsej 

Shpen-
zime 

korrente 

Shpen-
zime 

kapitale 
Gjithsej 

Ministria e 
Shëndetësisë  30,187 2,283 32,470 29,941 2,421 32,361 28,629 2,186 30,816 

Shërbime të 
Përgjithshme për 
Publikun 

326 3 329 224 13 237 227 4 230 

Kujdesi 
Shëndetësor 
Parësor  

8,320 311 8,631 8,932 366 9,298 9,004 252 9,255 

Kujdesi 
Shëndetësor 
Dytësor 

18,563 1,629 20,192 17,905 1,910 19,816 16,881 1,901 18,781 

Shërbimet e 
Shënde�t Publik 2,709 94 2,802 2,687 41 2,728 2,519 30 2,549 

Shërbimi 
Kombëtar i 
Emergjencave 

270 246 516 193 90 283 - -  
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në vitin 2015, duke arrit një vlerë prej 283 milion Lek në buxhetin e rishikuar të vitit 2015 
dhe një vlerë prej 516 milion Lek në buxhetin e vitit 2016. 

Buxheti i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë ka pësuar rritje, megjithatë shpenzimet 
në sektor kanë rënë me 6% (137 milion Lek) krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 
2015. Shkurtimet më të rëndësishme në shpenzime kapitale janë bërë në programet e 
kujdesit shëndetësor parësor dhe dytësor. 

Kujdesi Shëndetësor Parësor

Programi me më rëndësi për fëmijët është kujdesi shëndetësor parësor, që mbulon 
institucionet e kujdesit shëndetësor parësor në të gjithë vendin dhe shërbimin e mjekut 
të familjes. Shërbimet e kujdesit shëndetësor në Shqipëri bashkë financohen nga Instituti i 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH), një fond sigurimesh shëndetësore që mbledh 
kontribute nga e gjithë popullata aktive dhe nga Ministria e Shëndetësisë. Shërbimet e 
kujdesit shëndetësor ofrohen pa pagesë për një sërë kategorish të popullatës, përfshirë 
përfituesit e programit të NE (Ndihma Ekonomike), veteranët e luftës, personat me aftësi 
të kufizuar për shkak të luftës, fëmijët 0 deri 1 vjeç dhe jetimët, si dhe persona me kushte 
të veçanta mjekësore. Fëmijët mbi 1 vjeç dhe gratë shtatzëna/me leje lindje pranohen në 
sistemin e kujdesit shëndetësor përmes bashkë pagesës (sigurimet shëndetësore).

Objektivi kryesor i kujdesit shëndetësor parësor është i lidhur me menaxhimin dhe 
zgjerimin e gamës së barnave me rimbursim (aktualisht kjo listë ka mbi 420 lloje të 
ndryshme barnash që rimbursohen plotësisht ose pjesërisht nga Instituti i Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor). Për më tepër, programi i kujdesit shëndetësor parësor ka si qëllim 
të shënjestrojë shkallën e vdekshmërisë foshnjore dhe atë të vdekshmërisë materie, që 
në nivelin prej 19/100 mijë në vitin 2012, janë relativisht të larta krahasuar me mesataren 
prej 16/100 mijë në vendet e zhvilluara (OBSH). 

Vizitat ambulatore në kujdesin shëndetësor parësor vazhdojnë të jenë të ulëta me 
10-11 vizita në ditë për mjek, që pasqyron efikasitetin e ulët të shërbimit të kujdesit 
shëndetësor parësor, si dhe rrit vizitat në kujdesin shëndetësor dytësor dhe kostot e 
familjeve. Më poshtë tregon shpërndarjen e mjekëve të përgjithshëm sipas qarqeve dhe 
llojit të kompetencës në vitin 2014. Në këtë vit kishte gjithsej 1,592 mjekë të përgjithshëm 
në Shqipëri, dhe 214 mjekë ishin të specializuar në praktikën e përgjithshme për fëmijë. 
Shpërndarja e MP (mjek i përgjithshëm) ndryshon në varësi të qarkut në përputhje me 
popullatën, ku Tirana ka edhe numrin më të lartë të mjekëve. Qarku i Tropojës duket se 
nuk është i mbuluar me shërbime të mjekëve të përgjithshëm, së bashku me disa komuna 
në zonat e thella të Kukësit. Numri i stafit mjekësor mbështetës ishte 1,794. Kishte rreth 
109 mjekë që po specializoheshin për shërbime të kujdesit shëndetësor për foshnjat 
dhe nënat (në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor për kujdesin ndaj foshnjave dhe 
nënave), nga të cilët 67 ishin specialistë për kujdesin e foshnjave.
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Tabela 26: Shpërndarja e mjekëve të përgjithshëm sipas qarqeve në vitin 2014

Burimi: Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor

Numri i vizitave në kujdesin shëndetësor parësor është i ulët, por ama është në rritje. 
Numri i vizitave në vitin 2013 ishte 8.6% më i lartë se vitin e mëparshëm. Shumica e 
vizitave kryhen në qendrat urbane (68%).

Figura 19: Vizitat e kryera në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor 2008 – 2013

Burimi: Raporti Vjetor i Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor 2013

Shpenzimet në programin e kujdesit shëndetësor parësor arritën në 34% të shpenzimeve 
gjithsej të MSH-së në vitin 2013. Pjesa është relativisht e vogël, kur merret në konsideratë 

Nr. DRSKSH MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 Gjithsej 

    Fëmijë Të Rritur Të gjitha 
moshat/urban 

Të gjitha 
moshat/rural  

1 Berat 15 29 2 46 92 
2 Dibër 2 5 15 35 57 
3 Durrës 30 64 20 87 201 
4 Elbasan 16 42 19 88 165 
5 Fier 18 34 23 97 172 
6 Gjirokastër 2 4 15 33 54 
7 Korçë 11 38 9 73 131 
8 Kukës 0 0 13 31 44 
9 Lezhë 10 19 13 42 84 
10 Shkodër 16 28 11 63 118 
11 Tiranë 71 171 20 90 352 
12 Vlorë 19 30 12 33 94 
13 Sarandë 4 5 5 14 28 
14 Tropojë 0 0 0 0 
  Gjithsej 214 469 177 732 1,592 
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objektivi i qeverisë për të zgjeruar dhe forcuar shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor 
për të përmirësuar mbulimin dhe efikasitetin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.15

Shërbimet e kujdesit të shëndetit publik

Shërbimi i kujdesit të shëndetit publik mbulon programin e vaksinimit për fëmijët e të 
gjitha moshave në Shqipëri. Mbulimi i programit të vaksinimit është thuajse universal duke 
prekur më shumë se 99% të fëmijëve, përfshirë edhe fëmijët nga familjet në nevojë dhe/
ose fëmijët e minoriteteve. Shërbimi i vaksinimit ofrohet përmes shërbimit të kujdesit 
shëndetësor parësor dhe ofrohet pa pagesë për të gjithë fëmijët. Nuk ka të dhëna të 
disponueshme për raportin e fëmijëve nga familjet jo-kontribuuese që marrin këtë 
shërbim, sepse financimi është universal. 

Programi i kujdesit të shëndetit publik gjithashtu ka si qëllim parandalimin e sëmundjeve 
epidemiologjike, monitorimin e cilësisë/ndotjes së agjentëve mjedisorë, si dhe ndërmerr 
veprimtari ndërgjegjësimi mbi çështje të lidhura me shëndetin. Shpenzimet e programit 
të kujdesit të shëndetit publik arrijnë në 2.7 dhe 2.8 miliard Lek për vitet 2015 dhe 2016 
përkatësisht. Rreth 12% e fondeve të programit shpenzohen për programin e vaksinimit 
për rreth 240,000 fëmijë.

Mbrojtja sociale për fëmijët

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMRS) që është përgjegjëse për zbatimin 
e politikave kombëtare sociale dhe të punësimit ka edhe buxhetin më të madh ndër 
institucionet buxhetore në Shqipëri në vitet e fundit. MMRS-së iu akorduan 73.7 miliard 
Lek në buxhetin e vitit 2015, krahasuar me 69.47 miliard Lek të akorduara në buxhetin 
e rishikuar të vitit 2015 (76,6 miliard në buxhetin e miratuar fillimisht për vitin 2015). 
Megjithatë, buxheti dominohet nga shpenzimet për sigurimet shoqërore: 45 miliard Lek 
ose 61% e fondeve të përgjithshme të MMRS-së financojnë deficitin fiskal të fondit të 
pensioneve si dhe përfitimet shtesë të mbuluara nga qeveria. 

Buxheti i mbrojtjes sociale ka pësuar rënie prej më shumë se 4% krahasuar me buxhetin e 
rishikuar të vitit 2015 dhe zë 29.4% të buxhetit të MMRS-së për vitin 2016 (21.6 miliard Lek 
në buxhetin e vitit 2016, krahasuar me 22.6 miliard Lek në buxhetin e rishikuar të vitit 2015). 

