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Abstrakti: 

 Nëse kohezion do të thotë rruga drejt idealit, përfshirja sociale dhe administrimi i 

shërbimeve sociale  është mjet për të arritur deri tek mirëqenia e shteti social në të cilën si 

parim kushtetues thiret për mirëqenien e shtetit social për çdo qytetar të RMV-së. Me vetë 

faktin që  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut (RMV), Ministria për punë dhe 

politikë sociale si dhe Drejtoria për punë sociale – Komuna, Qendrat për përkujdesje sociale 

bindshëm dhe me energji e shkelin këtë rrugë, duke ndërmarrë aktivitete për uljen e varfërisë 

dhe ç’kyçjes sociale.   

 Sigurimi i kushteve më të mira për jetesë të qytetarëve është imperativ për 

Qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, Ministrinë për punë dhe politikë sociale 

(MPPS) si dhe Drejtoria për punë sociale – Komuna, Qendrat për përkujdesje sociale. Vlenë 

të theksohet që me decentralizimin e mbrojtjes sociale u krijuan kushte për një shoqëri 

inkluzive dhe kohezive. Varfëria dhe ç’kyçja sociale e grupeve të prekshme nuk është e 

panjohur dhe ne nuk i injorojmë këto probleme, në fakt kompetentët punojnë në mënyrë 

aktive për të gjetur zgjidhje. 

 Jemi dëshmitarët që krahas ruajtjes së stabilitetit dhe qëndrueshmërisë ekonomike, 

marrja e masave për uljen e varfërisë dhe nxitjen e përfshirjes sociale është një nga 

përparësitë kyçe të Qeverisë në vendin tonë, nga se të gjithë këto masa do të ndihmojnë në 

çlirimin e potencialit të konsiderueshëm njerëzor të pashfrytëzuar. 

Fjalët kyçe: Përfshirje, Administrim social, Varfëri, Qëndrueshmëri, Shoqëri, 

Qeverisje. 
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Abstract: 

 If cohesion means the path to the ideal, social inclusion and administration of social 

services is a means to achieve a welfare social state in which as a constitutional principle is 

emphasized the welfare of a social state for every citizen of RNM. Due to the fact that the 

Government of the Republic of North Macedonia (RNM), the Ministry of Labor and Social 

Policy, and Department of social work- Municipality, Centers for social care convincingly 

and vigorously follow this path, undertaking activities to reduce poverty and social exclusion. 

Providing the best living conditions for the citizens is imperative for the Government 

of the Republic of North Macedonia, the Ministry of Labor and Social Policy (MLSP), as 

well as the Department of social work- Municipality, Centers for social care. It is important 

to emphasize that the decentralization of social protection created conditions for an inclusive 

and cohesive society. Poverty and social exclusion of affected groups is notable and we do 

not ignore these problems, in fact the authorities are actively working to find a solution. 

We are witnesses that apart from maintaining economic sustainability, taking 

measures to reduce poverty and promote social inclusion are main priority of the Government 

in our country, because all these measures will help unleashing the unused human potential. 

Key words: Inclusion, Social administration, Poverty, Sustainability, Society, 

Government. 
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Абстракт: 

Ако кохезијата значи пат до идеална, социјална инклузија и администрација на 

социјална работа, тогаш значи и средство за постигнување социјална држава на 

благосостојба во која како уставен принцип се потенцира благосостојбата на 

социјалната држава за секој/а граѓанин/граѓанка на Република Северна Македонија 

(РСМ). Владата на Република Северна Македонија, Министерството за труд и 

социјална политика (МТСП) и Одделот за социјална работа – Општината и Центрите за 

социјална заштита убедливо и доследно го следат овој пат, преземајќи активности за 

намалување на сиромаштијата и социјална ексклузија. 

Обезбедувањето на најдобри услови за живеење на граѓаните и граѓанките е 

примарна должност на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за 

труд и социјална политика, како и Секторот за социјална работа – Општината и 

Центрите за социјална заштита. Важно е да се нагласи дека децентрализацијата на 

социјалната заштита создаде услови за инклузивно и кохезивно општество. 

Сиромаштијата и социјалната ексклузија на засегнатите групи се видливи и ние не ги 

игнорираме овие проблеми, всушност, властите активно работат на изнаоѓање 

решение. 

Сведоци сме дека покрај одржувањето на економската одржливост, 

преземањето мерки за намалување на сиромаштијата и промовирање на социјалната 

инклузија се главните приоритети на Владата во нашата земја, бидејќи сите овие мерки 

ќе помогнат да се ослободи неискористениот човечки потенцијал. 

Клучни зборови: Инклузија, администрација на социјална работа, сиромаштија, 

одржливост, општество, влада. 
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Hyrja 

 Fakt që madhësia e përfshirjes sociale dhe administrimi në sektorin publik në një 

vend nuk mund të përkufizohet. E gjithë kjo bazohet në numrin e banorëve që veprojnë në atë 

shtet po dhe në kërkesat e qytetarëve përballë institucioneve relevante. Më e rëndësishme 

është që të identifikohet niveli i aksesit në shërbime sociale nga ana e qytetarit dhe 

përmbushja e nevojave të tyre. Duhet të kemi parasysh se sa më tepër shërbime presim, aq më 

tepër njerëz janë të nevojshëm në sektorin publik që t’i administrojnë këto shërbime, jo se 

kërkon politikbërja e vendit por menaxhmenti ka nevojë gjithmonë për përforcime të tilla, me 

profesionist të dalluar dhe të dëshmuar. A kanë të gjithë qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut qasje të barabartë në këto shërbime? A respektohet parimi i 

subsidiaritetit mes institucioneve, këto dhe shumë elemente të cilat na dërgojnë në dyshime 

do jenë pika trajtuese në punimin e masterit. Avantazhet dhe disavantazhet që do trajtohen në 

temën e punimit të masterit  do hasni nga ato pjesë të teorive të ndryshme që na rrethojnë si 

mirëqenie më të lartë sociale, shoqëri më të zhvilluar në të gjitha kuptimet, me fjalë të tjera 

në këtë kërkim do të përdoren disa metoda, duke filluar nga rishikimi i literaturës e deri në 

grumbullimin e të dhënave empirike.  

 Përfshirja sociale ka të bëjë me masat që u mundësojnë individëve dhe grupeve të 

kenë atë qasje në shërbimet publike në mënyrë që të marrin pjesë me shkallën më të lartë të 

aftësive të tyre në jetën sociale, ekonomike dhe politike të shoqërisë tonë. Me këtë rast 

punimin e këtij studimi e kam elaboruar në katër kapituj që strukturalisht çdo njëra me tjetrën 

kanë një gjenezë në të cilën shpresojmë që të jesë frytdhënëse. 

 Një administratë publike funksionale është parakusht për qeverisje demokratike 

transparente dhe efektive. Si bazament i funksionimit të shtetit, ajo përcakton aftësinë e 

qeverisë për të ofruar shërbime publike dhe për të kultivuar konkurrencën dhe zhvillimin e 

vendit. Ajo po ashtu luan rol thelbësor në procesin e integrimit evropian duke e bërë të 

mundur zbatimin e reformave thelbësore dhe duke organizuar dialogun efikas të anëtarësimit 

me Bashkimin Evropian (BE).  

 Temën e lartëpërmendur do e elaboroj në pika të ndryshme dhe atë duke e zgjeruar 

në katër kapituj si pika tejet të lidhura ngusht njëra me tjetrën që në fakt të arrihet qëllimi i 

zbërthimit të të pathënave deri më sot, ku në esencë çdo pikënisje ka edhe domethënien e saj 

të veçantë. 

 Kapitullin e parë e gjithë vëmendja ka të bëjë mbi etimologjinë e historikut të 

shërbimeve në administratën sociale duke përforcuar me nënpikat tjera ajo e objektit e 

politikave sociale duke mos lënë mënjanë elaborimin mbi shtetin dhe politikat sociale e që në 
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të do mundë të gjeni po edhe tipologjitë e shtetit social, duke filluar nga ajo e tipit 

konservator i shtetit social, tipit social demokrat i shtetit social si dhe tipit liberal i shtetit 

social. Ku në dy pikat e fundit të kapitullit të parë fillon dhe zbërthimi më i gjërë mbi format 

e ndërhyrjes së shtetit social e në veçanti ndaj institucioneve të politikave sociale në RMV. 

 Kapitulli i dytë më vete do përmban jo më shumë se tre pika vendimtare dhe tejet 

koncize në elaborim. Ajo e rolit të qeverisë në hartimin e politikave sociale gjë që kjo shpie 

në rihapjen e debatit më të gjërë në punim duke mos anashkaluar rolin si dhe funksionimin e 

Ministrisë për punë dhe politikë sociale që për mua është një funksion jetik në shoqërinë tonë 

të kësaj Republike, në pikën përmbyllëse të kapitullit të dytë vë në pah rolin e drejtorisë 

respektivisht qendrës dhe njësive për punë dhe politikë sociale, këta “ushtarë paqësor” që në 

menaxhimin e tyre institucional i dalin në ndihmë nevojave dhe zbatojnë politikat nga lartë 

poshtë dhe anasjelltas. 

 Kapitulli i tretë vetëm se bie në shterje të dëshmive teorike mbi ato praktike dhe 

ligjvënëse, flas mbi kornizat normative të shërbimeve sociale në RMV ku si nënpika të tyre 

vë në pah edhe dy çështje kruciale ajo e kornizës normative ndërkombëtare por edhe korniza 

normative kombëtare ku ndër bëhet dhe spjegimi i administrimit dhe funksionimit të 

shërbimeve sociale në RMV, si dhe pa mos anashkaluar edhe vlerësimin e kontrollit ndaj 

shërbimeve sociale. 

 Kapitulli i katërt  - Në këtë kapitull vetëm se japim frytshmërinë e gjithë pjesës së 

hulumtimit empirik, duke dhënë dëshminë e mostrave e të anketuarve pa mos lërë me një anë 

po dhe pyetësorin anketues  gjithashtu pyetësorit anketues i bashkangjitet edhe paraqitja 

ndërmjet grafikoneve, ku në bilansin e të gjithë të anketuarve do sjellë në pah dhe intervistat 

e realizuara nga ekspert dhe njohës të problematikës hulumtuese, dhe për fund pa më dyshje 

vijon dhe analiza e të intervistuarëve, duke përmbyllur me rekomandime, konkluzione dhe 

përfundim. 

 Mendoj që ky punim në vete do ngërthen konkluzione të fuqishme duke marrë 

parasysh se pytësori do të sjellë në pah shifra tejet reale të problematikave që tangojnë vendin 

dhe menaxhmentin shtetëror në administratën publike, në veçanti atë të punës dhe politikës 

sociale. 
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SKICA IDEORE 

1. Përshkrimi i përmbajtjeve teorike  

Që të kemi një cilësi dhe jo sasi në hulumtimin apo punimin shkencor është relevante të 

ngërthejmë teoritë mbi shtetin e mirëqenies sociale që nga ajo e teorisë së tipit konservator, 

teorisë së tipit demokrat, teoria e tipit liberal. Për atë arsye do përdoren metoda të ndryshme e 

të cilat metoda do jenë tejet empirike, duke filluar të jap arsyeshmëri të teorive të ndryshme 

botërore e që në vazhgë për të verifikuar dhe ato në masë me elaborime të ndryshme, 

pyetësor apo intervistë. 

Ky punim i magjistraturës pretendon të ofrojë një trajtim origjinal shkencor mbi 

funksionimin e administratës publike në RMV dhe procesin e reformimit të saj, si dhe një 

qasje më aktive ndaj problemit në fjalë, nxitjen e hulumtimeve dhe studimeve të reja edhe më 

të thelluara, të cilat për qëllim të fundit kanë mundësinë e kontributit konkret në zhvillimin e 

administrimit social, përkatësisht qasje më të mirë në shërbimet e administratës së sektorit 

publik. 

2. Rishikimi i literaturës 

Reflektimi mbi këtë tezë masteri pothuajse në numër të përgjithshëm hasim literaturë 

gjithëpërfshirëse, mirë por, me menaxhimin tim dhe të mentorit synoj që të filtroj materialet e 

shumta, duke filluar që nga botime të llojeve të ndryshme mbi administratën dhe shërbimet e 

qasjeve sociale e deri mbi shtetin social.  

Ndër hulumtimet paraprake që kisha arritur të hulumtojë, në botimet e shumta në 

rrjetëzimin e akademikëve mes tjerash në theks të veçantë mund të dalloj botimin e profesorit 

universitar Ali Musliu, Phd ku në një punim shkencor elaboron mbi shtetin e mirëqenies 

sociale e që në thelb elaboron edhe disa pjesë të çështjeve teorike gjë që qartëson celulat e 

mirëqenies së shtetit social. Gjithashtu sot jemi dëshmitarë të raporteve të ndryshme që vijnë 

nga Bashkësia Evropiane e që në përqindje lëvizjet nuk janë edhe pozitive në vend. Me këtë 

tezë masteri synoj ti arrij edhe publikimet që pakë janë të elaboruara në masë e të shpalos mbi 

to edhe esencialen me theks të veçantë mbi tematikën e tezës së masterit synoj të arrijë edhe 

ato botime në revista shkencore mujore, e deri në gazetat e shtypit ditor, asaj elektronik etj. 

3. Formulimi i problemit  

Mungesa e mirë-administrimit të shërbimeve sociale publike ndikon direkt në uljen e 

nivelit të  përfshirjes sociale në këto shërbime nga ana e qytetarëve. 

Jemi dëshmitarë të lëvizjeve dhe vendimeve të ndryshme të vendin tonë në sferën e 

qasjes sociale në sektorin publik, me theks të veçantë vendimet e viteve të fundit thellojnë 
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varfërinë në popull dhe zmadhojnë zbrazjen e vendit tonë nga mos menaxhimi i përpiktë të 

institucioneve relevante, të kësaj sfere. Punimin i masterit synon të arrijë detektimet e 

problemeve si dhe zgjidhjet afatgjate për një administrim social të shëndoshë. 

