
Ndikimet e fshehta të Covid-19
tek prindërit dhe fëmijët në nevojë
Ky vlerësim është pjesë e një studimi global, i ndërmarrë
nga Save the Children gjatë muajve Mars-Maj 2020, që
synoi të sigurojë informacion mbi nevojat dhe pasojat e
shkaktuara nga Covid-19, në mirëqënien ekonomike, 
psikologjike dhe sociale tek familjet dhe fëmijët (mosha
11-17 vjec) si dhe për të dëgjuar dhe marrë mendimet e 
fëmijëve mbi këtë situatë.  
                         Prindër, fëmijë dhe të rinj.  Ata janë
përzgjedhur në mënyrë rastësore në zonat dhe komunitetet
ku shtrihen projektet e Save the Children.

Të anketuarit: 343 

të këtij studimi tregojnë se humbja

          fëmijë nga familjet,
          që humbën më shumë
se gjysmën e të ardhurave
të tyre raportuan se ndiheshin 
“më pak të lumtur” se sa para
pandemisë.

52% 
52%

          të rritur kanë përjetuar
          ankth, vetmi, depresion,
janë ndjerë të pashpresë dhe
të pa aftë për të përballuar
situatën.

73% 
73%        fëmijë e kanë pasur të

       vështirë të sigurojnë akses
tek materialet mësimore të
siguruara më parë nga shkolla. 

22% Anketues22% Anketues90% 

      fëmijë sugjeruan që qeveria
      duhet të kujdeset më mirë
 për njerëzit në nevojë

90%

të cilët kanë humbur të ardhurat
e tyre kanë pasur vështirësi 
të sigurojnë ushqimet bazë apo 
suplimente të nevojshme
ushqimore.

Anketues Anketues49% 
humbën të ardhurat
e tyre si pasojë e masave
të izolimit kundër - Covid. 

Anketues

Anketues

tek të rriturit dhe fëmijët

apo pakësimi i të ardhurave ekonomike ka ndikuar
negativisht në mirëqenien emocionale dhe psikologjike



Thëniet e Fëmijëve 

"Prindërit e mi nuk mund të shkojnë dhe të shesin
prodhimet tona në treg, prandaj mund të humbasim

 Vajzë 17 - vjeçare, zonë rurale

Djalë 14 - vjeç,  zonë urbane

Vajzë 15 - vjeçare,  zonë rurale

 Vajzë 16 - vjeçare,  zonë rurale

"Të gjithë fëmijët janë të barabartë dhe ne kemi të drejta
të barabarta edhe pse disa kanë kushte shumë më të mira
se të tjerët. Ata (drejtuesit/qeveria) nuk duhet t'i diskriminojnë,
por nëse munden, ata duhet t'i ndihmojnë, dhe nëse kjo do të
duket si një përrallë, ata duhet të vendosen të paktën një herë
në këmbët e tyre dhe atëherë mund të kuptojnë lotët e jetimëve, 
lotët e të pastrehëve, të njerëzve të varfër që mbledhin gjëra në

"E vetmja gjë që do të kërkoja nga qeveria është të menaxhojë
më mirë situatën dhe të japë më shumë furnizime ushqimore
dhe lehtësim për familjet që kanë vërtet nevojë për të. Kjo duhet

"Unë kërkoj nga prindërit e mi që ta shfrytëzojnë këtë kohë për të kaluar
më shumë kohë së bashku, për të folur më shumë me ne dhe për të marrë

Djalë 16 - vjeç, zonë urbane 

gjithçka."

rrugë për të siguruar jetesën"

të bëhet më seriozisht dhe më transparente"

pjesë në aktivitetet tona"

"Bërtitjet e prindërve për mungesën e parave dhe
pamundësia për të bërë rutinën time si dhe për të
lëvizur i lirë më kanë vënë në stres”



Mesazhet e fëmijëve për autoritetet

Djalë 16 vjeç, zonë urbane Shqipëri

Vajzë 16 vjeçare, zonë urbane Shqipëri

Vajzë 15 vjeçare, zonë rurale Shqipëri
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