Mbrojtja Sociale

Programi buxhetor i mbrojtjes sociale është i përbërë nga dy nën-programe kryesore: 
pagesat e përfitimeve në të holla për lehtësimin e varfërisë (asistenca sociale – Ndihma 

15. Të dhënat buxhetore nuk identifikojnë qartë numrin e fëmijëve në raport me përdoruesit e përgjithshëm 
të sistemit të kujdesit shëndetësor, kështu që nuk është e mundur të përllogaritet pjesa e kostove për 
fëmijët në shpenzimet e përgjithshme për kujdesin shëndetësor. 
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Ekonomike (NE)); dhe përfitimet e paguara në të holla për personat me aftësi të kufizuara. 
Përbërësi i tretë i programit përfshin veprimtaritë në kuadrin e shërbimeve të kujdesit 
shoqëror, megjithatë pesha e tyre relative në programin buxhetor është shumë modeste. 
Më poshtë tregon pjesën e përbërësve kryesorë të buxhetit për mbrojtjen sociale në 
raport më PBB-në dhe shpenzimet e përgjithshme buxhetore. 

Shpenzimet për asistencën sociale janë relativisht të ulëta me më pak se 1% të PBB, në 
rënie nga 1.4% e PBB-së në vitin 2012, dhe këto shpenzime janë parashikuar të mbeten në 
të njëjtat nivele deri në vitin 2017. Përfitimet nga asistenca sociale kanë rënë ndjeshëm që 
prej vitit 2015 krahasuar me vitet paraardhëse, pavarësisht rritjes së shkallës së varfërisë 
si pasojë e krizës ekonomike të viteve të fundit. Në vitin 2013 programi i NE mbulonte 
rreth 106,000 familje, ndërsa në vitin 2015 programi mbuloi 80,000 familje. Numri i 
familjeve që mund të përfitojnë pritet të zbresë në 76,000 deri në vitin 2018 si pasojë e 
masave për të forcuar disiplinën e programit, kriteret e pranueshmërisë dhe përmirësimin 
e identifikimit. Mbulimi i programit të NE-së duhet të përmirësohet, veçanërisht për të 
shmangur gabimet e përjashtimit. Për më tepër, NE-ja nuk ka qenë shumë efikase në 
nxjerrjen e personave nga varfëria (Banka Botërore), dhe pagesat shumë modeste të 
programit përbëjnë vetëm rreth 16% të pagesave për përfituesit pas transfertë

Shqipëria nuk ka përfitime në të holla që synojnë drejtpërsëdrejti fëmijët. Programi i 
Ndihmës Ekonomike i shpërndahet familjeve dhe shuma maksimale e përfituar për familje 
është 8,000 Lek, përllogaritur maksimalisht 3,200 Lek për prindërit dhe vetëm 700 Lek 
për fëmijë në familje. Programi NE mbështet rreth 20% të familjeve me fëmijë nën moshën 
18 vjeç, 77,444 nga 390 mijë familje gjithsej që kanë fëmijë në vend, ose 85 mijë fëmijë 
nga 144 mijë fëmijë që jetojnë në familje të varfra.16 Struktura e përfitimeve të NE-së nuk 
është hartuar duke marrë në konsideratë mirëqenien e fëmijës. Fëmijët që jetojnë në 
familje të varfra të mëdha kanë më shumë gjasa të vuajnë nga varfëria se ata që jetojnë në 
familje më të vogla, dhe ka instrumente të kufizuara që mund të trajtojnë këtë çështje. Siç 
edhe u pasqyrua në pjesën e parë të këtij raporti, shkalla e varfërisë ka gjasa të jetë më e 
lartë për familjet me më shumë fëmijë dhe me fëmijë në moshë më të vogël. Reformat në 
programin e NE-së janë në zbatim e sipër me futjen e një Formule të Unifikuar Pikësimi 
që synon të përmirësojë saktësinë e identifikimit dhe sasinë e përfitimeve në varësi të 
gradës së varfërisë. Si rrjedhojë, numri i familjeve që identifikohen nga programi NE 
është ulur dhe sasia mesatare e përfitimeve nga NE-ja është rritur për familjet përfituese. 
Megjithatë, programi NE duhet të përmirësohet më tej për të korrigjuara gabimet e 
rëndësishme si në përfshirje ashtu edhe në përjashtim. 

Përfitimet si pasojë e aftësisë së kufizuar janë zgjeruar në mënyrë të vazhdueshme në kurriz 
të programit NE. Në vitin 2014 ato përbënin rreth 1.4% të PBB-së, por janë parashikuar 
të pësojnë rënie deri në afërsisht 1% deri në vitin 2018, një nivel ky i krahasueshëm me 
vitin 2012. Skema e mbështetjes për personat me aftësi të kufizuara mbuloi rreth 143,000 
përfitues dhe rreth 23 mijë kujdestarë në vitin 2014, ndërsa pagesat ishin mesatarisht 

16. Kufiri i varfërisë është i vendosur në bazë të konsumimit për frymë prej 4,891 Lek në muaj, bazuar në 
çmimet e vitit 2002,shihni seksionin më lart
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Tabela 27 Pjesa e përbërësve kryesorë të buxhetit për mbrojtjen sociale në raport 
me PBB-në dhe shpenzimet e përgjithshme publike

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, dhe Ministria e Financave

VF 2012 VF 2013 VF 2014* VF 2015 VF 2016 VF 2017 VF 2018 

000 Lek        

 Ndihma Ekonomike (varfëri)  5,403,604 3,842,854 5,584,018 4,493,762 4,506,416 4,500,000 4,599,712 

 Përfi�me nga a�ësia e kufizuar  12,659,503 18,548,394 20,597,034 17,000,118 17,087,384 17,194,488 17,294,488 
 Shërbime të kujdesit shoqëror nga 

të cilat  560,175 788,166 903,232 640,560 679,540 810,956 738,107 

Në % të PBB-së        

 Ndihma Ekonomike (varfëri)  0.41% 0.28% 0.39% 0.31% 0.29% 0.27% 0.26% 

 Përfi�me nga a�ësia e kufizuar  0.95% 1.37% 1.45% 1.18% 1.12% 1.05% 0.98% 
 Shërbime të kujdesit shoqëror nga 

të cilat  0.04% 0.06% 0.06% 0.04% 0.04% 0.05% 0.04% 

Në % të Shpenzimeve Publike        

 Ndihma Ekonomike (varfëri)  1.4% 0.9% 1.2% 0.98% 1.00% 0.96% 0.94% 

 Përfi�me nga a�ësia e kufizuar  3.4% 4.5% 4.5% 3.72% 3.78% 3.66% 3.54% 
 Shërbime të kujdesit shoqëror nga 

të cilat  0.1% 0.2% 0.2% 0.14% 0.15% 0.17% 0.15% 

Në % të programit buxhetor        

 Ndihma Ekonomike (varfëri)  25% 17% 39% 20% 19% 19% 19% 

 Përfi�me nga a�ësia e kufizuar  60% 80% 145% 76% 73% 73% 73% 
 Shërbime të kujdesit shoqëror nga 

të cilat  3% 3% 6% 3% 3% 3% 3% 

 

rreth tre herë më shumë se për Ndihmën Ekonomike. Përfitimet nga aftësia e kufizuar 
nuk janë mënyra të testuara. Problemet me mbulimin dhe identifikimin pritet të trajtohen 
së shpejti me futjen e një sistemi të ri për përcaktimin e pranueshmërisë dhe një sistemi 
MIS të ngjashëm me atë që përdoret për Ndihmën Ekonomike (me mbështetjen e BB).

Rreth 17,698 fëmijë kishin lloje të ndryshme aftësish të kufizuara në vitin 2014, 28% e të 
cilëve (5,018 fëmijë) ishin 0 deri në 5 vjeç; 48% (8,573 fëmijë) ishin 6 deri në 15 vjeç dhe 
23% (4,107 fëmijë) ishin 15 deri në 18 vjeç. Më shumë se gjysma e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara jetojnë në zona urbane (bashki), megjithatë një përqindje e konsiderueshme 
prej 48% (8,479 fëmijë) jetojnë në zona rurale. Shërbime shoqërore në zonat rurale janë 
tejet të kufizuara, nëse ka të tilla. Sipas të dhënave të censusit të vitit 2011, kishte rreth 
1,070 fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda në zonat rurale në Shqipëri, që janë tërësisht 
të paaftë të kujdesen për veten dhe të cilëve u nevojitet një lloj shërbimi i kujdesit në 
shtëpi, si dhe 1,149 fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda në zonat urbane, që mund 
të përfitonin nga mbështetja me kujdes ditor. Mbulimi aktual me shërbim publik është 
shumë i kufizuar me gjithsej 345 fëmijë që shërbehen në qendra rezidenciale. Një studim 
mbi konceptin e shportës së shërbimeve ndërmarrë nga Ministria e Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë në vitin 201417 sugjeron se do të ishte i nevojshëm një financim në vlerën e 2.4 
milion Euro (325 milion Lek) për të ofruar shërbime të plota të kujdesit shoqëror për 
të paktën fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda. Aktualisht shpenzimet e përgjithshme 

17. Koncepti i Paketës së Shërbimeve Shoqërore, UNICEF/ISB, Qershor 2015.
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për shërbimet e kujdesit shoqëror arrijnë në 640 milion Lek dhe përqendrohen në 
institucionet rezidenciale. Pjesa për institucionet e fëmijëve është rreth 195 milion Euro18, 
ose sa 2/3 e shumës së nevojshme.

Tabela 28 Programi dhe Rezultatet e Buxhetit të Mbrojtjes Sociale

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

* Pagesat e prapambetura të viteve të mëparshme në lidhje me pagesat e aftësisë së kufizuar u kryen gjatë 

vitit 2014. 