4. Rëndësia e problemit dhe arsyet që kanë sjellur në zgjedhjen e temës në fjalë 

Republika e Maqedonisë së Veriut që nga pavarësia e saj e deri më sot ka kaluar faza 

të ndryshme në menaxhimin e politikbërjes së sektorit publik në vend, madje çdo krizë 

politike, ekonomike dhe sociale ndihet dhe thellë në çdo pore të institucioneve në vend e me 

theks të veçantë në Ministrinë për punë dhe politikë sociale, byronë e punësimit dhe shumë 

institucioneve relevante në vend.  

Duke marrë parasysh që në vendin tonë në çdo dy vite kemi zgjedhje të ndryshme si 

nga ajo lokale dhe parlamentare por jo zgjidhje të shpeshta për stagnimet që e kanë ngërthyer 

Republikën e Maqedonisë së Veriut përfshirja sociale dhe një administrim social i shpejtë dhe 

si sakt do ishte reflektim shembullor për vendin tonë. 

Shteti është funksional dhe efikas vetëm me një administratë publike të zhvilluar, 

profesionale dhe të përgjegjshme. Në kohën bashkëkohore, kur përdorimi i teknologjisë, në 

veçanti i asaj informative, është bërë pjesë e domosdoshme e jetës dhe e punës ndryshimet e 

krijuara kanë nxitur zhvillime të reja dhe reforma në shumë fusha, duke përfshirë edhe 

administratën publike. Administrata publike është shëndruar në një instrument të qeverisjes 

qendrore për trajtimin e problemeve të përgjithshme shoqërore. 

5. Qëllimi i hulumtimit, qëllimet specifike dhe arsyetimi shkencor i hulumtimit 

Me këtë punim si lëndë hulumtimi do të shqyrtohen ngecjet dhe problemet shoqërore 

në përfshirjen sociale dhe të një administrimi të drejtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Jemi dëshmitarë të shumë barierave në vend dhe që si të tilla do mundohem të hedh në pah 

një zgjidhje e cila do jesë më afatgjate për të gjithë shfrytëzuesit. 

Ky punim ka për qëllim të paraqesë bërthamën teorike se si dhe sa është përfshirja 

sociale po dhe administrimi i shërbimeve sociale në RMV me theks të veçantë se sa është 

qasja adekuate e shërbimit të administratës të sektorit publik në Maqedoninë e Veriut, duke 

marrë parasysh se përfshirja sociale është elementi i pare që shtresa më e ulët e popullatës do 

e ndien thelbësisht në përditshmëri. Me theks të veçantë punimi në fjalë do japë në pah dhe 

pjesën e krijimit të politikave qeveritare po dhe të atyre jo qeveritare. 
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5.1 Korniza e hipotezave të hulumtimit të propozuar: Hipoteza kryesore, Hipotezat 

e veçanta dhe nënhipotezat 

Duke marrë parasysh që ky punim kombinon metoda  cilësore dhe sasiore, disa 

hipoteza dhe pyetje kërkimore do ta përshkojnë atë!  

5.2 Hipoteza kryesore 

  Adminitrimi jo i suksesshëm i shërbimeve sociale mund të jetë një nga arsyet 

kryesore pse qytetarët e RMV-së nuk përfitojnë njësoj prej këtyre shërbimeve dhe nivelii 

përfshirjes sociale vazhdon të jetë i ulët. 

5.3 Hipoteza ndihmëse 

Përjashtimi social në RMV është mjaft i lartë si rezultat i keqadministrimit  të 

shërbimeve sociale. 

5.4 Pyetje kërkimore 

Sa janë të kapshme shërbimet sociale që ofrohen nga përfshirja e shërbimeve sociale 

në administratën publike të RMV-së? 

Sa është e lehtësuar procedura administrative respektivisht digjitalizimi i shërbimeve 

sociale me qëllim të lehtësimit të punëve duke marrë në krahasim qendrat e përfshirjes 

sociale nga vendet fqinje dhe ndërkombëtare? 

5.5 Mënyra e hulumtimint dhe metodologjia  

Metoda e përdorur në këtë punim është ajo krahasuese, e cila na mundëson 

konstatimet, ngjashmëritë dhe ndryshimet mes praktikave të ndryshme në shërbimet publike. 

Ky punim mbështetet në studimin e literaturës së deritanishme për shërbimet e administratës 

publike. Baza teorike e punimit mbështetet mbi burime parësore dhe dytësore. Vlenë të 

theksojmë që përveç këtyre pikave në punim do të bashkangjes edhe metoda historike  - në 

elaborim të teorive, metodat analitike – në hartimin e politikave sociale, intervistë  - Ministria 

për punë dhe politikë sociale (MPPS), Drejtoria për punë dhe politikë sociale në RMV. 

5.6 Dizajni i studimit  

Që të ketë frytshmëri punimi shkencor, në pajtueshmëri me natyrën dhe karakterin e 

lëndës së hulumtimit si dhe për të aritur deri tek të vërtetat shkencore po dhe dallueshmërinë 

në të mirën dhe të keqen do të shfrytëzohen disa metoda hulumtuese: 

1. Metoda historike  - në elaborim të teorive  

2. Metodat analitike – në hartimin e politikave sociale 
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3. Intervistë  - Ministria për punë dhe politikë sociale (MPPS), Drejtoria për punë dhe 

politikë sociale në RMV 

5.7 Pjesëmarrësit në hulumtim ose karakteristikat dhe parametrat kryesore të  

kampionit që do të përdoret në hulumtim;  

Pasi më vetëm që më lartë janë evidentuar metodat e hulumtimit si pjesëmarrës të 

hulumtimit do të jenë, Ministria për punë dhe politikë sociale (MPPS), Drejtoria për punë dhe 

politikë sociale në RMV dhe të gjithë ata që janë marrur dhe mirren me këto faktorë ndikues 

duke filluar nga profesor universitar e të ndryshëm. 

5.8 Vendi ku do të bëhet hulumtimi 

Tezën e masterit synoj ta punoj realisht në Shkup dhe rrethinë duke i ngërthyer dhe 

institucionet relevante të kësaj sfere, nuk përjashtohet mundësia që pjesërisht në rast nevoje të 

kyçi dhe faktorë të jashtëm e që më shumë do jenë forcim i tematikës. 

5.9 Etika e hulumtimit 

Ky punim është një pikënisje me të cilën synoj të arrijë nivelin bukur të mirë shkencor 

dhe që në të njejtën do i përmbahem nivelit më cilësor akademik, ajo e verifikimit të çdo 

lënde apo teksti që do mendoj që është adekuate, respektivisht çdo pikë presje do ngelë e 

verifikuar dhe e legjitimuar në bazë të rregullores siç i takon një shkrimi akademik. 

5.10  Procedurat e grumbullimit të të dhënave (instrumentet matëse)  

Faktorë të shumtë janë ata që mundë të arrijmë deri tek instrumenti matës i 

problematikës, duke filluar nga revistat vendore dhe atyre ndërkombëtare e deri në intervistat 

kualitative që mendoj se do jenë një shtytës drejtë zgjidhjes të shumë çështjeve në temën që 

dua ta trajtoj. 

5.11  Analiza e të dhënave (përpunimi statistikor) 

Deri në elaborim të skajshëm është patjetërsueshme të sjell edhe fakte statistikore e që 

në fakt do jenë epiqendra e së vërtetës. Ndër to mundë të hasim në modele të ndryshme të 

vendimeve politiko-ekonomike apo sociale, në arritjet e brendëshme si institucione po dhe të 

jashtme 

5.12  Rezultatet e pritura 

 Në këtë propozim teme dhamë pika të shumta mbi tematikën e lartëpërmendur për 

sa i takon termit përfshirja sociale dhe administrim i shërbimeve sociale në esenciale i’u 

dhamë shpjegimin përkatës duke gërmuar që tek etimologjia e këtyre koncepteve për të dhënë 
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një përgjigje sa më të saktë. Gjithashtu pretendojmë të sqarojmë edhe kocepte dhe parime të 

tjera të rëndësishme që kanë një lidhje të ngushtë me administratën publike. Studiuam edhe 

këto principe të tjera të përfshirjes sociale si dhe administrimin e shërbimeve sociale në 

mënyrë që të arrijmë në një analizë sa më të gjerë të këtij punimi shkencorë. 

 Në punim do mundohem të ofroj një këndvështrim të rëndësishëm i cili synon të 

nxisë dhe të ju shërbejë institucioneve relevante si dhe organizatave të ndryshme qeveritare 

dhe joqeveritare për të propozuar dhe krijuar praktika sa më të mira të punës në inkluzivitetin 

e politikave sociale si dhe përfshirjen e një administrate sociale publike sa më transparente 

dhe efektive. Gjithashtu, punimi ka për qëllim që të shërbej edhe si një udhëzues për qytetarët 

e thjeshtë rreth detyrave dhe obligimeve.  Duke marrë parasysh që në bazë të strukturës së 

hulumtimit dhe në bazë të qasjes metodologjike shkencore, me anë të këtij punime do të 

arrijmë që të argumentojmë hipotezat e parashtruara më lartë. 

1. Krijimi i kushteve gjithëpërfshirëse domosdoshmërisht duhet që të hasë në praktikë e 

që ngelë përsëri një element shumë i domosdoshëm për mbarë shoqërinë dhe jo vetëm 

për institucionet relevante të kësaj tematike. 

2. Risistematizimi i sistemit të punës dhe politikës sociale duhet që të ndodhë 

domosdoshmërishtë. 

3. Teknologjitë informative dhe të komunikimit përmbajnë kusht të rëndësishëm për të 

gjitha projektet e sistemit në shërbimet e administratës publike në vend e në veçanti 

qendrave për thirrje. Është e pamundshme që të integrohen shërbimet pa ndihmën e 

teknologjisë informative. Përshtatshmëria midis sistemeve informative, shfrytëzimi i 

shërbimeve të ndryshme është çështje e cila duhet të qartësohet. 

4. Një vend që është duke u përgatitur për t'u bërë anëtare e Bashkimit Evropian duhet të 

sjellë institucionet, sistemet administrative dhe kapacitetet menaxhuese në ato 

standarde që sigurojnë zbatimin efektiv të acquis communautair. 
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1. Historiku i shërbimeve në administratën sociale 

Që nga mëvetësia e saj, Republika e Maqedonisë së Veriut si burim i kategorisë 

sociale bazohet që nga kushtetuta e saj që në nenin 1 të saj thuhet: 

“Republika e Maqedonisë është shtetë sovran, i pavarur, demokratik dhe social. Sovraniteti i 

Republikës së Maqedonisë është i pandashëm, i patjetërsueshëm dhe i pambartshëm.”
1
 

Republika e Maqedonisë së Veriut që nga pavarësia e saj e vitit 1991
2
 ka ndërmarrë  

një sërë masash aktive për krijimin e një sistemi modern, të qëndrueshëm dhe funksional të 

mbrojtjes në administrimin sociale që i përgjigjet sfidave të reja. Sa i takon sistemit të 

administrimit të mbrojtjes sociale të trashëguar nga ish Bashkimi Sovjetik është përshtatur me 

kontekstin e ri shoqëror dhe problemet sociale të krijuara rishtazi të imponuara nga periudha 

e tranzicionit, mirëpo ende egzistojnë barierat thelbësore e që në esencë më tepër kanë ngelur 

çështje teorike se sa empirike. 

Nga ana tjetër nëse thiremi në terminologjinë e shtetit të mirëqenies dhe shtetit social 

atëherë ‘termi "shteti social" ose "shtet i mirëqenies" vjen nga fjala gjermane Wohlfahrsstaat, 

e cila daton nga fundi i viteve shekullit 20 të kaluar. Ky term përdoret për herë të parë nga 

Kancelari i parë i Gjermanisë OttoVonBismarck i cili trajtohet gjithashtu si një pionier në 

krijimin e politikave shoqërore, nga ana tjetër vjen termi WelfareState vjen nga Britania e 

Madhe, e përdorur në fillim të viteve 1940.
3
 

Terminologjia fjalës administratë në esencë është administrimi i punëve. Kështu, 

kuptimi i një administratori i bie për të menaxhuar ose drejtuar shërbimin. Sidoqoftë, ne sot 

për të dhënë shërbime administrative sociale për sektorët në nevojë të masës, nuk kërkon 

thjesht përkushtim, por në esencë kërkon përkushtim me metodë, organizim të mirëfillët, 

efikasitet administrativ dhe njohuri adekuate të buxhetimit, kontabilitetit, marrëdhënieve me 

publikun e në theks të veçantë njohuri të thellë mbi politikat ushtruese që vëndon pushteti 

egzekutiv mbi institucionin që ushtron detyrën. Ndërkohë shpenzimet e paratë publike, 

përfshijnë përgjegjshmëri. Si zyrtari qeveritar ashtu edhe ai punëtori vullnetar duhet ta 

kuptojë këtë përmes një administrimi efektiv.  

Duke jetuar në një vend njerëzit bashkëpunojnë dhe ndihmohen reciprokisht. Për 

funksionimin e tyre në komunitete gjeografike zgjidhen organet e pushtetit që përgjigjen para 

                                                           
1
 Neni 1, Kushtetuta e RMV-së, shih në: https://www.sobranie.mk/content/ustav%20al/ustav%20rsm-al-ok.pdf, 

fq.1,  shkarkuar më 24.11.2019 

2
 Po aty, fq. 2, shkarkuar më 24.11.2019 

3
 Shih në: https://bit.ly/39sV3cg, fq.1, shkarkuar më 26.07.2020 

https://www.sobranie.mk/content/ustav%20al/ustav%20rsm-al-ok.pdf
https://bit.ly/39sV3cg
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ligjit dhe qytetarëve. Duke vepruar së bashku ata ndërtojnë komunitete që u shërbejnë 

qytetarëve dhe jetës së tyre.
4
 

Thelbësore për krijimin e politikave, planifikimin strategjik, menaxhimin dhe 

mbikqyrjen e ligjshmërisë, veçanërisht përmes mbikqyrjes inspektuese të zbatimit dhe 

zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e mbrojtjes sociale, është Ministria e 

Punës dhe Politikës Sociale. Nga elaborimi i lartëpërmendur, mundë të konstatojmë që 

administrata e punës sociale është zhvilluar që prej tre dekadave të fundit në vendet pro 

Europiane po dhe pjesërisht vendin tonë është gjë që nuk është një koncept i ri. Pas 

pavarësisë së vendit tonë, organizatat jo qeveritare si dhe Ministria e Punës dhe Politikës 

Sociale (MPPS)
5
 shërbimi i administratës ka nevojë për të zbatuar politika dhe procese të 

ndryshme sociale për publikun si mirëqenie shoqërore. Ndjehej se ekzistonte mungesa e 

parimeve dhe ligjeve të dobishme të cilat mund të ofrojnë udhëzime për punëtorët dhe 

administratorët tanë të fushës që janë dhe që merren me punën sociale si profesionin e tyre 

dhe menaxhojnë institucionin e tyre e që janë dedikuar për mirëqenien publike. Me një fjalë 

Administrata e Punës Sociale siguron udhëzime për punonjësit socialë dhe trajnon ata për një 

vështrim menaxherial në punën sociale. 