Shpenzimet për shërbimet e kujdesit shoqëror janë thuajse të pa konsiderueshme në 
nivelin e 3% të programit buxhetor të përgjithshëm për mbrojtjen sociale. Gjithashtu, 
ky program pritet të pësojë rënie të mëtejshme gjatë periudhës 2015-2017, si në terma 
nominalë, ashtë edhe në pjesë në raport me buxhetin e përgjithshëm. Kjo është e 
habitshme, duke qenë se MMRS-ja ka deklaruar se shërbimet e kujdesit shoqëror janë 
përparësi në kuadrin e strategjisë së re për mbrojtjen sociale që synon të plotësojë 
ndihmën ekonomike për personat në nevojë me shërbime gjithëpërfshirëse. Kështu 
qeveria po shqyrton mundësinë e një reforme gjithëpërfshirëse të shërbimeve shoqërore 
që pritet të sjellë forcimin e kapaciteteve të stafit për ofrimin e shërbimeve shoqërore, 
krijimin e shërbimeve të reja, si dhe për lëvizjen drejt shërbimeve të bazuara në komunitet. 
Ndërkohë që strategjia është akoma në hartim e sipër dhe nuk është përllogaritur një 
kosto për shërbimet shoqërore, duket se një reformë e gjerë duhet të mbështetet me 
financime të konsiderueshme për të mbështetur strukturat dhe shërbimet e reja. 

18. Shifra përfshin të gjithë fëmijët në kujdes rezidencial, si fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët pa 
kujdes prindëror.

 VF 2012   VF 2013   VF 2014  VF 2015   VF 2016   VF 2017  VF 2018 

 Ndihma Ekonomike (varfëri)  5,403,604 3,842,854 5,584,018 4,493,762 4,506,416 4,500,000 4,599,712 

 A�ësia e kufizuar nga të cilat:  12,659,503 15,558,346 25,714,253* 17,000,118 17,087,384 17,194,488 17,294,488 

     Të verbrit  5,815,326 1,584,133 2,800,000 2,800,250.0 2,850,000 2,875,000 

     Paraplegjikët dhe tetraplegjikët  4,240,229 2,251,139 3,324,853 3,349,996.0 3,392,700 3,417,700 

     Invalidët e punës  5,412,114 2,003,017 7,801,327.0 7,861,200.0 7,875,788 7,900,788 

     A�ësia e kufizuar mendore  90,677 4,460,228 3,073,938.0 3,075,938.0 3,076,000 3,101,000 

 Shërbimet e kujdesit shoqëror nga të cilët  560,175 788,166 451,616 640,560 679,540 810,956 738,107 

     Fëmijët në kujdes rezidencial  138,681 247,233 142,339 195,400.0 199,678.0 217,844 206,090. 

     Të moshuarit në kujdes rezidencial  145,202 153,221 103,934 137,550.0 172,744.0 195,538 162,534. 

     PAK në kujdes rezidencial  219,323 166,989 165,972 201,000.0 174,680.0 192,322 197,414.0 

     Gra të trafikuara në kujdes rezidencial  48,485 122,600 15,133 24,120.0 37,880.0 32,100.0 34,300.0 

     Gra të dhunuara në kujdes rezidencial  8,484 98,123 9,467 55,590.0 61,500.0 79,420.0 75,130.0 

     Veprimtaria e Qendrës Rome   -    14,771 9,700.0 12,300.0 12,700.0 28,000.0 

     Qendra e emergjencave 17,200.0 20,758.0 81,032.0 34,639.0 

 Inspek�met e programit të mbrojtjes sociale  295,040 33,992 65,463 150,183.0 171,060.0 131,100.0 209,065.0 

 Krijimi i sistemit MIS   -    63,923 92,386 65,000.0 97,600.0 76,456.0 71,628.0 

 Bizneset sociale   70,000  na  

 Modernizimi i ndihmës ekonomike  335,570 100,000.0 100,000.0 100,000.0 150,000.0 

 GJITHSEJ 18,988,322 20,287,281 32,243,306 21,740,500 21,768,000 22,969,500 22,969,500 
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Figura 20 Përbërja e shpenzimeve të mbrojtjes sociale

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Shërbimet e kujdesit shoqëror për fëmijët janë shumë të kufizuara. Aktualisht ka vetëm 
14 qendra publike të shërbimeve shoqërore që ofrojnë shërbime për rreth 511 fëmijë. 
Shumica përfshijnë shërbimet rezidenciale për fëmijët pa kujdes prindëror dhe/ose 
fëmijët me aftësi të kufizuara, por ka gjithashtu edhe disa qendra të shërbimeve ditore. 
Kapaciteti i këtyre qendrave është tejet i kufizuar. Numri i përgjithshëm i fëmijëve 
që marrin shërbime është më pak se 3% e fëmijëve me lloje të ndryshme aftësish të 
kufizuara. Këta të fundit do të përfitonin të gjithë nga një lloj mbështetjeje apo shërbimi. 
Për më tepër, shërbimet mbështetëse për fëmijët nga familjet me të ardhura të pakta, 
janë kryesisht të papranishme. Çerdhet për fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç mundësohen 
vetëm në qytete, me kapacitete të kufizuara dhe nuk ka shërbime mbështetëse për 
kujdesin e fëmijëve në zonat rurale. Për më tepër, programet e përfshirjes sociale 
për fëmijët nga familjet me të ardhura të pakta janë të përqendruara drejtpërsëdrejti 
për mbulimin e shpenzimeve të lidhura me arsimin (pra kompensimin e kostove të 
transportit dhe teksteve shkollore)19, ndërsa qeveria ka miratuar legjislacion të ri për të 
siguruar që fëmijët nga familjet në programin e ndihmës ekonomike të ndjekin arsimin 
dhe të marrin pjesë në programin e detyrueshëm të vaksinimit. Në periudhën afatmesme 
nuk është realiste të pritet krijimi dhe zgjerimi i shërbimeve shoqërore në të gjithë 
vendin. Gjithashtu, ngritja e qendrave të shërbimeve shoqërore për ofrimin e shërbimeve 
fëmijëve nga familjet e varfra apo minoritetet mund të lidhet me një diskriminim social 
për fëmijët që ndjekin që me shumë gjasa do të sillte përjashtim të mëtejshëm. Në vend 

19. Shpenzimet mesatare mujore për arsim për fëmijët e moshës 6 deri 14 vjeç që ndjekin arsimin e 
detyrueshëm është mbi 2,000 Lek, ndërsa programi i Ndihmës Ekonomike i shpërndan vetëm 700 Lek 
për fëmijë familjeve të varfra për të mbuluar të gjitha shpenzimet. Një përllogaritje e përafërt tregon se 
buxheti për përfshirjen sociale në arsim duhet të paktën të dyfishohet për të përmirësuar identifikimin 
dhe mbulimin e fëmijëve në kategoritë në nevojë.  
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të kësaj, qeveria mund të marrë në konsideratë zgjerimin e shërbimeve shoqërore në 
sistemin arsimor, për të siguruar mbulim më të mirë dhe efikasitet më të mirë në lidhje 
me kostot e institucioneve dhe mirëmbajtjes. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka filluar një 
projekt të ri pilot për “shkollimin në komunitet” që përqendrohet në disa shkolla pilot 
kryesisht në zona nën-urbane dhe të disavantazhuara. Ofrimi i shërbimeve pas shkollore 
për fëmijët si ushqimi dhe programet e detyrave të shtëpisë ka mundësi të ketë rezultate 
të mira për rritjen e interesit të familjeve në regjistrimin e fëmijëve në shkolla si dhe për 
të përmirësuar arritjet e tyre arsimore. Për më tepër, qëndrimi më i gjatë në shkollë do 
të zëvendësonte nevojën e familjeve për kujdes për fëmijën, dhe kështu familjet do të 
kishin mundësi t’i bashkoheshin fuqisë punëtore. I njëjti arsyetim mund të jetë i vlefshëm 
për nevojën për çerdhe të reja dhe për kapacitet të shtuar në të gjithë vendin. Një studim 
i kohëve të fundit i Bankës Botërore tregon se ka një rritje në përqindjen e popullatës 
jo aktive në vitet e fundit në Shqipëri. Gratë e reja që largohen nga fuqia punëtore në 
mënyrë që të kujdesen për fëmijët dhe pjesëtarët e tjerë të familjes përbëjnë një pjesë të 
konsiderueshme të kësaj popullate jo aktive. 

Tabela 29 Përputhshmëria e buxhetit të mbrojtjes sociale – buxheti kundër faktit

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Përfshirja Sociale

Buxheti për programe të përfshirjes sociale është modest dhe përfshin në pjesën më të 
madhe aktivitete të personelit që kanë të bëjnë me monitorimin e strategjive dhe planeve 
të veprimit, si edhe të aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit që janë të fokusuara 
kryesisht në tema si barazia gjinore dhe dhuna në familje. Megjithatë, aktivitete të tjera të 
përfshirjes sociale janë integruar në programe të tjera buxhetore, të tilla si bursa studimi 
në arsimin bazë, subvencione për çmimin e librave shkollorë, etj.