 

2. Objekti i politikave sociale 

 Nëse marrim si objekt të organizimit në roline poltikave sociale tek partitë politike, 

‘disa studiues sociopolitik, parititë politike paraqesin qelizën themelore të çfarëdo qoftë 

organizimi politik në shoqëri. Ndërkaq disa të tjerë shkojnë edhe më larg duke theksuar rolin 

e partive politike në krijimin dhe organizimin e vetë shtetit si çerdhe e mirëqenies shoqërore
6
 

si shërbim ndaj popullit me një administrim socio-publik. Etimologjia e garantimit të të 

drejtave njerëzore ka bërë që të drejtohen politikat sociale dhe atë pas luftës së dytë botërore, 

dhe atë me shpalljen e Deklaratës Universale mbi të drejtat e njeriut nga Ansambleja e 

përgjithëshme e Kombeve të Bashkuara. Respektivisht neni 1 i kësaj deklarate e bën të qartë 

se politikat sociale zënë filozofi të veçantë në jetën shoqërore. 

 “Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata 

kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.”
7
 

                                                           
4
 Sabri, Rexha & Nusret, Pllana “Edukata Qytetare”, Botues: UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë 2017, fq. 34. 

5
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, (http://www.mtsp.gov.mk/) 

6
 Sunaj, Raimi  “Sociologjia”, botues Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë 2009, fq. 210. 

7
 Shih në: https://bit.ly/3f2Z5cs, fq. 1, shkarkuar më 26.07.2020. 

http://www.mtsp.gov.mk/
https://bit.ly/3f2Z5cs
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 Sot, ‘të drejtat sociale janë objekti i politikës sociale, ku përfshihen të drejtat e 

individit për të siguruar:  

 Mjetet e domosdoshme material për jetesën si: ushqimin, veshjen, dhe strehimin; 

 Zhvillimin normal fizik/mendor si qenie njerëzore, për të shmangur sëmundjet e 

ndryshme dhe aftësinë e kufizuarë; 

 Zhvillimin normal të marrëdhënieve ndërpersonale; 

 Mundësi të barabarta në edukim, shëribim shëndetësor, shërbime sociale, punësim 

etj.
8
 

 Duke marrë parasysh se sigurimi i të drejtave të njeriut arrihen nëpërmjet 

përpjekjeve të tij si individ dhe si shoqëri ai ato të drejta mundë ti siguron ndërmjet 

përpjekjeve të kombit të tij po dhe një bashkëpunimi ndërkombëtar. Jemi dëshmitarë që sot 

objektivat e politikave sociale të mirëfillta mundë të arrihen nga një lidership i 

mirëmenaxhuar duke vendosur qytetarin në rend të parë në paralele me kushtetutën dhe ligjet 

e vendit. 

 Të drejtat sociale ligjërohen në forma të ndryshme si: 

 Në dokumentin themeltar të shtetit, kushtetutën, ku ato shpallen si të drejta themelore 

të shtetasve, 

 Në ligje të veçanta që burojnë nga kushtetuta, si ato për sigurimet shoqërore, kujdesin 

shëndetësor, ndihmën dhe shërbime sociale, shërbimet e punësimit, ku të drejtat e 

përgjithshme sociale konkretizohen në përcaktimin e përfitimeve specifike nga 

programet sociale.  

 Në kushtetutë, garantimi i të drejtave sociale iu atribohet institucioneve të veçanta.
9
 

 Shoqëria në përgjithësi zhvillon përpjekjen për arritje më të larta të të drejtave të 

tyre shoqërore, me vetë faktin që rriten vrasjet dhe dobësohet ekonomia mundë të 

konkludojmë se në atë vend duart e zhvillimit i ka futur politika. Etapat e ndryshme historike 

kanë dëshmuar atë që në Republikën e Maqedonisë së Veriut stabilitet dhe zhvillim të 

hovshëm kishte vetëm nga paslufta e vitit 2001 dhe atë me trysni nga faktori ndërkombëtar, 

mes tjerash e drejta që iu jepet masës është e drejtë anasjelltase nga se kontributi i tyre është 

faktorë i zhvillimit ekonomik, si sferave të agro-kulturës etj. Sot, që të kemi përmbushje të 

drejtave sociale me doemos kërkon veprimtarinë e shoqërisë përmes menaxhmentit shtetëror 

të politikave sociale. 

  

                                                           
8
 Merita, V. Xhumari,  “Procesi dhe Institucionet e Politikës Sociale”, Shtypshkronja Pegi, Tiranë 2018, fq. 10. 

9
 Po aty, fq. 10. 
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3. Shteti dhe politika sociale 

 Jemi dëshmitarë të kohës se kohezioni social në ekonominë e vendeve të Ballkanit 

Perëndimor pothuajse gjindet në rrezik permanent. Respektivisht një kuadër i brishtë 

shoqëror dhe i mirëqenies në rrethana realisht të mbarësuara me sfida të ndryshme socio-

ekonomike, politike po krijojnë një mjedis jo të qetë e që në kohë të shkurtër rrezikohet 

zhvillimi i qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor, egzaktësisht dhe në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut. Edhe se, ekziston nevojë për fillim të një debati dhe dialogu të gjërë 

dhe të shëndoshë, mbi bazat e hulumtimit praktik të barierave të ndryshme dhe atë mbi 

perspektivën e shtetit social, përsëri mungon vullneti i pikënisjes të një hapi të tillë në 

estabilishmentin shtetëror. 

 Nëse ruajtja e standardit minimal bazë do të konsiderohet si tipari qendror i shtetit 

social, atëherë është thuajse e pamundur të vlerësohet nëse vendet e Ballkanit Perëndimor 

aktualisht e kanë një të tillë shtet social, apo nëse ato po përpiqen ta ndërtojnë apo reformojnë 

atë, apo nëse e kanë pasur dhe e kanë humbur gjatë përpjekjeve për reforma. Nga 

këndvështrimi i diskutimit të varianteve dhe strategjive që do të shohim në vijim del se është 

më e rëndësishme (dhe më e drejtpërdrejtë) të përcaktohen sfidat specifike që lidhen me 

veprimtaritë shtetërore në sektorin social në këtë rajon. Pjesa më e madhe e sfidave të 

evidentuara në një pjesë të madhe të vendeve të zhvilluara janë gjithashtu të pranishme në 

vendet e Ballkanit Perëndimor, kryesisht në një formë edhe më akute, si pasojë e mungesës së 

fondeve, problemeve mbizotëruese sociale, kapaciteteve të dobta dhe mungesës së 

përgjithshme të efikasitetit
10

  të estabilishmentit qeverisës. 

 Pas Luftës së Dytë Botërore, politikat sociale do të fillojnë gradualisht të marrin 

formën e tyre "finale". Në të gjitha vendet evropiane, do të ndërtohet apo do të restaurohet 

sistemi i sigurimeve shoqërore mbi baza dhe principe të reja. Polemikat do të zbehen dhe nën 

ndikimin e teorisë Keynesiane, politikat sociale do të integrohen gjithmonë dhe më shumë me 

politikat ekonomike. Sipas ekonomistit të mirënjohur Keynes, ndërhyrja e shtetit në jetën e 

individit justifikohet me qëllimin e vendosjes apo rivendosjes së ekuilibrit në tregun 

ekonomik duke ulur efektet e krizave ekonomike.
11

 Duke u bazuar në “Konsensusin e 

Filadelfias”, shtetin do ta cilësojmë si një ndërmjetës që duhet të tregojë kujdes për sektorin 

social dhe të ushtrojë kontroll direkt mbi sistemin e mbrojtjes sociale. Në konceptimin e tyre 

të shtetit Maks Weber dhe Emil Durkheim theksojnë se shteti synon të përmbushë interesin 

publik dhe për këtë arsye, veprimtaria e shtetit përqendrohet në gjetjen dhe korrigjimin e 
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dështimeve të tregut. Shteti luan një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e zhvillimit 

ekonomik dhe social të vendit. Shteti është gjithashtu një ndërmjetësues i interesave 

konkurruese të kapitalit dhe punës.
12

 

 Duke marrë parasysh shumllojshmërinë e të drejtave sociale, sot pa hezitim ne 

mundë të dallojmë kategori të ndryshme të politikave sociale në vendin tonë të RMV-së, dhe 

ato:  

 ‘Politikat sociale gjithëpërfshirëse, të cilat bazohen në parimin e universalitetit dhe 

janë projektuar për të siguruar në mënyrë kolektive sigurinë sociale dhe për të 

përballuar rreziqet sociale si: sëmundjen, moshimin, aksidentet apo aftësinë e 

kufizuar. Kjo realizohet nëpërmjet sistemve të sigurimeve shoqërore, garantimit të të 

ardhurave, sigurimit të papunësisë. Një politikë gjithëpërfshirëse ka për qëllim, nisur 

nga parimi themeltar i rishpërndarjes të të ardhurave, të përmirësojë kushtet e jetesës 

të gjithë popullsisë. Ky model ofron përfitime për shtetasit dhe është i orientuar drejt 

parandalimit të rreziqeve sociale, duke iu drejtuar të gjithë popullsisë dhe duke 

kontribuar në këtë qasje "universale".  

 Politikat sektoriale janë themeluar nga një sektor i përcaktuar: politikat e shëndetit 

mendor, strehimit, braktisjes së shkollës, etj. 

 Politikat sociale të specializuara hartohen për një popullsi specifike apo një problem 

të përcaktuar: politikat e fëmijërisë, adoleshencës, politikat që mbështesin të 

moshuarit, emigrantët, viktimat e dhunës, etj. Ato synojnë të mbështesin rreziqet 

specifike të një popullsie të caktuar që konsiderohet e brishtë, përkohësisht ose 

përgjithmonë, për të përballuar pjesëmarrjen në jetën ekonomike dhe sociale të vendit.  

 Politikat e ndërlidhura janë ato që mund të përçojnë problematikën në nivele 

ndërsektoriale dhe në kategori të ndryshme: Politika e varfërisë, përjashtimit social, 

barazisë së personave, kundër diskriminimit, etj. Duke parë tipet e politikave sociale 

dhe qëllimet e tyre, do të konstatojmë se autoritetet publike vendosen përballë një 

përgjegjësie që vjen njëherazi si detyrim ligjor dhe moral ndaj qytetarëve. Pra, është e 

rëndësishme të shohim se si artikulohet përgjegjësia morale me përgjegjësinë ligjore 

brenda fushës së politikave sociale.13 
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 Ardian, Civic “Shteti apo Tregu”, Tiranë, UETPRESS, 2013, fq. 70. 
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 Shih në: https://bit.ly/3g8MO7M, fq. 24, shkarkuar më 28.07.2020. 
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4. Tipologjia e shtetit social 

 Relativisht tipologjia e shtetit social në synimet e saj ka reformimin e Programit të 

Mbrojtjes Sociale nëpërmjet transformimit të Ndihmës Ekonomike në një skemë aktive të 

riintegrimit social po ashtu dhe rishikimin e sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar duke 

mos i anashkaluar ndërhyrjes dhe riintegrimit të fëmijëve në familje e komunitet duke treguar 

kujdes të veçantë për fëmijët jetimë social dhe biologjikë dhe ofrimin e shërbimeve të 

integruara. Në apriore ngelë sigurimi i burimeve të nevojshme për grupet më të rrezikuara 

nëpërmjet Fondit kryesor për Shërbimet Shoqërore dhe sociale. Realisht në një shtet që 

përmban ‘një popullsi në plakje ka pasoja të mëdha për sistemin pensional
14

 me këtë 

nënkuptojmë se sistemi social vizavi mundë të arrijë në ngecje të funksionimit të mirëfillët të 

tyre. Edhe se egzistojnë labirinthe të ndryshme ligjore reziki për mosmenaxhim të duhur sjell 

pasoja fatale në një shtet i cili qytetarin e ka në rend të parë. 

 Shteti Social (Etat-Providence) është një koncept i shtetit që nënkupton kryerjen e 

funksioneve të ndërhyrjes dhe të rregullimit në fushat ekonomike dhe sociale. Kjo shprehet 

nëpërmjet një tërësi masash që kanë për qëllim rishpërndarjen e pasurive dhe marrjen në 

ngarkesë të reziqeve të ndryshme sociale, si sëmundjet, varfërinë, pleqëria, punësimi, familja. 