 Buxhe� Fak�  
 2014 2013 2012 2014 2013 2012  
Mbrojtja Sociale 24,702,700 23,647,042 20,704,527 14,202,087 23,271,230 20,649,441  
Kostot e stafit 475,500 484,640.00 474,884 213,133 473,061.72 464,542  
Shpenzime opera�ve 298,000 242,000 306,436 130,584 240,816 306,557  
Subvencione 0     
Transferime të brendshme 20,000 56800 95,000 0 56800 95,000  
Transferime nga jashtë 0 13,015    
Transferta familjeve 23,900,000 22,402,152 19,763,107 13,818,155 22,361,300 19,709,920  
Inves�me kapitale 9,200 461,450 65,100 27,200 139,252 73,421  
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Tabela 30 Programi i buxhetit për përfshirjen 

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Drejtësia për të mitur

Shqipëria ka përshtatur së fundmi një sërë masash në fushën e reformës së drejtësisë 
për të rinjtë, e cila ka si qëllim përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe të të rinjve që 
janë viktima të episodeve të dhunës, dhe drejtuar veçanërisht dënimit të të miturve 
që kryejnë krime. Progresi dhe disa nga masat më të rëndësishme në këtë fushë janë 
ngritja e ndërgjegjësimit dhe njohurisë me profesionistë dhe vendimmarrës të reformës 
së drejtësisë për të miturit – nëpërmjet advokimit dhe trajnimit – e cila ka rezultuar në 
përshtatjen e rekomandimeve për përmirësimin e administratës së sistemit të drejtësisë 
për të miturit në Shqipëri; aprovimi i legjislacionit për dënimin alternativ, themelimi i 
sistemit të provës dhe sigurimi i asistencës ligjore falas; zhvillimi i një sërë funksionesh 
alternative që reflekton plotësisht parimin e ri-integrimit dhe sjell në vëmendje 
parandalimin e recidivizmit/përsëritjes. Ligji për shërbimin e provës siguron dhe futjen e 
shërbimit të ndërmjetësimit dhe nëpërmjet mekanizmit të rregullit të angazhimit të OJQ-
së në zbatimin e alternativave dhe ndërmjetësimit, ka potencialin të bëhet gradualisht 
pjesë e sistemit në të gjithë vendin. Në gjykata dhe zyra prokurorie, në disa qarqe, 
janë krijuar “seksionet e të miturve” dhe janë vendosur policë të specializuar që janë 
përgjegjës për dhunën në familje dhe Drejtësinë për të Miturit. Instituti i të Miturve në 
Kavajë u projektua me një koncept modern për trajtimin e të rinjve të penduar, duke u 
përqendruar në programe edukimi dhe ri-integrimi;

Megjithatë, krahas progresit të mirë të arritur deri më tani, në aftësimin e administratës 
shqiptare për të zbatuar masat ligjore dhe administrative kanë ngelur akoma një sërë 
sfidash  duke përfshirë nevojën për rishikim të planit kombëtar më të gjerë dhe politikat 

Produk� VF 
2012 

VF 
2013 

VF 2014/6 
mujori 

VF 
2015 

VF 
2016 

VF 
2017 

Rapor� i monitorimit të barazisë gjinore 1,919 1,634 1,308 2,590 2,590 1,860 

Fushata kombëtare e ndërgjegjësimit 6,527 6,279 2,117 11,995 11,995 12,560 
Workshop-e dhe publikime për ndërgjegjësimin e 
komunite�t 1,605 1,663 954 2,160 2,115 2,150 

Linja (telefonike) 24 orëshe 1,634 1,688 1,660 1,260 700 

Mekanizma ligjorë dhe ins�tucionalë 1,679 1,540 1,680 1,600 1,280 
Rapor� i monitorimit të “Dekadës së përfshirjes së 
romëve” 1,650 1,612 26,653 1,015 990 1,590 

Rapor� i vlerësimit të Strategjisë PAK  1,658 2,618 1,002 2,790 2,490 3,260 

Rapor� i monitorimit të strategjisë së përfshirjes sociale  1,583 292 960 4,100 3,660 2,600 

Rapor� i monitorimit të planit të veprimit të fëmijëve  1,478 1,611 1,079 5,510 6,800 8,500 
Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve  3,288      
Totali 21,342 19,075 35,613 33,500 33,500 34,500 

 % e totalit të buxhe�t të sektorit  0.017% 0.015% 0.025% 0.021% 0.020% 0.020% 

%  e shpenzimeve publike 0.006% 0.005% 0.008% 0.007% 0.007% 0.007% 
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për drejtësinë e të miturve, pasuar nga zhvillimi i sistemit të Drejtësisë për të Miturit 
dhe progresi në humanizimin e trajtimit të të miturve, si edhe përdorim më i shpeshtë i 
dënimit alternativ. Përveç këtyre, një koordinim i përhershëm i mekanizmave të agjencive 
shtetërore është i nevojshëm për t’iu përgjigjur më mirë veçanërisht parandalimit dhe ri-
integrimit social të të miturve, për të monitoruar progresin dhe për të bërë rekomandime 
rreth politikave në kuadër të Drejtësisë për të Mitur, krahas punës së bërë nga MMSR-ja. 
Mbështetje e mëtejshme nevojitet për institucionalizimin e dënimit alternativ, veçanërisht 
mbështetje për shërbimin e provës, ndërmjetësimin dhe sigurimin e mbështetjes ligjore dhe 
psikologjike. Për më tepër, nevojitet rritja e kapaciteteve për programe të ri-integrimit në 
institucionet e vuajtjes së dënimit dhe forcimi i kapaciteteve të brendshme për të monitoruar 
dhe siguruar të drejtat e të miturve dhe një mekanizëm ankimimi funksional. Agjencitë 
shtetërore kanë nevojë për mbështetje të mëtejshme për koordinim dhe planifikim më të 
mire, duke përfshirë edhe buxhetimin e përbërësve të ndryshëm të sistemit të Drejtësisë 
për të Rinjtë. Nevoja për forcimin e kapaciteteve për mbledhjen e të dhënave dhe analizën 
buxhetore është imediate; në mënyrë që të aftësohen autoritetet për monitorimin e situatës 
dhe marrjen e vendimeve të duhura për shpërndarjen e burimeve financiare dhe njerëzore, 
si edhe vlerësimin e nevojave dhe prioriteteve në të ardhmen. 

Buxheti i Ministrisë së Drejtësisë ishte 7,1 bilion Lek në vitin 2015. Buxheti është projektuar 
që të ketë fluktuacione çdo vit, me mbi 8 bilion Lek në vitin 2016 (rritje prej 18%). Buxheti 
për vitin 2017 dhe 2018 është parashikuar respektivisht me 8.4 dhe 8.9 bilion Lek,  18% 
më i lartë se buxheti i rishikuar i vitit 2015.

Buxheti për sistemin e burgjeve ndjek të njëjtën tendencë si edhe buxheti i përgjithshëm 
i Ministrisë së Drejtësisë, me një rritje thelbësore në 4.7 bilion Lek në vitin 2014 dhe një 
ulje të vogël deri në vitin 2018 (afërsisht 4.4 bilion Lek me një tendencë në rënie mes 
viteve 2015 dhe 2018). Instituti korrigjues në Kavajë është një institucion dënimi që pret 
ekskluzivisht të mitur dhe është ndërtuar së fundmi me fonde të BE. Institucione të 
tjera dënimi për të mitur janë të vendosura në Korçë (qendër para-burgimi); në Tiranë, 
“Jordan Misja”; në Durrës; në Lezhë dhe në Vlorë (qendër para-burgimi).

Buxheti për shërbimin e provës ishte shumë i ulët në vitin 2013, me 101,4 milion Lek. 
Megjithatë, burimet e shpërndara në këtë shërbim janë parashikuar që të rriten në 
mënyrë të vazhdueshme deri në vitin 2018, me buxhet të vitit 2017 parashikuar në 156 
milion Lek. Ky parashikim është më i ulët sesa parashikimi në buxhetin e periudhës 2015 
– 2017, i cili vlerësoi një buxhet prej 176 milion Lek për shërbimin e provës. Sidoqoftë, kjo 
tregon prioritetin e qeverisë për të shpërndarë më shumë burime në sistemin alternativ.

Në vitin 2014 pati afërsisht 691 të mitur të dënuar në Shqipëri, nga të cilët vetëm 2 ishin 
vajza. Nga këta, 10 të mitur shërbyen në institucione ri-edukimi në dhjetor 2014 dhe 13 
prej tyre u gjobitën për shkelje administrative. Në dhjetor 2014 ishin 91 të mitur në para-
burgim nga 2658 që ishte numri i përgjithshëm i të dënuarve dhe 3110 individë në para-
burgim20. Shpenzimet e përgjithshme për sistemin e burgjeve në vitin 2014 ishin 4,7 bilion 

20. Burimi: Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
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Tabela 31 Buxheti i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2013 (aktual) dhe buxheti për 
periudhën 2014 – 2017

Burimi: Ministria e Drejtësisë

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ministria e Drejtësisë 5,567,966 8,034,220 7,104,100 8,455,250 8,455,250 8,955,250 

Shërbime të Përgjithshme Publike 1,082,501 1,568,270 1,729,190 1,447,300 1,447,300 1,447,300 

Bo�me Zyrtare 49,135 44,850 56,385 57,200 57,200 57,200 

Mjekësia Ligjore 48,165 62,500 62,500 127,500 127,500 127,500 

Sistemi i Burgjeve 3,714,916 4,703,240 4,401,136 4,387,450 4,387,450 4,387,450 

Shërbimet Juridike të Zyrës së Përmbarimit 105,460 108,980 104,800 100,200 100,200 100,200 

Shërbime adop�mi 12,317 11,200 13,202 12,700 12,700 12,700 

Rikthimi i pronave  425,317 1,428,880 580,717 2,166,700 3,180,700 4,180,700 

Shërbimi i provës 101,420 106,300 156,170 156,200 156,200 156,200 

Të përndjekurit poli�kë 28,735      

 

Lek. Pjesa e akorduar për fëmijët do të vlerësohej mesatarisht në 1.84% e shpenzimeve 
totale, ose afërsisht 86,4 milion Lek në 2014. Këto shifra janë mesatare, duke qenë se 
nuk marrin në konsideratë diferencat e kostove të ambienteve të ri-edukimit për fëmijë 
dhe të rritur. Për më tepër, kostot janë të lidhura gjithashtu me faktorë të tillë si numri 
i përgjithshëm i fëmijëve në sistemin e Drejtësisë për të Mitur, si edhe kostot fikse. Në 
2013 afërsisht 2085 persona morën dënimin alternativ dhe kryen shërbimin alternativ. 9 
prej tyre ishin fëmijë, gjë e cila tregon se afërsisht 437 mijë Lek u shpenzuan për fëmijët 
në shërbimin e provës. 