Shteti Social bazohet mbi solidaritetin midis grupeve shoqërore të ndryshme dhe në kërkimin 

e drejtësisë sociale. Në një Shtet-Social, objektivat e politikës sociale përfshijnë: 

 Drejtësinë sociale (paanësia, barazia e shanseve) 

 Sigurimin shoqëror (mbrojtjen kundër rreziqeve të mëdha të ekzistencës) 

 Paqen sociale 

 Rritjen e prosperitetit dhe pjesmarrjen më të gjërë në këtë prosperitet të përbashkët.
15

 

Që të kemi mirëmenaxhim të institucioneve të estabilishmentit shtetërot është apriore 

që në tipologjinë e shtetit social të kemi dhe misionin si parim bazë se ku do duhet të arrijmë 

qëllimin, realisht deri në zbutjen apo shmangjes së problematikave sociale. ‘Janë 4 misione të 

mëdha që mund të realizohen nëpërmjet politikës sociale: 

 Misioni rishpërndarës: është shteti-Social që duhet të garantoj solidaritetin midis 

qytetarëve të tij, 

 Misioni i aftësimit: që shërben si instrumente përmes të cilave njërzit menaxhojnë 

shanset e tyre (barazia e shanseve, shëndetësia, arsimi, etj) 

 Misioni regullator: që ka lidhje me vendosjen e rregullave, si të drejtën e punës, 
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 Asaf, Razin, Efraim, Sadka & Çun, V. Nam “Rënia e Shtetit Social – Demografia dhe Globalizimi”, Ars 

Lamina SHPK, 2010, fq.1. 
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 Misioni mbrojtës: që synon ruajtjen e dinjitetit njërzor, si për shëmbull, të drejtat 

themelore.
16

 

Jemi dëshmitarë se politikbërja me theks të veçantë pala maqedonase nuk ka arritur të 

krijojë një bazë të sigurtë punësimi dhe rritje ekonomike solide proporcionale, kjo mungesë e 

sistemit të një shteti të mirëqenies sociale ka bërë që Shqiptarët, Romët, Turqit, Vllehët e të 

tjerë që të mos jenë në një rival të barabartë me të mirat publike, me këtë nënkuptojmë se 

kemi një pasojë për rritjen e diferencave në mes këtyre shtresave shoqërore. 

Faktori njeri ‘është në gjendje të kryejë obligimin e tij në raport me shoqërinë, 

familjen dhe veten e vet, nëse i jepet mundësia të punojë. Fakti se ai është i papunë është 

problem strukturor dhe jo faj i tij. Partitë politike duhet të analizojnë me kujdes dhe të 

përcaktohen për variantin e preferuar për kushtet.
17

 

Për këtë arsye në pikat e më poshtme do zbërthej tipat e tipologjisë të shtetit social 

dhe ato tre më kyçe: 

 Konservatore; 

 Social Demokrate dhe 

 Liberale. 

 

4.1. Tipi konservator i shtetit social 

 Nëse fokusohemi që nga etimologjia e fjalës konservatorizëm do dalim në  

konkluzione të ndryshme, publicisti dhe eksperti i kësaj fushe, Ali Pajaziti në tregun e 

botimeve ka dhënë sqarime koncize rreth kësaj terminologjie.  

 ‘Konservatorët traditën e përdorin edhe si mjet për shpjegimin e së kaluarës por 

edhe për projektimin dhe ndërtimin e së resë; sipas tyre shoqëria duhet të vazhdojë duke 

ndjekur të kaluarën. Në mendimin sociologjik perëndimor, konservatorizmi është një 

botëvështrim i kundërt me mendimin pozitiv(ist) dhe arsyen, që janë shprehje të periudhës së 

Iluminizmit; një botëvështrim që mbron rendin. Ky koncept politik i cili në gjuhët dhe 

literaturën perëndimore ka filluar të përdoret në shekullin XIX, cilëson ata që janë pro ligjit 

dhe rendit politik. Shumica e konservatorëve gjenden në të djathtën politike, por ka raste kur 

partitë konservatore janë tek e majta, si në Rusi dhe në disa vende të ish-Bllokut Lindor. Në 

terminologjinë marksiste nënkupton reaksionarizmin, antikomunizmin dhe fashizmin e 

fshehtë. Sot ky term në fushën e kulturës më tepër lidhet me të jetuarit me të vjetrën, me 

                                                           
16

 Po aty. 

17
 Publicist dhe veprimtar, Sabri Kiçmari, shih në:https://www.epokaere.com/tri-llojet-e-shtetit-social/, shikuar 

më: 29.07.2020 

https://www.epokaere.com/tri-llojet-e-shtetit-social/


  

24 | f a q e  
 

tradicionalen, me sistemin e vlerave që ka rrënjë të thella. Apologjetët e ideve konservatore e 

miratojnë moskufizimin e tregut, por i kushtojnë rëndësi ruajtjes së stabilitetit shoqëror, të 

lidhjeve tradicionale bashkësinore dhe të hierarkisë shoqërore. Tipare të konservatorizmit 

janë: rendi para kaosit, kthimi nga e kaluara, ruralja ndaj urbanes, uniteti dhe njëllojshmëria 

ndaj shumëtrajtësisë dhe fragmentimit, natyrorja përkundër artificiales dhe teknologjisë, 

ekzistenca përkundër mundësisë, hierarkia përkundër barazitizmit etj. Konservatorizmi ldasik 

ka lindur në shek. XIX si reaksion ndaj liberalizmit.
18

 Tipi konservator i shtetit social në 

synimet e tij shtetërore ka ruajtjen e standardit social për sa iu takon tipareve dalluese të këtij 

modeli mundë cekim se ka një përqëndrim konciz në sigurimin social përmes punës dhe që 

shpërblehet me pagë, duke u bazuar në përkatësinë klasore dhe statusin social shoqëror dhe 

familjar, ky model dominon më shumë në Gjermani. 

 Ky tip i shtetit social ekziston vetëm nëse plotësohen dy kushtet e mëposhtme: 

1. Në aspektin ekonomik, vendi duhet të jetë i zhvilluar, ekonomia private duhet të 

gjenerojë taksa të mjaftueshme për të financuar rrjetin e gjerë të shërbimeve publike 

që ekziston në këto vende. 

2. Në aspektin politik, janë të nevojshme stabiliteti, dialogu dhe mirëkuptimi. Nëse këto 

mekanizma sociale janë prishur, ka më shumë gjasa të ketë kriza të pashmangshme.
19

 

 

4.2. Tipi social demokrat i shtetit social 

 Domosdoshmërisht duhet që të sillet një zbërthim etimologjik rreth termit social 

demokrat, ku me këtë bëhet pikënisja e elaborimit të elementeve të tjera mbi tipin social 

demokrat të shtetit social. 

 Demokracia socialiste (socialist democracy) – Socializmi ka disa qasje të 

ndryshme rreth demokracisë. Social-demokracia, socializmi demokratik dhe diktatura e 

proletariatit janë disa prej shembujve. Marksistët-leninistët, maonistët dhe marksistët e tjerë 

“ortodoksë” mbrojnë demokracinë, por praktikojnë totalitarizmin, kurse për të mbetur në 

pushtet shfrytëzojnë kultin e personalitetit, policinë e fshehtë dhe propagandën. Kjo është një 

mënyrë për të bindur shoqërinë publike se diktatura është formë e demokracisë, madje forma 

më e mirë.
20

 Ata të cilët duan të flasin pothuajse vazhdimisht mbi demokracinë sociale 

fillimisht duhet të bëjë të kuptueshme se përse e ka fjalën dhe kujt i adresohet me këtë. 

Demokracia sociale nuk është aspak një nocion i qartë, ai është i ngatërruar dhe njerëzit 
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lidhin me të përfytyrimet e ndryshme që kanë për vlerat. Nocioni është i ngarkuar nga ana 

shoqërore, pasi ai ndikon në rrafshin shoqëror, duke u marrë në konsideratë, apo duke u 

hedhur poshtë nga grupe të ndryshme interesi.
21

 “Liri! Barazi! Vëllazëri!” Kjo ishte thirrja e 

betejave në Revolucionin Francez. Dhe deri më sot partitë demokratike u përmbahen në masë 

të gjerë këtyre vlerave themelore. Formulimi i vlerave bazë nisë me epokën borgjeze, ndërsa 

marshimi i tyre fitimtar nëpër botë ka filluar nga mesi i shekullit të 20-të – dhe si kërkesë 

ndaj shteteve dhe shoqërive ato janë kthyer në “common sense”. Kjo pasqyrohet edhe në 

bazat juridike të Kombeve të Bashkuara: Me dy konventat e të drejtave të njeriut të Kombeve 

të Bashkuara të vitit 1966 të drejtat themelore qytetare, politike, ekonomike, sociale dhe 

kulturore kanë arritur vlefshmërinë më të madhe të mundshme, pasi ato janë ratifikuar nga 

shumica e vendeve të botës. Ato përbëjnë pothuajse një bazë globale pretendimesh. Të drejtat 

themelore duhet të garantojnë që vlerat bazë formalisht të kthehen në një kërkesë juridike.
22

 

 

4.3. Tipi liberal i shtetit social 

Që nga etimologjia liberalizmi, është ‘ideologji sipas së cilës qëllimi i politikës është 

të ruajë të drejtat e individit dhe të zgjerojë lirinë e zgjedhjes. Si doktrinë e kundërt e 

socializmit, libearlizmi përbën një mësim politik dhe ekonomik, që mbron interesin e 

përgjithshëm, zgjerimin e lirive të njeriut deri në pikën e fundit dhe ngushtimin e 

kompetencave të shtetit, që ofron lirinë ekonomike pa i vënë asnjë frenim konkurrencës si 

parim të vetëm të prodhimit.
23

 

Duke marrë parasysh se sot bota ballafaqohet me sfida të ndryshme nga ajo e 

ndryshimeve gjeostrategjike, klimatike, zhvillimeve ekonomiko-finansiare gjithashtu me 

pabarazi në rritjet ekonomike e deri tek teknologjia hightech të së ardhmes. Relativisht këto 

sfida të lartëpërmendura mundë ti ngritim në katër tema kyçe: 

 Mbi konkurencën paqësore 

 Metodë e re e mbrojtjes sociale 

 Emigrimi 

 Luftën për një rend liberal botëror. 
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Që të kemi një mbrojtje të re apo formë të re të mbrojtjes sociale demokracia e shtetit 

liberal duhet qytetarëve tiu ofron një formë të re të mbrojtjes sociale. Gjë që, për të qenë në 

gjendje ta përballojmë këtë reformë (apo formë të re), ne duhet të inkurajojmë me ngulm ato 

ngërçe sociale me çka shoqërinë e tangon ku e njëjta dëshiron të promovojë dhe dekurajojë 

atë që e dëmton atë për të pasur një sistem të qëndrueshëm mbi tipin liberal të shtetit social. 

Por sot mundet me theksuar se një mjedis i ri shoqëror  identifikohet me elementet e 

reja si më poshtë: 

1. Hyrja masive e grave në tregun e punës, me shëndet të mirë dhe kushte të mira pune, 

dëshirojnë të qëndrojnë në te në mënyrë që të bëjnë një karrierë. 

2. Punët e kontratës me kohëzgjatje të pacaktuar kanë tendencë të zhduken për shkak të 

transformimeve teknologjike. 

3. Punët atipike janë gjithnjë më të pranishme në tregun e punës, pa u zgjedhur nga 

punonjësit. 

4. Disa njerëz aspirojnë për më shumë se një punë në të njëjtën kohë, për shkak të 

nevojës për të ardhura shtesë. 

5. Kujdesi shëndetësor po bëhet më i kushtueshëm dhe njerëzit jetojnë shumë më gjatë. 

6. Rritja e moshës së pensionit nuk ka ndjekur mjaft rritjen e jetëgjatësisë.
24

 

Arsyet e paraqitura më lart hapin temën për të diskutuar. Nëse përpiqemi t’i zbatojmë ato, ata 

mund të tregojnë rrugën për një shtet social post (neo) liberal për shekullin XXI.
25

 

5. Format e ndërhyrjes së shtetit social 

 Një shtet funksional i mirëqenies në të cilin qytetarët mund të ndjejnë se shteti u 

ofron atyre një jetë sigurie është në qendër të vlerave social demokratike dhe e përbën bazën 

për një demokraci stabile.
26

Ndërhyrja dhe mbrojtja sociale ndaj qytetarëve ushtrohet nga 

shteti në përputhje me parimin e drejtësisë shoqërore, shteti social në parim krijon sistemin e 

mbrojtjes sociale dhe mundëson funksionimin e mirëfillt të tij, gjithashtu siguron kushte dhe 

masa për të kryer veprimtarinë e mbrojtjes sociale dhe zhvillon forma të ndihmës vetjake po 

dhe kolektive, si bartës të mbrojtjes sociale janë Republika si shtet, komuna si territor, Qyteti 

i Shkupit e ngërthyer sëbashku dhe me komunat e Qytetit të Shkupit. I gjithë ky zinxhir 

menaxheriale në thelbësoren e saj për krijimin e politikave, planifikimin strategjik, 

                                                           
24

 Publicist Abdulah Ahmedi, shih në: https://portalb.mk/639111-nje-shtet-social-post-neo-liberal-per-shekullin-

xxi/, shkarkuar më 29.07.2020. 

25
 Po aty. 

26
 Shih në: https://www.fes-kosovo.org/al/teme/shteti-i-mireqenies-sociale/, shkarkuar më: 29.07.2020. 

https://portalb.mk/639111-nje-shtet-social-post-neo-liberal-per-shekullin-xxi/
https://portalb.mk/639111-nje-shtet-social-post-neo-liberal-per-shekullin-xxi/
https://www.fes-kosovo.org/al/teme/shteti-i-mireqenies-sociale/


  

27 | f a q e  
 

menaxhimin dhe mbikëqyrjen e ligjshmërisë, veçanërisht përmes mbikëqyrjes inspektuese të 

zbatimit dhe zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e mbrojtjes sociale, buron 

nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS).
27

 Në imperativ, shteti social ndërhyn po 

ashtu në ekonominë e tregut dhe atë me disa lloje veprimtarish, të metat e tregut për të 

korigjuar, tregun për të plotësuar si dhe për ti dhënë mbështetje tregut. 

Instrumentet që përdor shteti konsistojnë në: 

 Sigurimin dhe shpërndarjen e informacionit të nevojshëm për shtetasit që në 

marrëdhëniet me tregun tonë konsumatorë. Këtu hyjnë programet informative për 

punësim, parandalimin e sëmundjeve etj. 