Figura 21 Pjesa që zë sistemi i burgjeve dhe shërbimi i provës në buxhetin e 
përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë për periudhën 2013 – 2017 

Burimi: Ministria e Drejtësisë
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Mbështetja për shpenzime publike për fëmijët tregon rëndësinë që ka ndikimi i periudhës 
së fëmijërisë në shëndetin dhe produktivitetin e të rriturve. Ajo synon krijimin e kushteve 
për fëmijët që të hyjnë në moshë të rritur si qytetarë produktivë dhe të përmirësojnë 
kontributin e tyre përgjatë moshës së rritur. Fëmijët varen tek të tjerët për të përmbushur 
nevojat e tyre për ushqim dhe strehim, por edhe për arsimim, kujdes shëndetësor dhe 
prindërim të mirë. Shoqëria mbarë shqetësohet për promovimin e mundësive të barabarta 
dhe masave për mbrojtje sociale për fëmijët, krahas familjeve dhe prindërve të cilët kanë 
përgjegjësinë parësore. Në rrethanat e krizës ekonomike dhe presionit fiskal në buxhet, 
shpesh interesat e fëmijëve lihen mënjanë për shkak të konkurrencës së prioriteteve. Ky 
raport është rishikimi i dytë vjetor, i cili paraqet shpenzimet e vlerësuara nga buxheti 
kombëtar dhe se si investimi për fëmijët ka ndryshuar në vlerë monetare dhe fokus 
përgjatë kësaj periudhe. 

Gjetjet Kryesore dhe Rekomandimet bazuar
në Analizën e Statikës Sociale 

Arsimi: Shpenzimet mujore për arsimin janë më të mëdha në zonat urbane se sa në ato 
rurale. Zonat urbane kanë shpenzime më të mëdha arsimore për tarifat e ndërtesave, 
ndërsa zonat rurale kanë shpenzime më të mëdha transporti. Vihet re se shpenzimet 
për ndërtesa zënë një pjesë të madhe të shpenzimeve mujore për arsimin nga familjet në 
të dy zonat, urbane dhe rurale. Ndërsa, në zonat urbane duket se ka shpenzime më të 
mëdha parashkollore, nuk ka ndonjë të dhënë të qartë për ndryshimet në shpenzime të 
familjeve mes djemve apo vajzave; megjithatë, mekanizmi i ndryshimit mund të gjendet 
tek regjistrimet në shkollë.

Shpenzimet për arsim të familjeve rriten me moshën e fëmijëve. Fëmijët e grupmoshës 
6 – 14 vjeçare kanë më shumë shpenzime për sa i përket transportit, tarifave, uniformave, 
librave shkollorë, materialeve, strehimit, ekskursioneve, etj. krahasuar me fëmijët në 
moshë parashkollore. Të dhënat nga INSTAT tregojnë se prefekturat e Beratit, Kukësit 
dhe Korçës kanë vlerat më të larta të shpenzimeve familjare mujore për arsim. Shumica e 
këtyre shpenzimeve i takojnë fëmijëve të moshës 6 deri në 14 vjeç në Berat dhe fëmijëve 
të moshës 0 deri në 5 vjeç në dy prefekturat e tjera. 

Norma e braktisjes së shkollës për arsimin fillor është e ulët. Norma e përgjithshme 
për arsimin fillor në Shqipëri është 0.39%.  Norma e përsëritjes për shkollën fillore dhe 

4. Përfundime dhe Rekomandime 
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arsimin bazë është gjithashtu e ulët. Kjo normë për arsimin fillor është 0.8%.  Për arsimin 
bazë norma rritet në 1.5% dhe në 2.9% për arsimin e mesëm.  Për sa i përket normës së 
braktisjes, djemtë kanë normë më të lartë sesa vajzat.  

Varfëria e Fëmijëve dhe Përfshirja Sociale: Niveli i varfërisë të familjeve ulet me 
rritjen e moshës së fëmijëve. Familjet me fëmijë të moshës 0-5 vjeç kanë nivelet më të 
larta të varfërisë, ndërsa familjet me fëmijë të moshës 15-17 vjeç kanë nivelin më të ulët 
të varfërisë. Me rritjen e numrit të fëmijëve, rritet edhe niveli i varfërisë së familjeve. 
Familjet me numër të lartë fëmijësh dhe me normë të lartë varfërie, kanë tendencë të 
kenë gjithashtu nivel të ulët arsimimi të kryefamiljarit. Afërsisht, një e pesta e familjeve 
me fëmijë nën moshën 18 vjeç merr ndihmë ekonomike. 

Numri i institucioneve për fëmijë në Shqipëri është i kufizuar. Të dhëna nga Shërbimi 
Kombëtar Social në vitin 2014 tregojnë se numri i përgjithshëm i institucioneve për fëmijë 
është 24, i ndarë ky në 9 institucione publike dhe 15 institucione jo-publike. Shpërndarja 
rajonale e këtyre institucioneve është e rrallë.

Në kuadër të mbrojtjes sociale, në Shqipëri janë 560 fëmijë që përfitojnë shërbim social 
nëpërmjet institucioneve rezidenciale, dhe 77 fëmijë që përfitojnë shërbime sociale në 
institucione ditore. Numri më i madh i fëmijëve që marrin shërbime sociale rezidenciale 
është në Tiranë, me 167 fëmijë dhe në Shkodër me 106 fëmijë.

Një ndarje sipas grupmoshës, gjinisë dhe prejardhjes së fëmijëve që marrin shërbim social 
rezidencial tregon se shumica e fëmijëve në këto institucione janë të moshës 6 – 14 vjeç. 
Fëmijë të kësaj grupmoshe që marrin shërbim social rezidencial janë në 253. Shumica e 
fëmijëve, 157 prej tyre, i marrin këto shërbime në institucione private rezidenciale. Nga 
560 fëmijë që përfitojnë këto shërbime, 304 prej tyre janë vajza dhe 256 janë djem. Në 
këto institucione rezidenciale janë 143 fëmijë Rom, prej të cilëve 104 në institucione 
publike dhe 39 në institucione private.

Një total prej 17,777 fëmijë në Shqipëri janë fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 0-18 
vjeç.  Në këtë grupmoshë, numri i fëmijëve djem me aftësi të kufizuar është më i madh 
sesa ai i vajzave dhe është 9,698 djem. Numri më i madh i fëmijëve me aftësi të kufizuara 
i përket grupmoshës 6-15 vjeç me shifrën 8,753 fëmijë. Diferencat rajonale tregojnë se 
Tirana (3,497), Elbasani (2,590), Fieri (1935), Durrësi (1,914) Shkodra (1,705), dhe Korça 
(1,404) kanë numrin më të madh të fëmijë me aftësi të kufizuar. Numri më i vogël i këtyre 
fëmijëve është në Gjirokastër me 386 fëmijë. 

Drejtësia për të Mitur: Fëmijët e paditur për krime përbëjnë 8.21% të popullsisë. 
Norma e vajzave nuk e tejkalon 1%. Tirana ka numrin më të lartë të krimeve të kryer nga 
fëmijët, ndërsa krimet e kryera zakonisht janë të lidhura me drogën. 

Përqindja e fëmijëve që janë raportuar përkundrejt gjithë rasteve të raportuar në polici 
është shumë e ulët. Vetëm 0.42% e të gjitha rasteve të raportuar në polici janë kundër 
fëmijëve.  
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Për vitin 2014, numri i përgjithshëm i viktimave fëmijë është 580. 214 fëmijë janë viktima 
të dhunës në familje dhe 311 fëmijë viktima të keqtrajtimit. Pjesa e mbetur e rasteve kanë 
të bëjnë me abuzime seksuale, saktësisht 46 fëmijë, dhe trafikim, 9 fëmijë, që është dhe 
numri më i vogël i viktimave fëmijë. 

Puna e fëmijëve: Rritja e normës së punësimit dhe pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 
rritet me rritjen e moshës së fëmijëve. Djemtë e grupmoshës 15-17 vjeç kanë normën 
më të lartë të punësimit dhe pjesëmarrjes në fuqinë punëtore, përkatësisht 20.7% dhe 
22.5%. Në të kundërt, vajzat e së njëjtës grupmoshë, kanë një normë punësimi prej 13.1% 
dhe pjesëmarrje në fuqinë punëtore prej 14.5%.  Djemtë duket të jenë më të prirur për 
t’u bërë fëmijë që punojnë, ose të hyjnë në punë si fëmijë krahasuar me vajzat. Nga ata 
tjetër, vajzat përfshihen më shumë në punë bujqësie të papaguar për familjen, tek e cila 
qëndrojnë edhe gjatë kohës si të rritur.  

Fëmijët marrin pjesë kryesisht në bujqësi. 80% e të gjithë fëmijëve të punësuar janë të 
përfshirë në bujqësi, gjueti, pylltari dhe peshkim. Vajzat kanë pjesëmarrje më të lartë se 
djemtë në aktivitete të tilla. Ndarja sipas statusit të punësimit tregon se 93.4% e vajzave 
të punësuara punojnë në punë shtëpie (për familjen) të papaguar. Pjesëmarrja e djemve 
në këtë aktivitet është gjithashtu e konsiderueshme,  87.2%, por më e vogël se e vajzave.  
Fëmijët janë të punësuar edhe në disa aktivitete shpërndarje ose tregtie, që i referohet 
shitjes nëpër rrugë. 

Fëmijët që nuk punojnë, ndjekin shkollën pothuajse 100%. Norma e ndjekjes së shkollës 
është më e ulëta për fëmijët e grupmoshës 15-17 që punojnë. Struktura e angazhimit të 
kohës së vajzave dhe djemve, të grupmoshës 6-17 vjeç, tregon se vajzat që janë në shkollë 
janë më shumë të angazhuara në shërbime të papagura në familje në krahasim me djemtë. 
Shifrat tregojnë 43.0% për vajzat krahasuar me 28.1% për djemtë.  

Ka më shumë fëmijë që punojnë sesa fëmijë të punësuar. Prefekturat e Elbasanit, Korçës 
dhe Shkodrës kanë normat më të larta të fëmijëve që punojnë dhe fëmijëve të punësuar. 
Prefekturat e Durrësit, Fierit, Gjirokastrës, Lezhës, Tiranës dhe Vlorës kanë normat më 
të ulëta të fëmijëve që punojnë dhe fëmijëve të punësuar. 

Shëndeti: Normat e vdekshmërisë së fëmijëve janë më të larta për fëmijët në moshën 
5 vjeçare duke arritur 10%.  Në çdo grupmoshë, djemtë kanë normë më të lartë 
vdekshmërie sesa vajzat. Grupmosha nën 6 vjeç ka normën më të lartë të kequshqyerjes 
duke arritur në 27%.  Djemtë kanë normë më të lartë kequshqyerje sesa vajzat. Vetëm 
34.7% e fëmijëve hanë fruta çdo ditë dhe 51.7% e fëmijëve hanë mëngjes çdo ditë shkolle. 
Përqindja e fëmijëve mbipeshë afron në 22%.  Norma e fëmijëve të lindur nënpeshë është 
e ulët, me një mesatare kombëtare prej 3.4% në vitin 2014. Të gjithë rajonet tregojnë 
norma të kënaqshme për sa i përket imunitetit, me 95% e sipër.  
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Përfundime dhe Rekomandime bazuar në Analizën 
e Buxhetit të Shtetit  

Nga këndvështrimi institucional, ka një sërë agjencish publike me funksione të ndryshme 
për fëmijët – p.sh. për çështjet sociale, MMSR është agjencia përgjegjëse për politikat 
e përgjithshme që shënjestrojnë fëmijët, ndërsa SHSSH është përgjegjës për kujdesin 
social, KKMDF; për advokimin dhe këshillimin për të drejtat e fëmijëve, ISHP për punën e 
fëmijëve, SHKP për punësimin dhe AKAFPK për shërbimet AFP, MD për Drejtësinë për 
të Mitur, MZHUT për strehim social, MAS për arsimimin në përgjithësi, por gjithashtu 
edhe për programe të veçanta për arsimin gjithëpërfshirës, etj. Përveç këtyre, janë 
edhe OSHC-të si ofrues shërbimi dhe advokues të të drejtave të fëmijëve dhe agjencitë 
ndërkombëtare me axhendat e tyre për të drejtat e fëmijëve dhe kushtëzimeve të tilla si 
EC. Ky terren kaq i angazhuar nxjerr në pah nevojën për një mekanizëm bashkëpunimi 
ndërinstitucional, ose nëpërmjet agjencisë ose nëpërmjet MMSR-së, gjë që do të 
siguronte kalimin e informacionit, si edhe sinergji dhe marrëdhënie të harmonizuara 
ndërmjet agjencive të përfshira. Në të njëjtën kohë, është i nevojshëm edhe racionalizimi 
i funksioneve në varësi të llojit të organizatës duke qenë se disa funksione duket të jenë 
të izoluara në agjenci të caktuara, mandati i të cilave ka tjetër fokus dhe për rrjedhojë ata 
punojnë në silo (të izoluar).

Përvoja nga vende të tjera që kanë iniciuar buxhete më miqësore për fëmijët ka 
konsistuar në legjislacionin e buxhetit, në strukturën e sistemit të buxhetit, në fazat bazë 
të procesit të buxhetimit duke përfshirë edhe përgatitjen, në miratimin dhe kontrollin e 
ekzekutimit të buxhetit, në sistemin e ekuilibrit ndër-buxhetor, ndërsa në disa vende të 
tjera është themeluar Fondi Kombëtar i Fëmijëve së bashku me një formulim shumë të 
qartë për krijimin dhe përdorimin e tij.  Përveç kësaj, janë kryer vlerësime për shërbimet 
sociale në interes të familjes dhe fëmijëve, që kanë analizuar gjithashtu shpërndarjen e 
shpenzimeve për arsim ndërmjet niveleve të sistemit të buxhetit dhe shpenzimeve për 
arsim të buxhetit vendor dhe disproporcionin e shpërndarjes për frymë midis rajoneve. 
Një vlerësim i ngjashëm, që të mbulojë shpenzimet vendore në të gjitha fushat prioritare 
të Planit të Veprimit, do të ishte me shumë dobi për agjencinë, por edhe për OSHC-të 
që promovojnë të drejtat e fëmijëve, në mënyrë që të jenë të aftë të artikulojnë më mirë 
përpjekjet e tyre kundrejt buxheteve me qasje miqësore për fëmijët. 

Qeveria ka prezantuar draft buxhetin për vitin 2016 për aprovim nga parlamenti në fund 
të nëntorit 2015. Buxheti i përgjithshëm është tkurrur lehtë në krahasim me vitin e 
kaluar. Megjithatë, programet kryesore që shënjestrojnë fëmijët nuk kanë pasur ulje 
të konsiderueshme me disa programe të buxhetit, të tilla si sektori i arsimit bazë që 
është parashikuar me një rritje të lehtë.

Shpenzimet e buxhetit publik për arsimin, në rreth 2.5% të PBB-së janë të ulëta në 
krahasim me vendet fqinje dhe të rajonit. Vende të tjera në rajon si Serbia dhe Kroacia 
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shpenzojnë mesatarisht 5-6% të PBB-së për arsimin21, dhe vendet e OECD-së shpenzojnë 
mesatarisht 6.3% të PBB-së. Nivelet e shpenzimeve aktuale janë shumë më poshtë 
objektivit prej 5% të PBB-së, të vendosur nga programi i qeverisë aktuale. Shpenzimet 
e përgjithshme publike për arsimin janë ulur në mënyrë të vazhdueshme që nga 2012 
deri më 2015 dhe do të ulen më tej në 2016 si pasojë e presioneve të buxhetit. Në vijim 
të vendimit për decentralizimin e plotë të arsimit parashkollor, shpenzimet për këto 
funksione do të delegohen plotësisht në nivel vendor që prej 2016. Pjesa e shpenzimeve 
për arsim e PBB-së dhe shpenzimet e përgjithshme të buxhetit do të vazhdojnë tendencën 
e tyre në rënie deri në 2018-ën.  

Shpenzimet për arsimin bazë janë rritur me 3% në vitin 2014 krahasuar me vitin 2012. 
Buxheti i vitit 2015 pësoi një rënie të lehtë te burimet e përgjithshme të shpërndara në 
këtë program, i cili u rivendos në vitin 2016. Buxheti për arsimin bazë u rrit me 2% në vitin 
2016 dhe do të mbetet në nivele të qëndrueshme deri në vitin 2018. Shpenzimet kapitale 
për arsimin bazë kanë ngelur në nivele modeste, përafërsisht 5% e shpenzimeve totale. 
Kjo reflekton sërish presionin e përgjithshëm për reduktimin e shpenzimeve publike. 
Përmirësimi i kushteve fizike të ndërtesave të shkollave është prioritet afatmesëm 
dhe afatgjatë, duke qenë se mungesa e investimeve mund të shkaktojë klasa më të 
mëdha, përdorim të shkollave me dy turne, dhe masa të tjera të efikasitetit në 
nivelin bazë të arsimit. 