 Vendosjen e rregullave dhe standardeve për profesionistët që kryejnë shërbime, mbi 

njohuritë dhe aftësitë e tyre profesionale, për cilësinë e shërbimeve, për pagën 

minimale dhe për tavanin e çmimeve të mallrave të konsumit të gjerë. 

 Vendosien e taksave dhe mbështetjen për programe me interes publik, të cilat 

ndikoinë si në çmimet, ashtu edhe në të ardhurate individëve. Taksat ndaj duhanit, 

mbështetja për transportin publik, për strehimin e të varfërve, apo kujdesin 

shëndetësor janë shembuj të qartë për këtë instrument ndërhyrjeje. 

 Ndalimin e prodhimit të produkteve që shkatërrojnë jetë njerëzish, si drogës, armëve 

bërthamore etj. 

  Ndërhyriet për të mbështetur tregun me shërbime të tilla si arsimi publik, kujdesi 

shëndetësor publik, mjediset çlodhëse e argëtuese publike etj.
28

 

Me rritjen e nevojave sociale realisht funksionet e shtetit në relacion me mbrojtjen 

shoqërore bëhen gjithmonë më komplekse. Gjë që, për ta nënkuptuar ndërhyrja e shtetit se në 

çfarë mënyre realizohet, elaborimi i procesit na bën të njohur thellimin e nevojave sociale në 

një sistem politik në një paralele me gjithë krijimin e institucioneve të mbrojtjes shoqërore. 
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 Faqja zyrtare e MPPS-së, http://www.mtsp.gov.mk/ 

28
 Merita, V. Xhumari “Procesi dhe Institucionet e Politikës Sociale”, Shtypshkronja Pegi, Tiranë 2018, fq.50-

51. 

http://www.mtsp.gov.mk/
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1. Roli i qeverisë në hartimin e politikave sociale 

Roli i qeverisë mbi hartimin e politikave sociale duke u ‘nisur nga fakti se segment i 

veçantë i sistemit juridik është pikërisht administrata shtetërore – publike, sëkëndejmi rëndësi 

e posaçme duhet kushtuar edhe kuptimit, organizimit, parimeve të funksionimit të saj
29

 

Republika e Maqedonisë së Veriut është në një pozitë komplekse ekonomike e cila e  

përcakton edhe gjendjen sociale si dhe politikat sociale të ndërmarra nga Qeveria. Të gjithë 

indikatorët makroekonomikë dhe socialë e vendosin Maqedoninë në mesin e vendeve më të 

varfra në Evropë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në tremujorin e parë të 

vitit 2020, popullsia aktive në Republikën e Maqedonisë Veriore është 967 733 persona, nga 

të cilët 811 106 janë të punësuar dhe 156 627 janë të papunë. Shkalla e aktivitetit në këtë 

periudhë është 57.4%, shkalla e punësimit është 48.1%, ndërsa shkalla e papunësisë është 

16.2%.
30

 Shteti Social bazohet mbi solidaritetin midis grupeve shoqërore të ndryshme dhe në 

kërkimin e drejtësisë sociale.         

 Sipas informacioneve qeveritare thuhet se qëllimi kryesor i Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut në sferën e politikës sociale është që deri në vitin 2020 shkalla e 

varfërisë të ulet nën 16%. Në sferën e politikës sociale do të inkorporohen masa që do të 

nxjerrin shfrytëzuesit nga varfëria, veçanërisht do t’i kushtohet vëmendje sigurimit të 

transparencës së këtij sistemi.
31

 

Në një Shtet-Social, objektivat e politikës sociale përfshijnë: 

 Drejtësinë sociale (paanësia, barazia e shanseve)      

 Sigurimin shoqëror (mbrojtjen kundër rreziqeve të mëdha të ekzistencës)   

 Paqen sociale           

 Rritjen e mirqenies sociale dhe pjesmarrja më e gjerë në te.
32

 

Drejtësia sociale është kopcept politik moral e cila synon barazinë dhe të drejtat e 

njerëzve dhe solidaritetit kolektiv. Në veprën e tij madhore “Teoria e drejtësisë”, të botuar në 

1971, liberali John Rawls shkruan që një shoqëri është e drejtë nëse ajo respekton tre parime, 

sipas rradhës: 

                                                           
29

 Fejzulla, Berisha, Jusuf, Zejneli & Argëtim, Saliu “E DREJTA DHE ADMINISTRATA PUBLIKE”, Focus 

Print, Shkup 2020, fq.111. 

30
 Shih në: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=98, shkarkuar më 08.08.2020. 

31
 Shih në: https://vlada.mk/node/18231?ln=sq, shkarkuar më 08.08.2020. 

32
 Shih në:https://shtetiweb.org/politikat-sociale-2/, shkarkuar më 08.08.2020. 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=98
https://vlada.mk/node/18231?ln=sq
https://shtetiweb.org/politikat-sociale-2/


  

30 | f a q e  
 

1) garancinë e lirive themelore për të gjithë;      

 2) barazinë e shanseve;        

 3) ruajtjen e vetëm atyre mosbarazive nga të cilat përfitojnë më të defavorizuarit.
33

 

Sigurimi shoqëror(mbrojtjen kundër rreziqeve të mëdha të ekzistencës)Sigurimi daton 

nga koha antike, në mënyra e forma të ndryshme. Format e para të sigurimit takohen në 

bashkësinë e hershme njerëzore brenda fisit dhe më vonë familjes. Rreziku i parë me të cilin 

u ballafaqua njerëzimi ishte uria dhe si masë për t’u mbrojtur ishte kontributi modest i 

detyrueshëm me drithëra gjatë viteve kur të korrat ishin më të frytshme. Metodat e para të 

transferimit ose shpërndarjes së rrezikut në një ekonomi monetare, praktikoheshin nga 

tregtarët kinezë dhe babilonas, përkatësisht në shekullin e III-të dhe të II-të p.e.s. Tregtarët 

kinezë shpërndanin mallrat e tyre nëpër shumë anije për të kufizuar humbjen në rast të 

shkatërrimit të ndonjërës anije. Babilonasit zhvilluan një sistem që u regjistrua në Kodin e 

famshëm të Hamurabit, 1750 p.e.s dhe praktikuar nga tregtarët e anijeve me vela të hershme 

të Mesdheut. Nëse një tregtar merrte hua për të financuar dërgesën e tij, ai do t'i paguante 

huadhënësit edhe një shumë shtesë, si garancion nga huadhënësi, që nuk do t’ia kërkonte 

kthimin e huas nëse do të ndodhte vjedhja apo humbja e dërgesës në det.
34

 

Paqja sociale, kërkon krijimin e marrëdhënieve të drejta me të tjerët. Në jetën e paqes 

sociale, ne jemi përgjegjës të shqyrtojmë se si i menaxhojmë konfliktet dhe ndryshimet tona 

ndërnjerëzore dhe si u japim dhe marrim nga të tjerët cilësitë dhe kushtet që përmbajnë 

dinjitetin njerëzor. Ne praktikojmë paqen sociale përmes dialogut, gjithëpërfshirjes, duke 

ushqyer marrëdhënie besimi, duke vlerësuar kontributet individuale dhe aftësive të dëgjimit 

të thellë. Parimet themelore të sferës sociale përfshijnë: dinjitetin njerëzor, respektin, jo-

dhunën, bashkëpunimin, besimin, dhembshurinë dhe empatinë. Proceset kryesore të sferës 

sociale përfshijnë: dialogun, përfshirjen, dëgjimin e thellë, vlerësimin dhe besimin.
35

 Nëse 

jemi mbështetës të kësaj terminologjie do arrijmë në konkluzë se paqeja është një koncept i   

harmonikues po dhe mirëqenise të lirisë përballë një ageresori miqësor gjë që nënkuptojmë se 

paqja është gjithmonë kur kemi mungesë të konlfikeve. “Paqja nuk është mungesa e 

konfliktit, por aftësia për t’i trajtuar konfliktet me mjete paqësore”.
36

 

                                                           
33

 John, Rawl, A theory of Justice,  The belknap press of Harvard, University press Cambridge, Massachusetts, 

1971,  fq. 12. 

34
 Tibor, Horvat, Hamburabijev zakonik, Osijek, 2019, fq. 27. 

35
 Shih në: https://peacemealproject.com/category/social-peace/, shkarkuar më 08.08.2020. 

36
 Reagan, Ronald ish-president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

https://peacemealproject.com/category/social-peace/
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Rritjen e mirqenies sociale  dhe pjesmarrjen më të gjërë në te - Shteti i mirëqenies 

sociale është koncepti i sistemit politik të shoqërisë, ndërsa në kuptimin më të ngushtë 

përfshin të gjitha skemat e transfereve dhe mbrojtjes sociale të një vendi si pensionet, ndihma 

sociale, sigurimi shëndetësor etj. Kurse organizimi dhe rezultatet e shtetit të mirëqenies mund 

të tregojnë orientimin ideologjik dhe cilësinë e tij.Shoqëri e tillë don të thotë të kenë mundësi 

të barabarta të gjithë një shpërndarje të drejtë të të ardhurave dhe të pasurisë, si dhe 

përgjegjësinë kolektive për ata njerëz që nuk mund për çfarëdo arsye vetëm për të siguruar 

një standard të arsyeshëm dhe me dinjitet të jetesës. Shpesh, një model i tillë i shoqërisë 

gjithashtu nënkupton arsim falas (të paktën të mesëm dhe shpesh më të larta), kujdes 

shëndetësor pa pagesë, dhe të gjithë ata që janë në nevojë është ndihma plotësisht e 

nevojshme sociale.
37

 

2. Institucionet e politikave sociale në RMV 

 Politika e zhvillimit njerëzore është komplekse prandaj ajo duhet të jetë e fokusuar në 

zvogëlimin e varfërisë, në rritjen e punësimit, në zvogëlimin  e korrupcionit, në rritjen e 

sigurisë personale dhe të përgjithshme, në rritjen e përfshirjes në rrjedhat shoqërore, në rritjen 

e cilësisë në arsim, në shëndetësi, në sistemin e pensioneve, në ekologji po ashtu edhe në 

lirinë politike të të drejtave të garantuara të njeriut në sigurinë dhe mbrojtjen e pronës si dhe 

në pjesëmarrje direkte të qytetarëve në sjelljen e vendimeve politike dhe shprehjen e 

preferencave të tyre.
38

 Epiqendra e fundit e zhvillimit nga institucionet e politikave sociale 

dhe shtetërore është pikërisht zhvillimi njerëzor, që në barazime nënkuptojmë një jetë të 

begatë dhe përmirësime përgjatë zbaticave menaxheriale të institucioneve përkatëse. 

Në kuptimin politik, fjala institucion përcakton tërësinë e strukturave politike që 

rezultojnë prej sistemit politik dhe që funksionojnë sipas Kushtetutës, ligjeve, rregulloreve 

dhe zakoneve. Në kuptimin juridik përcakton  institucionet  e drejtësisë, domethënë gjykatat, 

etj. Në planin sociologjik një institucion përcakton një strukturë sociale (ose një sistem 

raportesh sociale) e qëndrueshme në kohë. Sipas një përkufizimi më sintetik,  një institucion 

është një “rregull loje” e pranuar shoqërisht. Secili institucion nënkupton një tërësi normash, 

të cilat individët duhet ti zbatojnë. Të tilla norma mund të jenë me natyrë morale, zakone të 

vendit dhe norma të shtetit. Gjithashtu ato janë parime themelore juridike të shtetit dhe janë 

organizmat politike kushtetuese që i shprehin ato. Kur është fjala për struktura dhe 
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 Shih në: https://sq.unansea.com/prosperitet-kjo-eshte-lumturia/, shkarkuar më 08.08.2020. 

38
 Abdylmenaf, Bexheti “Një dekadë e mendimit ekonomik dhe politik”, Logos A, Shkup 2006, fq.499. 

https://shtetiweb.org/2012/09/11/c-eshte-sistemi-politik/
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mekanizma të rregullit shoqëror, institucionet janë objekt i studimit të shkencave shoqërore: 

të sociologjisë, shkencave politike dhe ekonomike.
39

 

 Duke marrë parasysh se institucionet janë përbërje e popullit dhe në shërbim të 

popullit, ata luajnë një rol jetik në shoqëri. Në veçanti institucioni kyç i politikave sociale 

është Ministria e Politikave Sociale e cila në përbërje të saj përmban një sërë drejtorish 

rajonale për implementimin e politikave sociale të Tij, realitivisht në përbërje ka 30
40

 drejtori 

në tërë teritorin e RMV-së (Republika e Maqedonisë së Veriut). 

 Në fushën e politikës sociale, roli social i Shteti zakonisht përqendrohet në katër 

fusha: 

 Fushën e politikës së punësimit; 

 Fushën e pagave; 

 Fushën e sigurimeve shoqërore dhe mbrojtjen sociale; 

 Fushën e arsimit.
41

 

Mirëqenia e institucioneve sociale zë një gamë të gjërë aktivitetesh si dhe institucionesh 

qeveritare po dhe ato private, që në thelbin e tyre kanë jetën më të mirë për të gjithë shtresat e 

shoqërisë, pa dallim kombi, race apo konfesionit që i takojnë. Në vazhdim do paraqes ca 

institucione të cilët kryejnë punën sinxhirore deri tek arritja e së mirës të përgjithshme duke 

filluar nga thelbësorja: MPPS – Ministria për Punë dhe Politikë Sociale
42

, BNJVL – Bashkësia 

e Njësive të  Vetëqeverisjes Lokale
43

, EPS  –  Enti i Punëve Sociale
44

, ISHP – Inspektorati 

Shtetëror i Punës
45

, OPH – Organizatat e personave me hendikep, QPS –Qendar e Punëve 

Sociale
46

, SIP – Sigurimi Invalidor dhe Pensional
47

, KRNM – Këshilli Rinor Nacional në 

Maqedoni
48

, SHKSH – Shoqata Konekt Shkup
49

, ShPM – Shtëpisë së Pleqëve “Milica”
50

 dhe 

shumë të tjera. 
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 Shih në: https://shtetiweb.org/2012/09/14/ceshte-shteti/, shkarkuar më 30.07.2020. 

40
 Shih listën e plotë të drejtorive, teritori i RMV-së: https://bit.ly/39Ez0Qd, shkarkuar më 30.07.2020. 

41
 Нано, Ружин “Социјална политика”, Скопје 1994, fq.171 

42
 Ndiq faqen zyrtare: http://www.mtsp.gov.mk/pocetna.nspx, shkarkuar më 30.07.2020 

43
 Ndiq faqen zyrtare: https://bit.ly/2Pbc9SQ, shkarkuar më 30.07.2020 

44
 Ndiq faqen zyrtare: https://av.gov.mk/, shkarkuar më 30.07.2020 

45
 Ndiq faqen zyrtare: http://dit.gov.mk/?page_id=492, shkarkuar më 30.07.2020 

46
 Ndiq faqen zyrtare: http://www.mtsp.gov.mk/institucii-ns_article-centar-za-socijalna-rabota.nspx, shkarkuar 

më 30.07.2020. 

47
 Ndiq faqen zyrtare: http://www.piom.com.mk/, shkarkuar më 30.07.2020. 

48
 Ndiq faqen zyrtare: http://www.nms.org.mk/sq/, shkarkuar më 30.07.2020. 

49
 Ndiq faqen zyrtare: https://bit.ly/316SSay, shkarkuar më 30.07.2020. 
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3. Roli dhe funksionimi i Ministrisë për punë dhe politikë sociale 

Jemi dëshmitarë se një ndër problemet kyçe e që e përcjell njerëzimin me dekada të 

tërë, ishte dhe mbetet si problem thelbësor çështja e organizimit politik, social e ekonomik, 

pra me një fjalë, të qeverisjes dhe mirëfunksionimit të institucioneve publike. ‘Institucionet 

Publike kanë një vlerë jashtëzakonisht të madhe për një komb. Në qoftë se ato përdoren në 

mënyrë të përshtatshme për hartimin e politikave, për zbatimin dhe administrimin e tyre, 

atëhere institucionet publike do të jenë po aq të rëndësishme për zhvillimet dhe perspektivën 

kombëtare
51

 dhe socio-ekonomike. Me këtë nënkuptojmë se po dhe Ministria e Punës dhe 

Politikës Sociale luan një rol të rëndësishëm mbi zhvillimin dhe përmbajtjen e tërë këtij 

sistemi social në tranzicione dhe ngërçe të ndryshme historike, politike dhe të tjera. 

Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet demokratik, social në të cilën të gjithë 

para ligjit janë të njëjtë, ndërsa një ndër vlerat themelore të rendit kushtetues të Republikës së 

Maqedonisë ndër të tjerash është edhe respektimi i principeve demokratike dhe të drejtave të 

njeriut. 

Në pajtim me Ligjin për mbrojtje sociale, e drejta për mbrojtje sociale përfshinë: 

 Të drejtën për asistencë (ndihmë)  të përhershme në të holla; 

 Të drejtën për asistencë sociale në të holla; 

 Kompensim në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër; 

 Të drejtën e mbrojtjes sociale; 

 Kompensim të pagës për orar të shkurtuar të punës për përkujdesjen e fëmijës 

me pengesa trupore apo intelektuale; 

 Ndihmë të njëhershme në të holla apo ndihmë në naturë; 

 Të drejtën për përkujdesje; dhe 

 Ndihmë në të holla për personin që deri në moshën 18 vjeçare ka pasur 

statusin e fëmijës pa prindër apo përkujdesje prindërore.
52

 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kryen punët që kanë të bëjnë me: 

 Marrëdhëniet e punës, punësimin dhe të punësuarit; 

 Sigurimin pensional-invalidor; 

 Mbrojtjen e punëtoreve gjatë punës; 

 Sigurim material të të papunëve të përkohshëm; 

 Pagat dhe standardi jetësor; 
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 Ndiq faqen zyrtare: https://bit.ly/2XbTlqY,  shkarkuar më 30.07.2020. 

51
 Shih në: https://shtetiweb.org/2012/09/14/ceshte-shteti/, shkarkuar më 08.08.2020. 

52
 MPPS, Buletini ‘’Nga hapi i parë’’, Shkup, 2009, fq.15. 
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 Politikën sociale; 

 Politika humane e popullatës, për shkak të harmonizimit të zhvillimit ekonomik 

social; 

 Marrëdhëniet juridike në martesë, familje dhe bashkësinë jashtëmartesore; 

 Marrëdhëniet në mes të prindërve dhe fëmijëve, kujdestarinë dhe birësimin; 

 Avancimin e barazisë së sekseve; 

 Mbrojtjen e fëmijëve dhe personave të mitur; 

 Mbrojtjen e rinisë dhe grave; 

 Mbrojtjen e personave me vështirësi në zhvillim; 

 Mbrojtjen e invalidëve civil të luftës dhe të familjes kryefamiljari i së cilës 

gjendet në shërbim ushtarak; 

 Mbrojtjen e  luftëtarëve të Luftës Antifashiste dhe nga të gjitha luftërat 

nacional çlirimtare në Maqedoni, të invalidëve të luftës,  të të përndjekurve dhe 

të burgosurve për idetë  për pavarësinë e popullit maqedonas dhe shtetësinë e 

tij, si  dhe anëtarët e familjeve të tyre të cilët nuk kanë mundësi materiale për 

ekzistencë sociale; 

 Mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe 

 Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj
53

 

 

 

4. Roli i drejtorive (qendrave) dhe njësive për punë dhe politikë sociale 

Roli i drejtorive (qendrave) dhe njësive për punë dhe politikë sociale luajnë një rol 

jetik në shoqëri, ata, përvetëm se janë afër çdo vendëbanimi ku zhvillojnë dhe 

mirëfunksionojnë bashkëqytetarët ata janë në shërbime kruciale pothuajse të çdo komune në 

RMV. Nëse në sistemin shtetëror, apo më saktësisht  të asaj Ministrisë së Punës dhe Politikës 

Sociale do instaloheshte një sistem kontakt me qytetarin roli i këtyre qendrave do zbeheshte 

dhe zhvillimi dhe kërkesat e larta para institucioneve përkatëse në masë do zbuteshin, andaj 

këtë do mundë ta realizon vetëm një sistem elektronik me epiqendër të MPPS. 

Mrëpo sot qendrat për punë sociale, për sa i përket fushës së punës, bëjnë pjesë në 

sektorin e mbrojtjes sociale në Ministrinë e Punës dhe Punës Sociale. Sipas legjislacionit, 

Qendra për Çështje Sociale funksionon si një institucion profesional me autorizime publike 

për kryerjen e veprimtarive të mbrojtjes sociale. 
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 Shih në: https://vlada.mk/node/15076?ln=sq, shkarkuar më 08.08.2020. 
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Si autoritete publike, qendra për punë sociale kryen këto aktivitete: 

 Vendos për të drejtat e mbrojtjes sociale, 

 Vendos për çështje të përcaktuara me rregullore të ligjit familjar, 

 Vepron për çështjet e përcaktuara me rregulloret e ligjit penal, 

 Kryen veprimtari të tjera të përcaktuara me ligj.
54

 

Qendrat në fjalë përgjatë mbrojtjes sociale dhe punë profesionale, në pikësynimin e tyre ka 

këto detyra parimore: 

 Zbulon, monitoron dhe studion fenomene dhe probleme sociale, 

 Zbaton format e duhura të mbrojtjes sociale dhe ndihmon drejtpërdrejtë një qytetar, 

familje ose një grup të popullatës, 

 Zhvillon punë parandaluese, 

 Zhvillon dhe zbaton format jo-institucionale të mbrojtjes sociale, 

 Inkurajon, organizon dhe koordinon vullnetarisht qytetarët, shoqatat e tyre, 

organizatat humanitare, organizatat në zbatimin e programeve të mbrojtjes sociale, 

 Kryen veprimtari të tjera të përcaktuara me ligj.
55

 

Në vazhdim, në pah vien të gjitha qendrat për punë sociale në Republikën e Maqedonisë 

së Veriut dhe ato: 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Shkup 

 Enti Publik Enti për punës sociale – Shkup 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Demir Hisar 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kërçovë 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dellçevë 

 Enti publik Qendra për punë sociale – Probishtip 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Tetovë 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Veles 

 Enti Publik – Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kriva Pallankë 

 EP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Koçan 

 Enti Publik – Qendra ndërkomunale për punë sociale – Berovë 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Gjevgjeli 

 Enti Publik – Qendra ndërkomunale për punë sociale – Negotinë 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Sh. Nikollë 

 Enti Publik Qendra për punë sociale – Kratovë 
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Shih në: http://www.mtsp.gov.mk/institucii-ns_article-centar-za-socijalna-rabota.nspx, shikuar më: 08.08.2020 
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Po aty 
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 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Vallandovë 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Strumicë 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Shtip 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Manastir 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Prilep 

 EP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kavadar 

 Enti Publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Kumanovë 

 Enti Publik – Qendra ndërkomunale për punë sociale – Gostivar 

 EP Qendra ndërkomunale për punë sociale – Radovish 

 Enti publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Dibër 

 EP Qendra ndërkomunale për punë sociale Strugë56
 

Të githë këto njësi, duke përfshirë dhe Drejtoritë si qendra rajonale, respektivisht 30
57

 

drejtoritë pranë RMV-së, për të qenë efikas në mirëmenaxhimin e gjendjes sociale u krijuan 

që tiu gjinden qytetarëve më afër kërkesës së qytetarëve po dhe ushtrimin e politikave 

shtetërore këtë rast të MPPS-së, duke marrë për bazë dhe kërkesëne lartë të gjendjes socio-

ekonomike të vendit tonë ata çdo ditë ballafaqohen me sistematizim dhe zbutje të rasteve të 

ndryshme sociale. 
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Shih në: https://bit.ly/31qv3us, shikuar më: 08.08.2020 

57
Lista e drejtorive aktuale në teritorin e Republikës, shih në: http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx, shikuar 

më: 08.08.2020 
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1. Korniza normative e shërbimeve sociale në RMV 

 Nëse marrim parasysh kornizat normative sociale në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut parimore është që burimi i tyre të dihet se nga rrjedhë. Relativisht, kuadri normativ të 

shërbimeve sociale në RMV si çdo shtet me demokraci të zhvilluar dhe në Republikën tonë 

janë disa bazime ku punohet në ‘mirëfunksionimin’ e institucioneve tona, pa mëdyshje se 

kornizat e tilla bazohen në dokumente, ligje, konventa ndërkombëtare, deklarata, akte 

nënligjore, rregullore të brendëshme institucionale, udhëzime, botime juridiko-shkencore e të 

tjera. Mirë por,  nëse fokusi i gjithë kësaj hidhet në një strategji të deinstitucionalizimit të 

sistemit të mbrojtjes sociale atëherë ajo fillon nga disa dokumente univerzalisht të njohura, 

janë dokumente ndërkombëtare po dhe vendore që lidhen ngushtë me mbrojtjen e shërbimeve 

sociale që u ofrohen grupeve të interesit (masës së krijuar) dhe që si synim kanë këtë 

strategji. Në pikat e mëposhtme e gjithë këtë strategji të kornizës normative të shërbimeve 

sociale do ndahet në dy grupe kyçe, ajo e kornizave ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare. 

 

2. Legjislacioni ndërkombëtar 

 Kornizat normative ndërkombëtare janë të sjellura në bazë të nevojave dhe 

civilizimeve të vendeve po dhe kulturave të popujve, që në universalitet ato janë në përputhje 

me të gjitha vendet që synimin e kanë drejtë shteteve të fuqishme të BE-së, mes tjerash ju 

sjell në pah normativat ndërkombëtare: 

 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
58

 

 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve
59

 

 Konventa e KB kundër torturës dhe trajtimit johuman, poshtërues dhe ndëshkues 

 Konventa e KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 

 Karta Sociale Evropiane
60

 

 Komunikimi nga Komisioni Evropian i 12 Marsit 1997 mbi modernizimin dhe 

përmirësimin e mbrojtjes sociale 

 Komunikimi i Komisionit Evropian i 30 Tetorit 2003 mbi Mundësitë e Barabarta për 

Personat me Aftësi të Kufizuara
61

 

 Standardet e cilësisë për fëmijët 
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 Deklarata e plotë e të drejtave të njeriut, ndiq linkun:https://bit.ly/2BTKjr8, shkarkuar më 03.08.2020. 

59
 Shih në: https://www.unicef.org/montenegro/media/9291/file/MNE-media-MNEpublication505.pdf, 

shkarkuar më 03.08.2020. 

60
 Karta Sociale Evropiane, ndiq linkun: https://rm.coe.int/168047e169, shkarkuar më 03.08.2020. 

61
 Shih në: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_albanian.pdf, shkarkuar më 03.08.2020. 
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https://rm.coe.int/168047e169
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_albanian.pdf


  

39 | f a q e  
 

 Deklarata e KB e Parimeve Sociale dhe Ligjore në lidhje membrojtjen dhe mirëqenien 

e fëmijëve, me nevoja të veçanta për kujdestarinë dhe adoptimin kombëtar dhe 

ndërkombëtar që nga viti 1986 

 Udhëzime për kujdestarinë, organizimi ndërkombëtar për përkujdesje e vitit 1995 

 Draft Udhëzimet e KB për Mbrojtjen dhe Kujdesin Alternativ të Fëmijëve pa Prindëri 

të paraqitur Komisionit për të Drejtat e Fëmijëve nga Shërbimet Sociale 

Ndërkombëtare po dhe UNICEF në bashkëpunim me Grupin Punues të OJQ-ve për 

fëmijët pa kujdesin e Prindërve, Qershor 2006
62

 

 

3. Legjislacioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 Zakonisht kornizat e normativave kombëtare vijnë në shprehje dhe përpilohen 

fillimisht nga doket dhe traditat e vëndit si dhe në bazë të kushtetutes të atij vendi e që në 

rrjedhojë burojnë ligjet në bazë të nevojës si dhe në përputhje me rekomandimet e shteteve të 

Unionit Evropian, gjë që këta të fundit më shumë e sofistikojnë dhe përforcojnë parimin e 

zbatimit të normave dhe akteve nënligjore të vendit. Në vazhdimësi janë normat kombëtare 

dhe ato: 

 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut
63

 

 Ligji për mbrojtjen sociale
64

 

 E drejta familjare 

 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve 

 Ligji për arsimin fillor
65

 

 Ligji për arsimin e mesëm
66

 

 Ligji për arsimin e lartë
67

 

                                                           
62

 Shih në:https://bit.ly/30lJJf8, fq. 5, shkarkuar më 03.08.2020. 
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 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, të cilën e miratoi Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancën e 

mbajtur më 17 nëntor 1991, shih në: https://www.sobranie.mk/content/ustav%20al/ustav%20rsm-al-ok.pdf, 

shkarkuar më 05.08.2020. 
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 Shih në: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf, shkarkuar më 05.08.2020. 
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 Shih në: http://mon.gov.mk/stored/document/zakon-za-osnovno-obrazovanie-mk.pdf, shkarkuar më 

05.08.2020. 
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 Shih në: https://bit.ly/30lJJf8, fq. 5, shkarkuar më 03.08.2020. 
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 Shih në: http://mon.gov.mk/stored/document/zakon-za-sredno-obrazovanie-precisten.pdf, shkarkuar më 

05.08.2020. 