Shpenzimet për arsim të mesëm shkojnë në 8,6 bilion Lek në vitin 2016, duke shënuar një 
rritje  prej 12.8% krahasuar me vitin 2012. Kjo rritje përbëhet kryesisht nga një rritje në 
shpenzimet për arsimin e mesëm të përgjithshëm: buxheti për vitin 2016 është planifikuar 
të jetë 6,6 bilion Lek, ose 19% më i lartë sesa në vitin 2012 (5.5 bilion). Shpërndarja e 
burimeve në AFP ka pësuar një mungesë vëmendjeje nga qeveria, pavarësisht deklaratave 
për prioritarizimin e shkollave profesionale. Buxheti për programin është ulur me 27% në 
vitin 2015 në krahasim me vitin e mëparshëm. Në vitin 2016 buxheti për AFP do të rritet 
me 22% më shumë sesa në vitin 2015, duke u stabilizuar në një nivel afërsisht 5% më të 
ulët sesa shpenzimet e vitit 2012.

Pagat e mësuesve përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme 
publike për arsimin në të tre programet e kësaj analize, duke eliminuar shpenzimet për 
zëra të ndryshëm nga pagat, gjë e cila mund të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies. Ky 
problem është akut sidomos në arsimin bazë. Kjo normë ka mbetur e qëndrueshme 
përgjatë viteve të fundit për të tre programet. 

Qeveria menaxhon masa të ndryshme që kanë për qëllim sigurimin e arsimit gjithëpërfshirës 
nëpërmjet kompensimit të shpenzimeve për tekste shkollore, kosto transporti dhe bursa 
për kategori të veçanta nxënësish. Shpenzimet për barazi në arsim janë rritur lehtësisht 
nga viti në vit por duhet të forcohen më tej nëpërmjet mbështetjes aktive dhe sigurimit 
të shërbimeve në shkollë, të tilla si vakte shtesë dhe pajisje të tjera. Kostot e teksteve 

21. Banka Botërore, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx, të dhëna për 
Serbinë (2011) dhe Kroacinë (2010). Të dhëna për vendet e OECD-së nga OECD: Një vështrim mbi 
arsimin, 2013.
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shkollorë nuk janë të vetmet pengesa ekonomike për ndjekjen e shkollës, që do të thotë 
ekzistojnë edhe kosto rrjedhëse për materiale të tjera arsimore. Kostot mesatare të 
arsimimit të përballuara nga familjet për fëmijët nga mosha 5 deri në 14 vjeç (arsimi bazë) 
janë 2000 Lek në muaj. Duke marrë në konsideratë që afërsisht 24% e fëmijëve në këtë 
grupmoshë jetojnë në familje të varfra, buxheti në mbështetje të kësaj kategorie duhet 
të jetë të paktën 2,4 bilion Lek, ose 1 bilion Lek më i lartë sesa shpenzimet aktuale. Ky 
vlerësim nuk përfshin kostot e lidhura me sigurimin e vakteve dhe ndihmën në shkollë 
për fëmijët në nevojë. 

Në sektorin e shëndetit, programi më i përshtatshëm për fëmijët është kujdesi parësor, 
i cili mbulon ndërtesat e shëndetit parësor në të gjithë vendin dhe shërbimin e mjekut 
të familjes. Shërbimet e kujdesit të shëndetit janë pa pagesë për një sërë kategorish të 
popullsisë, duke përfshirë përfituesit e programit NE, veteranët e luftës, invalidët e luftës, 
fëmijët nga mosha 0-1 vjeç dhe jetimët, si edhe njerëzit me kushte të veçanta mjekësore. 
Fëmijët më të mëdhenj se 1 vjeç dhe gratë shtatzëna/me leje lindje pranohen në sistemin 
e shëndetit me bashkë-financim (sigurimi i shëndetit).  

Shërbimi publik i kujdesit për shëndetin mbulon programin e imunitetit për fëmijë 
të çdo moshe në Shqipëri. Mbulimi i programit të imunitetit është pothuajse universal 
me një tregues prej 99% fëmijë të mbuluar, duke përfshirë fëmijë nga familje me më pak 
avantazhe dhe/ose fëmijë të minoriteteve të ndryshme. Shërbimi i vaksinimit sigurohet 
nëpërmjet kujdesit shëndetësor parësor dhe ofrohet pa pagesë për të gjithë fëmijët. Nuk 
ka të dhëna për raportin e fëmijëve nga familje të varura (jo kontribuese) që përfitojnë 
imunitet, duke qenë se financimi është universal. Mbulimi i imunitetit është afër mbulimit 
universal për fëmijët në Shqipëri. 

Programe të mbrojtjes sociale dominohen nga transferta monetare (cash) për zbutjen e 
varfërisë dhe përfitimet e invalidëve. Shqipëria nuk ka ndonjë përfitim nga transfertat 
monetare që shënjestrojnë drejtpërdrejtë fëmijët – programi NE shpërndahet tek 
familjet dhe përfitimi maksimal për familje është 8,000 Lek, i llogaritur në 3200 Lek për 
prindërit dhe vetëm 700 Lek për fëmijët në familje. Programi NE mbështet rreth 20% 
të familjeve me fëmijë nën 18 vjeç – 77,444 familje nga 390 mijë familje në total që kanë 
fëmijë; ose 85 mijë fëmijë nga 144 mijë fëmijë që jetojnë në familje të varfra.22 Shumat 
e aprovuara në programin NE nuk kanë lidhje me konsumin apo të dhënat e varfërisë 
dhe konsiderohen të jenë jo efektive në nxjerrjen e njerëzve nga varfëria. Përveç kësaj, 
kuotat për fëmijët në programin NE janë shumë të ulëta në 700 Lek (më pak se 5 Euro) 
në muaj, edhe pse fëmijët kanë nevoja më të mëdha për ushqim cilësor, kujdes dhe arsim 
sesa të rriturit. Struktura e përfitimeve nga programi NE nuk është hartuar me qëllim 
kryesor mirëqenien e fëmijës. Fëmijët që jetojnë në familje të mëdha e të varfra kanë më 
shumë gjasa të jetojnë në varfëri sesa ata që jetojnë në familje më të vogla. Për më tepër, 
instrumentet për ta trajtuar këtë çështje janë të limituara. Siç u theksua në seksionin e 
parë të këtij raporti, norma e varfërisë ka gjasa të jetë më e lartë për familjet me numër 
të lartë fëmijësh dhe moshë të vogël.  

22. Vija e varfërisë është vendosur në konsumin real për frymë prej 4,891 Lek në muaj me çmimet e vitit 
2002, shiko seksionin më sipër
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Shpenzimet për shërbime të kujdesit social janë pothuajse të parëndësishme me rreth 
3% të buxhetit të përgjithshëm të programit për mbrojtjen sociale. Qeveria po parashikon 
një reformë gjithëpërfshirëse në shërbimet sociale, e cila pritet të bëjë të nevojshëm 
forcimin e kapacitetit të stafit në ofrimin e shërbimit social, krijimin e shërbimeve të reja, 
si edhe të krijojë një lëvizje drejt shërbimeve të bazuara në komunitet. Megjithatë, të 
dhënat e buxhetit sugjerojnë se kjo reformë nuk do të përkrahet nga ndonjë financim i 
konsiderueshëm për arsye të strukturave dhe shërbimeve të reja deri në vitin 2018.

Shërbimet e kujdesit social për fëmijët janë shumë të kufizuara: aktualisht, janë vetëm 
14 qendra publike të shërbimit social që ofrojnë shërbime për rreth 511 fëmijë në total. 
Shumica përfshin shërbime rezidenciale për fëmijët pa kujdes prindëror dhe/ose fëmijët 
me aftësi të kufizuara, por kanë gjithashtu edhe disa shërbime ditore. Kapaciteti i këtyre 
qendrave është shumë i kufizuar: numri i përgjithshëm i fëmijëve që marrin shërbim në 
këto qendra është më pak se 3% e fëmijëve me lloje të ndryshme paaftësish. Në Shqipëri 
janë rreth 2550 fëmijë me aftësi të kufizuara serioze që nga viti 2011, të cilët janë tërësisht 
të paaftë të kujdesen për veten e tyre dhe ju duhet një strehim/shtëpi ose shërbim kujdesi 
ditor. Mbulimi aktual me shërbim publik është shumë i kufizuar me një numër prej 345 
fëmijësh në kujdes rezidencial. Një studim mbi konceptin e shportës së shërbimeve, kryer 
nga MMSR në vitin 201423 sugjeron se financimi në vlerën e 2,4 milion Eurosh (325 
milion Lek) do të ishte i nevojshëm për të shërbyer ushqim për fëmijët më shumë në 
nevojë, ose të paktën 33% më shumë sesa shpenzimet aktuale. 

Vëmendje duhet t’i kushtohet gjithashtu vlerësimit të cilësisë së shërbimit, projekteve dhe 
programeve të financuara nga qeveria duke marrë në konsideratë rezultatet e dobëta për 
sektorë të rëndësishëm (arsim, shëndetësi, etj.) duke i krahasuar me standardet rajonale 
dhe ndërkombëtare. Është e nevojshme të kalohet nga diskutimet e përgjithshme të 
bazuara vetëm në sasinë e fondeve të shpenzuara për fëmijët, në një analizë cilësore 
të shpenzimeve për fëmijët. Vlerësimet sasiore dhe cilësore duhet të bëhen në mënyrë 
periodike nga ekspertë të pavarur.  

Mbledhja e të dhënave duhet të forcohet në të gjitha nivelet e qeverisjes duke siguruar 
konsekuencë dhe raporte të standardizuara dhe të bazuara në statistika kohore aktuale 
për monitorimin e shpenzimeve publike. Këto raporte duhet të vendosen edhe në 
dispozicion të publikut. 

Qeveritë, të ndikuara nga shtrëngime fiskale pakësojnë shpenzimet që mbështesin 
mirëqenien e fëmijëve. Si rezultat i kësaj, edhe pse shpërndarjet e buxhetit mund të duken 
sikur janë rritur, shpërndarjet për fëmijët nuk janë rritur në ndonjë masë të dukshme. 
Nga ky rishikim i parë i buxhetit për fëmijët disa nga vëzhgimet kryesore janë: axhenda 
kombëtare e ekonomisë nuk reflekton domosdoshmërisht fokus tek fëmijët dhe familjet 
(përveç transfertave monetare si pjesë e skemës së ndihmës ekonomike); ndikimit të 
vlerësimit të shpenzimeve për fëmijët dhe rezultateve në ambientin politik dhe fiskal i 
është kushtuar pak vëmendje; njohuri të kufizuara për buxhetin miqësor ndaj fëmijëve 

23. Koncepti për paketën e shërbimeve sociale, UNICEF/ISB, Qershor 2015.
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dhe kapacitete të dobëta për të matur efektivitetin dhe efikasitetin e shpenzimeve publike 
për fëmijët; mungesa e lidhjes mes politikave dhe prioriteteve të shpenzimeve për të 
arritur fëmijët më vulnerabël;  mungesa e një programi të përfitimit të fëmijëve dhe 
familjeve dhe një sistem i dobët social për të mbrojtur fëmijët.

Rritja e investimeve për fëmijët kërkon një vizion që garanton të drejtat e fëmijëve 
pavarësisht përballueshmërisë, duke siguruar burime të mjaftueshme që mbështesin 
aksesin e njëjtë për kujdes shëndetësor cilësor ose arsimim pavarësisht statusit të tyre 
ekonomik, vendndodhjes, etnisë, etj. Prioriteti i qeverisë për lobimin e të drejtave të 
fëmijëve nuk është i mjaftueshëm nëse nuk lidhet me shpërndarje të mjaftueshme të 
buxhetit dhe burimeve. 

Është e nevojshme të krijohet një sistem kontrolli dhe balance për të siguruar saktësinë 
e përdorimit të buxhetit të shpërndarë për fëmijët, si edhe vendosja e sistemit të 
monitorimit dhe vlerësimit efektiv. Për më tepër, vlerësimet e efektivitetit për shpenzimet 
e buxhetit dhe ndikimi i tyre tek të drejtat e fëmijëve janë elementë të rëndësishëm për 
t’u përfshirë në vlerësime të ardhshme. 

Buxhetimi për fëmijët duhet të bëhet një komponent i plotë në procesin e planifikimit. Duke 
marrë parasysh variacionet e performancës së qeverisë për arritjen e objektivave kombëtarë 
në lidhje me fëmijët dhe zhvillimin, duhet bërë shumë punë për të përmirësuar shpërndarjen 
e shpenzimeve dhe performancën e programeve që janë të modeluara drejtpërdrejtë 
për përmirësimin e rezultateve për fëmijët. KKMDF, MMSR dhe MF duhet të punojnë në 
partneritet   për të përmirësuar procesin e planifikimit për buxhetin e vitin 2016 e më tej.  

Gjatë kësaj analize u konstatua se termi buxhet për fëmijët shkakton një farë konfuzioni, 
për shkak të analizës së kufizuar të buxhetit në Shqipëri, e cila çon në keqkuptime duke 
qenë se projekti sugjeron një buxhet të veçantë për fëmijët. Përveç kësaj, gjatë analizës 
u forcuan aftësitë e organizatave për të bërë më mirë lidhjen e analizës së buxhetit me 
praktikat e punës me fëmijët. 

Politikat me shënjestrim rajonal: Diferencat në shpenzime mes zonave urbane dhe 
rurale si edhe diferencat në karakteristikat dhe kushtet e tyre socio-ekonomike kanë 
nevojë për politika specifike që marrin në konsiderate këto ndryshime, dhe që mund të 
përmbushin në mënyrë të suksesshme nevoja të ndryshme që kanë këto zona. Ka vend për 
masa më të mira e më të shumta në numër përsa i përket transportit publik për fëmijët e zonave 
rurale për të lehtësuar në këtë mënyrë familjet nga shpenzimet e larta, si edhe për të nxitur 
dhe krijuar mundësi për prindërit në zonat rurale të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. 

Investimet në parashkollor: Ka nevojë për më shumë investime publike për fëmijët 
në parashkollor, gjë e cila është e një rëndësie të veçantë në zonat urbane, ku mbështetja 
tek anëtarët e familjes është më e vogël. Në këtë drejtim, shpenzimet më të larta mujore 
për arsimin në disa prefektura të varfra paralajmërojnë për një barrë financiare që bie mbi 
familjet për shkak të numrit të lartë të fëmijëve në moshën parashkollore, e cila mund 
të mbështetet nga shpenzime më të larta mujore për arsimin nga këto prefektura për 
fëmijët në parashkollor. Nga ana tjetër, një mbështetje më e madhe dhe e përmirësuar 
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për parashkollorët siguron mbështetje sociale për nënat, të cilat u japin kujdesin primar 
fëmijëve, duke rritur kështu mundësitë e tyre për të hyrë në tregun e punës dhe duke 
kontribuar në të ardhurat e familjes.  Kjo kërkon ndërveprim dhe koordinim të organeve 
të ndryshme politkëbërëse për të siguruar stimuj që përmirësojnë jetesën e familjeve dhe 
për rrjedhojë mirëqenien e fëmijëve. 

Të mirat publike mbi baza demografike: Politikat për të mirat publike ose investime 
duhet të marrin në konsideratë përbërjen e moshës së fëmijëve në mënyrë që investimet 
publike të drejtohen sipas nevojave, duke qenë se fëmijët e moshave të ndryshme kanë 
nevoja të ndryshme dhe kanë peshë financiare të ndryshme në familje. Përveç kësaj, 
meqenëse shpenzimet për arsim rriten me rritjen e moshës, prindërit me të ardhura jo 
të mira mund të përballen me dilemën e dërgimit të fëmijës në shkollë apo në punë. Si 
rrjedhojë, është e thelbësore të kuptohet struktura e moshës së fëmijës dhe shpërndarja 
e shpenzimeve për arsim në familje para se të merren vendime publike mbi shpërndarjen 
e buxhetit për investime publike. 

Rritja e përpjekjeve në arsim, në reduktimin e varfërisë së familjeve dhe të 
mirat sociale: Ndihmat kërkohen për familjet më të varfra për të minimizuar rrezikun 
e dërgimit të fëmijëve në punë. Familjet me fëmijë më të vegjël janë më të ekspozuara 
ndaj varfërisë dhe më vonë ka gjasa t’i dërgojnë fëmijët e tyre për të punuar. Prandaj, 
demografia dhe përbërja e familjeve është e rëndësishme për shpërndarjen e të mirave 
publike, siç është edhe rritja e përpjekjeve në lidhje me sigurimin e arsimimit për të rritur 
nivelin e arsimimit, për të ulur punën e fëmijëve dhe për të përmirësuar jetesën. Përveç 
kësaj, ekziston nevoja për rritjen e numrit të institucioneve të specializuara që mund 
të sigurojnë mbështetje sociale për ata në nevojë, duke pasur parasysh karakteristikat 
e grupit, gjininë dhe ndryshimet etnike. Një shpërndarje më e madhe duhet bërë për 
fëmijët Rom dhe ata me aftësi të kufizuara. 

Politika të ndjeshme gjinore: Ndryshimet gjinore mes djemve dhe vajzave duhet të 
merren në konsideratë kur hartohen politikat dhe kur bëhen investime publike sepse 
mund të ndikojnë në mënyra të ndryshme. Investimet publike duhet të nxisin barazinë dhe 
mundësitë e barabarta të përfitimit prej tyre. Vajzat dhe djemtë vendosen në rolet e tyre 
shoqërore shumë herët. Kuadri i sistemit të punësimit i ndjek ata përgjatë gjithë jetës, ku 
gratë gjenden kryesisht në punë të papaguar në familje. Për fëmijët në zonat rurale mund 
të ketë pasoja të tjera, duke qenë se ata kanë të bëjnë kryesisht me bujqësi. Për pasojë, 
nevojitet vëmendje për mundësi arsimimi për fëmijët dhe mbështetje të tjera për ata që 
jetojnë në zonat rurale. Disponueshmëria e informacionit mbi aktivitetet e fëmijëve në punë 
shërben për të përshtatur politika sipas nevojave që sigurojnë dhe rrisin të drejtat e fëmijëve, i 
heqin ata nga puna e fëmijëve duke i vendosur në sistemin e arsimit. Djemtë duken më të prirur 
për t’u bërë fëmijë që punojnë ose që hyjnë në punën e fëmijëve, ndërsa vajzat marrin 
pjesë në punë familjare të papaguar, në të cilën vazhdojnë të qëndrojnë deri sa rriten. 

Studimet në nivel mikro: Studime duhet të kryhen jo vetëm në shkallën makro duke 
marrë në konsideratë faktorë në shkallë të madhe, por edhe në nivel familjesh për të kuptuar 
nevojat e fëmijëve dhe shpërndarjen e buxhetit brenda familjeve. Në këtë mënyrë përpjekjet 
në shkallë makro mund të jenë më gjithëpërfshirëse dhe të shënjestruara më mirë.   
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