67
 Shih në: http://mon.gov.mk/stored/document/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-mk.pdf, shkarkuar më 

05.08.2020. 
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 Ligji për Drejtësinë për të Mitur 

 Ligji për Vetëqeverisjen Lokale
68

 dhe 

 Ligji për Shoqatat e Qytetarëve dhe Fondacionet
69

 

 Nëse marrim për bazë të gjitha këta komponentë të kornizave normative 

ndërkombëtare dhe kombëtare të vendit, atëherë vënien në funksion të shërbimeve duhet të 

jesë në nivelin sa më superior, ashtu siç i kemi vendet e zhvilluara Evropiane.  

 Republika e Maqedonisë së Veriut që nga paslufta e 2001-shit bëri reforma 

thelbësore në sistemit e shërbimit social por në vitet e fundit shënon ngecje në implementimin 

e ligjeve aktuale të vendit. Duke marrë parasysh pjesën e elektronike të shërbimit social ende 

e kemi në pjesën të zhvillimit të sipërm. Për fat të keq, raportet e BE-së këtë e raportojnë për 

çdo vit për shtetet kandidat për në këtë bashkësi ekuilibruese. 

 

4. Administrimi dhe funksionimi i shërbimeve sociale në RMV 

 Administrimi si koncept ngërthen vetë jetën e njeriut! Çdo individ, grup shoqëror, 

organizat jo qeveritare, institucione publike po dhe private administrohen nga shërbyesit e 

tyre, çdo lider i subjekteve politike mirëmenaxhon partinë me organe në bazë të statutit 

partiak me një administratë të denjë për punë të ndryshme, gjë që me këta shembuj konkret 

nënkuptojmë se vetë jeta e njeriut është administratë në vete. ‘Shërbimet sociale mund të 

administrohen nga shumë subjekte që fillojnë nga shteti, autoritetet qëndrore apo lokale, 

agjencitë publike nëpërmjet fondeve vetadministruese dhe të pavarura të pensioneve, 

organizatat joqeveritare, si Kryqi i Kuq
70

, grupet e interesit, deri tek kompanitë private të 

sigurimeve apo punëdhënësit privatë.
71

Një ndryshim mbi ndonjë pasojë pamëdyshje se 

mundë të vie dhe nga ‘grupet e qytetarëve, mediumet, këshilltarët në këshillin e qytetit dhe 

kryetarit të komunës, grupohen rreth iniciativës, duke ofruar vazhdimisht këshilla për atë se si 

do të duhej të risistemohet
72

 zgjidhja dhe administrimi i ngecjeve të problemeve të ndryshme 

në shoqëri. 
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 Shih në: http://mls.gov.mk/images/laws/Ligji%20i%20veteqeverisjes%20lokale.pdf, shkarkuar më 

03.08.2020. 
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kryqit-te-kuq/, shkarkuar më 05.08.2020. 
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 Merita, V. Xhumari “Procesi dhe Institucionet e Politikës Sociale”, Shtypshkronja Pegi, Tiranë 2018, fq.138. 
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 Mark, H. Mur “Krijimi i Vlerës Publike – Udhëheqja Strategjike në Pushtet”, Ars Lamina 2013, fq.38-39. 
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 Një pamje tjetër, ‘punëdhënësit hyjnë në rolin e administratorit të skemave për 

aksidentet në punë, të përfitimeve afatshkurtura për sëmundje/barrëlindje, mbledhjen e 

kontributeve të të punësuarve dhe derdhjen në fondet e sigurimeve shoqërore etj. Gjithësesi, 

hierarkia administrative ka në krye një ose disa autoritete që mbajnë përgjegjësinë politike në 

lidhje me hartimin dhe kontrollin e zbatimit të politikave si dhe mbrojtjen e interesit të 

përbashkët. Përvoja e vendeve të zhvilluara tregon se decentralizimi i funksioneve rrit 

profesionalizimin dhe eficiencën në administrimin e programeve sociale.
73

Që të kemi 

efikasitettë demokracisë në veprimtarinë të administratës për qytetarët, në një piadestal më të 

lartë efektiviteti të punëve mundë të konkludojmë se e gjithë kjo varet nga hapat e ndërmarra 

institucionalisht nga vetë menaxherët e institucionit së administratës publike shtetërore të 

shtetit përkatës, në këtë rast RMV-së. Gjithësesi administrata dhe funksionimi i saj në 

shërbimet sociale është i lidhur ngushtë me krijimin e shtetit, prandaj me të drejtë thuhet se 

po të mos ekzistonte shteti, nuk do të ekzistonte as administrata shtetërore të ngërthyer dhe 

ajo e shërbimeve sociale. 

  Administrata paraqet një tërësi të veçantë në kuadër të sistemit juridik të një shteti 

të caktuar. Edhe Republika e Maqedonisë së Veriut, sikurse shumë shtete po ballafaqohet me 

faktin e realizimjt të obligimeve lidhur me anëtarësimin në strukturat Euro-Atlantike, që 

nënkupton se ballafaqohet edhe me faktin e realizimit të reformave në administratën publike 

dhe shtetërore. Funksionimi i administratës në Maqedonin e Veriut mund të vështrohet në 

disa aspekte: aspekti kushtetues, legjislativ dhe praktik.
74

Republika e Maqedonisë së Veriut 

foti një përvojë shumë të rëndësishme përgjatë 20 vitet e fundit në bazë të 

deinstitucionalizimit, fakt ata rezultate në vete përfshijnë nga më shumë se 100  shfrytëzues 

drejtë institucioneve dhe në paralel krijimin e një numër të konsiderueshëm të qendrave 

ditore të reja relativisht dhe shtëpi grupore po ashtu dhe një rrjetëzim të kujdestarëve në vend. 

 Megjithatë, procesi kishte zhvillim jo të barabartë. Shpërngulja nga institucionet 

kishte filluar dhe ndërprerë disa herë ndërsa gjatë viteve të fundit është dukshëm e 

ngadalësuar. Synimet afatgjate të vendosura para dhjetë viteve nuk janë realizuar në raport 

me numrin e shfrytëzuesve të shpërngulur, ku asnjë institucion nuk është transformuar 

krejtësisht, e as nuk janë zhvilluar në mënyrë përkatëse shërbimet e personalizuara në 

bashkësi. Është shumë e rëndësishme të vazhdohet shpërngulja me vendosmëri dhe shpejtësi, 

por edhe të krijohen shërbime të reja përkatëse pasi nevoja për mbështetje rritet, jo vetëm për 
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shkak të plakjes së popullatës, por edhe si pasojë e atomizimit (individualizimit) të shoqërisë 

me forma të zvogëluara të familjes tradicionale dhe solidaritetit në nivel të bashkësisë,
75

 gjë 

që përveç pjesës teorike në pikën në vazhdim të këtij kapitulli do japim dhe detaje 

institucioanale numrash se, sa dhe si, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë shfryzues 

duke dhënë një pasqyrë të qartë vlerësimi dhe kontrolli ndaj shërbimeve sociale, pa mos lënë 

me një anë dhe pjesën e sistemit elektronim të shfrytëzimit nga ana e konsumatorëve, këtë 

rast masës (popullit).  

5. Vlerësimi dhe kontrolli i shërbimeve sociale 

Nëse duam që të kemi një vlerësim cilësor dhe jo vetëm në sasi patjetër duhet të kemi 

një strategji shërbyese mbi bazën e vlerave, dhe ato: 

 Liri Personale, 

 Ndershmëri, 

 Besushmëria reciproke, 

 Drejtësia dhe 

 Barazi. 

Janë shtylla të cilat do duhet ti përmbahet çdo individ apo punonjës që përballë 

posedon një shërbim ndaj klientit/es gjë që kjo i bie më shumë se një detyrë zyrtare. Andaj, 

qëllimi nuk ka të bëjë se po ndërtojmë ndonjë rregull shoqëror pa problematika, por ta vëmë 

jetën në shërbim të zgjidhjeve të këtyre problemeve, me Liri, Ndershmëri, Besueshmëri, 

Drejtësi dhe Barazi, këto tipare që do ndriçojnë institucionet relevante në vlersimet e lëndëve 

të tyre të punës. 

Sot, në Maqedoninë e Veriut‘ekzistojnë gjithsej 34 institucione, prej të cilave 19 

private (zakonisht më të vogla) dhe 15 shtetërore. Në të janë të akomoduar rreth 2400 

shfrytëzues afatgjatë, përfshirë edhe institucionet për persona me vështirësi afatgjate me 

shëndetin mendor. Prej tyre, 1628 janë shfrytëzues të institucioneve sociale, prej të cilave, 

pjesa më e madhe jetojnë në shtëpi të pleqve (1146), më pak në institucione për të moshuar 

(319) dhe më pak në institucione për fëmijë (163).
76

Nëse marrim shembull, ‘për të vlerësuar 

programin për pension pleqërie, nëse një person gjatë 40 vjetëve të jetës së tij aktive paguan 

në fondin e sigurimeve shoqërore për pension 20 përqind të pagës së tij si kosto individuale, 
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ai shpreson t'i kthehet si përfitim një masë pensioni pleqërie të paktën 40 përqind të pagës, 

për një jetëgjatësi mesatare 20 Vjet gëzimi të pensionit. Në këtë mënyrë personi beson se 

mund të ketë të siguruar një të ardhur të mjaftueshme gjatë pleqërisë, që përmbush 

pritshmëritë e kostos së tij individuale në këtë program. Sa i takon kostos sociale në lidhje me 

komunitetin, këtu ka dilema sa i takon efektivitetit të përdorimit të burimeve të komunitetit, 

sepse jo të gjithë anëtarët ekonomikisht të tij janë kontribues në skemën publike të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërore. Në këtë rast, kostot sociale rriten artificialisht, nëse 

shoqëria ka shkollë të lartë informaliteti dhe kontribuesit e pakët poguajnë përqindje më të 

larta kontributi. Po të shtohen këtu edhe kostot e subvencioneve dhe financimeve që bën 

buxheti i shtetit përtë garantuar përfitime adekuate për pensonistët, kostot sociale dalin shumë 

më të larta sesa përfitimet. Rritja e informalitetit në ekonomi, e për rrjedhojë, rritja e numrit 

të personave të posiguruar, të cilët do të mbështeten më vonë me pensione sociale apo 

ndihma ekonomike nga shteti, janë tregues të një ndikimi social negativ të një skeme 

sigurimesh shoqërore që nuk zbatohet në mënyrë efektive dhe eficiente, sado mirë të jetë 

konceptuar ajo
77

 relativisht shteti do duhet të jesë e rezervuar dhe afatgjatësi duke vlerësuar 

në politikat e numrave. 

Nëse  marrim për bazë premtimet e fundit qeveritare (palës maqedone) do mendojmë 

se RMV gjindet në fazë të largimit drastik të varfërisë ku thonë se: 

“Qëllimi kryesor i Qeverisë në sferën e politikës sociale është që deri në vitin në 2020 

shkalla e varfërisë të ulet nën 16%. Në sferën e politikës sociale do të inkorporohen masa që 

do të nxjerrin shfrytëzuesit nga varfëria, veçanërisht do t’i kushtohet vëmendje sigurimit të 

transparencës së këtij sistemi.”
78

 

Por, një gjë të tillë shifrat e institucioneve relevante nuk e thonë atë, në fakt 

përmirësime ka por jo dukshmëri të tyre në masë. Duhet të kemi parasysh se ‘shteti është 

dhënës dominues i kujdesit institucional, por edhe i shërbimeve në bashkësi. Nismat për 

decentralizimin dhe pluralizmin e sigurimit të shërbimeve edhe më tej janë në fazën fllestare, 

më së shumti për shkak të mungesës së mekanizmave rregullues që do t’i inkurajonin faktorët 

e ndryshëm të sigurojnë shërbime në bashkësi, përfshirë fnancim publik në OQ dhe dhënës 

privat të shërbimeve sociale.
79
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Që të kemi ‘një sistem transparent, të përgjegjshëm dhe të rregullt për vlerësimin e 

përfshirjes sociale në të gjitha fushat e politikave të varfërisë financiare dhe mbrojtjes sociale, 

punësimit dhe aftësive, shëndetit, arsimit, strehimit dhe privimit të nevojave bazë, si dhe të 

pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut
80

 do të duhet që vlerësimi i kontrollit të 

shërbimeve sociale që të posedon efektivitet në programet e kontrolleve sociale duke filluar 

nga opinionet e përfituesëve do mundet të realizohet në disa teknika të atilla si, pyetësor, 

Intervista të drejtëpërdrejta me ta, diskutime të hapura me fokus grupe dhe të tjera, ku në 

bashkangjitje të gjithë kësaj do vie në pah efiçenca e gjithë pjesës teorike në elaborim praktik 

se si dhe sa bëhet ngritja e vetëdijes po dhe praktikimi apo krijimi i sistemit elektronik në 

shërbim të qytetarëve. 
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HULUMTIMI EMPIRIK 
 

1. Mostra e të anketuarve 

Në hulumtimin e të anketuarëve kam parashtruar relativisht 15 pyetje ku 5 prej tyre 

janë të karakterit identifikues (gjinia, mosha, shkollimi etj) dhe 10 të tjera janë pjesa kyçe 

hulumtuese të problematikave në shërbimet e administrimit publik, me theks të veçantë bëhet 

fjalë për përfshirjen sociale dhe administrimin e shërbimeve sociale në RMV. Anketën përveç 

se e kam paraqitur në platformat online po ashtu kam marrë pjesë dhe në vendngjarje me 

theks të veçantë në një degë të qendrës sociale që gjindet në Komunën Butel, ku këto të 

fundit do i gjeni me fotografi në fund të punimit.  

Gjatë këtij hulumtimi empirik kam anketuar 100 persona ku ndër ta kam përfshirë 

nacionalitete të ndryshme, shqipëtar 72, maqedonas 20, turq 5, boshnjak 1 dhe të tjerë 2.  

Sa i përket moshës së tyre konstatoj se deri në moshën 20 vjet janë 7 të anketuar, nga 

21 deri më 40 vjet janë 75 persona të anketuar, nga 41 deri më 60 vjet janë 16 anketues si dhe 

mbi 60 vjet janë 2 anketues. Gjinia e të anketuarve ka të bëjë me 54 gjinisë femërore dhe 46 

gjinisë mashkullore. 

Për sa i takon shkollimit të pa arsimuar nuk kam hasur, me arsim fillor kam anketuar 

7 persona, me arsim të mesëm 30 anketues, ndërsa me arsim të lartë 63 anketues. Në statusin 

e tyre jetësor nxënës – student janë përgjigjur 12 anketues, të punësuar 48 anketues, të 

papunësuar 37 anketues dhe 3 anketues pensionist.  
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2. Pyetësori anketues 

 

Nr. 

Pyetje Përgjigje Tregues 

absolut 

Tregues 

relativë 

1. 

 

 

Si mendoni, sa janë në dispozicion shërbimet 

sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut?  

Shumë mirë 5 5 % 

Mirë 32 32 % 

Dobët 42 42 % 

Shumë dobët 18 18 % 

Nuk e di 3 3 % 

2. A mendoni se shkaku i administrimit jo 

profesional i shërbimeve sociale është arsyeje 

nga përjashtimi social?  

Po mendoj 65 65 % 

Jo nuk mendoj 9 9 % 

Nuk e di 26 26 % 

3. 

 

 

Duke marrë parasysh shërbimet sociale në 

sektorin publik sa jeni të kënaqur nga mbrojtja 

sociale në RMV?  

Shumë i kënaqur 5 5 % 

Mjaftueshëm i kënaqur 21  21 % 

Jo shumë i kënaqur 43  43 % 

Aspak i kënaqur 23 23 % 

Nuk e di 8 8 % 

4. 

 

 

 

 

Sa jeni të kënaqur nga përkujdesja sociale në 

RMV?  

Shumë 3 3 % 

Mjaftueshëm 36 36 % 

Aspak 51 51 % 

Nuk e di 10 10 % 

5. 

 

 

 

Sa është e lehtësuar me procedura 

administrative, respektivisht digjitalizimi i 

shërbimeve sociale? 

Shumë 6 6 % 

Mjaftueshëm 16 16 % 

Jo shumë 43  43 % 

Aspak 23 23 % 

Nuk e di 12 12 % 

6. 

 

 

 

A mendoni se Ministria për Punë dhe Politikë 

Sociale kryen detyrat konform ligjit dhe në bazë 

të standardeve ligjore?  

Po 24  24 % 

Jo 41 41 % 

Nuk e di 35 35 % 

7. 

 

 

 

A jeni të mendimit se Qendrat përkatësisht 

Drejtoritë rajonale të njësive për punë dhe 

politikë sociale i kryejnë në kornizat e parapara 

ligjore obligimet e tyre ndaj qytetarëve dhe në 

bazë të standardeve profesionale? 

Po 19 19 % 

Jo 35 35 % 

Nuk e di 46 46 % 

8. 

 

 

 

Shumë 4 4 % 

Pak 47 47 % 
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Si mendoni Ju, sa janë të besueshme 

institucionet e shërbimeve sociale në RMV?  

Aspak 28 28 % 

Mjaftueshëm 17 17 % 

Nuk e di 4 4 % 

9. 

 

 

 

A mendoni se, Ministria e Punës dhe Politikës 

Sociale është faktori kyç i cili do të duhet të 

përpilon një “sistem kontakt elektronik”, me 

qëllim zbutjen e shërbimeve sociale në sektorin 

publik të RMV-së?  

Po pajtohem 69 69 % 

Jo nuk pajtohem 7 7 % 

Nuk e di 24 24 % 

10. 

 

 

 

A mendoni se pandemia globale Covid-19 ka 

ndikuar në aspekt pozitiv ose negativ gjatë 

ofrimit të shërbimeve sociale nga Qendrat për 

 punë sociale? 

Po 57 57 % 

Pjesërisht 26 26 % 

Jo 7 7 % 

Nuk e di 10 10 % 

Tabela 1. Pyetësor Anketues 
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3. Pyetësori anketues i paraqitur përmes grafikoneve  

 

Grafikoni nr. 1. Tregues i përfaqësimit të të anketuarve në bazë të nacionaliteteve 

Grafikoni numër 1 jep qartazi përfshirjen e të anketuarëve nga nacionalitetet e 

ndryshme. Gjatë këtij hulumtimi 72 % të të anketuarëve janë Shqipëtar, ku 20 % përfshihen 

nga nacionaliteti Maqedonas, 5% i takojnë asaj Turq, 1 % Boshnjak dhe 2 % nacionalitete të 

tjera. 

 

 

72% 
20% 

5% 
1% 2% 

Grafikoni nr. 1 

Nacionaliteti 

Shqiptar Maqedonas Turq Boshnjak Të tjerë
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Grafikoni nr. 3. Përfaqësimi i të anketuarve në bazë të moshës 

Grafikoni nr. 3 në formë sistematike paraqet moshën e të anketuarve. Në bazë të 

treguesit konstatojmë se deri më 20 vjet janë anketuar 7 %, nga 21 deri më 40 vjet janë të anketuar 

75 % ndërsa nga 41 deri më 60 vjet janë të anketuar 16 % dhe mbi 60 vjet 2 %. 
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Grafikoni nr. 3. Tregues i përfaqësimit të të anketuarve në bazë gjinore 

Gjatë grafikonit me nr. 3 kam paraqitur përfaqësimin e të anketuarëve në bazë gjinore. 

Ku,  nga ky tregues konstatojmë se 54 % janë nga gjinia femërore si dhe 46 % i takojnë 

gjinisë mashkullore, duke i dhënë zë të lartë gjinisë më të çmuar në botëkuptimin gjinor, asaj 

femëror. 
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Gra f i k on i  n r.  3  
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Grafikoni nr. 4. Tregues i nivelit arsimor 

Në grafikonin me nr.4 paraqes nivelin arsimor e të anketuarve, me të pa arsimuar nuk 

kemi hasur në asnjë ndërsa me 7 % u anketuan me arsim fillor, 30 % arsim i mesëm si dhe 63 

% arsim i lartë.  
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Grafikoni nr. 4 

Shkollimi 
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Grafikoni nr. 5. Tregues i nivelit të statusit 

 

Sa i përket  grafikonit me numër  5 është paraqitur niveli i statusit, që konkludojmë se 

nxënës dhe student 12 % janë të anketuar,  48 % janë të punësuar, 37 % të papunësuar si dhe 

3 % nga të anketuarit pensionist. 
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Grafikoni nr. 5  
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Grafikoni nr. 6. Tregues se sa janë në dispozicion shërbimet sociale në RMV 

  

Grafikoni me numër 6 jep numrat e të anketuarve si vijojnë: me 5 % vlerësojnë se 

shërbimet sociale janë shumë mirë, me 32 % e të anketuarëve vlerësojnë se shërbimet sociale 

janë mirë, ndërsa me 42 % e të anketuarëve japin vlerësimin e shërbimet sociale janë dobët, 

ku 18 % e të anketuarve vlerësojnë se këta shërbime janë shumë të dobëta si dhe 3 % e të 

anketuarëve nuk e dinë, apo nuk kanë njohuri për to. 

 Duke marrë parasysh të gjitha këto celula e të anketuarëve vlerësoj se përqindja e lartë 

rezulton se Republika e Maqedonisë së Veriut është në ngërç dhe problematikë të lartë 

institucionale dhe jo menaxhim i efektshëm për të lehtësuar gjendjen e shërbimeve sociale. 

 

5% 

32% 

42% 

18% 

3% 

Grafikoni nr. 6  

Si mendoni, sa janë në dispozicion shërbimet sociale në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut? 

Shumë mirë Mirë Dobët Shumë dobët Nuk e di
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Grafikoni nr. 7. Tregues i  administrimit jo profesional nga shërbimet sociale si 

 arsye nga përjashtimi social 

  

Grafikoni me numër 7, jep numra alarmante mbi administrimin jo profesional të 

shërbimeve sociale si arsye për përjashtim nga shërbimi social. 65 % e të anketuarve 

mendojnë se Po administrimi jo profesional i shërbimeve sociale është aryseja nga 

përjashtimi i tyre nga këto shërbime, 9 % e të anketuarve nuk mendojnë se administrimi jo 

profesional është shkaktar për përjashtimin e tyre nga këto shërbime si dhe 26 %  nga të 

anketuarit mendojnë se nuk e dinë, apo skanë njohuri mbi to. 
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Grafikoni nr. 7  

A mendoni se shkaku i administrimit jo profesional i shërbimeve 

sociale është arsyeje nga përjashtimi social? 

Po mendoj Jo nuk mendoj Nuk e di
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Grafikoni nr.8. Tregues mbi mbrojtjen sociale në RMV 

 

Grafikoni me numër 8 gjithashtu jep alarm mbi mbrojtjen sociale në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, ku 5 % e të anketuarëve japin vlerësimin shumë të kënaqur, 21 % e të 

anketuarve thonë se janë mjaftueshëm të kënaqur, 43 % e të anketuarëve jo shumë të 

kënaqur, 25 % aspak të kënaqur si dhe 8 % thonë nuk e di, apo skanë njohuri mbi mbrojtjen 

sociale.  

Vlerësoj që këta indikatorë të numrave japin alarmin mbi përkushtimin e mbrojtjes 

sociale në RMV. 
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Grafikoni nr. 9. Tregues mbi përkujdesjen sociale në RMV 

 

Grafikoni me numër 9 gjithashtu jep një alarm mbi përkujdesjen sociale në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut ku 3 % e të anketuarve janë të kënaqur nga përkujdesja 

sociale, 36 % mjaftueshëm janë të kënaqur nga këto shërbime, 51 %  aspak nuk janë të 

kënaqur nga përkujdesja sociale si dhe 10 % nuk e dinë, apo nuk kanë njohuri të thellë mbi 

përkujdesjen sociale në RMV. 
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Grafikoni nr. 10. Tregues ndaj lehtësimit të procedurave administrative, digjitalizimi 

 

Grafikoni me numër 10 jep mesazhin e qartë mbi digjitalizimin e shërbimeve sociale 

mbi procedurat administrative, respektivisht 6 % janë të mendimit se shumë janë lehtësuar 

këto procedura, 16 % e të anketuarve janë mendimit se mjaftueshëm është zhvilluar kjo 

problematikë, 43 % e të anketuarve mendojnë se jo shumë është lehtësuar procedura 

administrative, respektivisht aplikimi i digjitalizimit, 23 %  mendojnë se aspak nuk është 

lehtësuar procedura administrative si dhe 12 % nuk e dinë apo nuk kanë njohuri mbi këtë 

fushë. Vlerësoj se MPPS duhet kushtuar vëmendje të veçantë mbi lehtësimin e procedurave 

burokratike. 
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Grafikoni nr. 10  
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Grafikoni nr. 11. Tregues mbi detyrat e MPPS-së për kryerjen e detyrave në 

 suaza dhe standardeve ligjore 

 

Grafikoni me numër 11 vë në pah se sa i kryen Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 

detyrat e saj në konform ligjit dhe standardeve ligjore ku 24 % e të anketuarve mendojnë po i 

kryejnë në suaza dhe standarde ligjore, 41 % mendojnë se jo nuk i kryen MPPS detyrat e saj 

në suaza dhe standarde ligjore ku 35 % e të anketuarve janë të mendimit se nuk e dijnë, apo 

nuk kanë njohuri më të thelluar.  

Vlerësoj se i gjithë ky mosbesim ndaj institucionit se sa iu përmbahen parimeve dhe 

standardeve ligjore është efekt i vetëmenaxhimit të institucioneve në fjalë. 
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Grafikoni nr. 11  

A mendoni se Ministria për Punë dhe Politikë Sociale kryen 

detyrat konform ligjit dhe në bazë të standardeve ligjore? 

Po

Jo
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Grafikoni nr. 12. Tregues mbi mendimin e Qendrave – Drejtorive rajonale të njësive për  

punë dhe politikë sociale 

 

Grafikoni numër 12 gjithashtu vë në pah mendimin e qytetarëve mbi Qendrat 

përkatësisht Drejtoritë rajonale të njësive për punë dhe politikë sociale se sa i kryejnë në 

kornizat e parapara ligjore obligimet e tyre ndaj qytetarëve dhe në bazë të standardeve 

profesionale ku 20 % e të anketuarve mendojnë se po, 36 % e të anketuarve mendojnë se jo 

dhe 44 % nuk e dijnë apo nuk e kanë idenë mbi këta institucione. 

Vlerësoj se pika e tretë e mos pasjes njohuri të thellë mbi këta institucione se si i 

kryejnë obligimet ligjore vë në pah dyshimet se këta institucione në një formë kanë larguar 

dorën mbi nevojat e qytetarëve edhe se juridikisht një gjë e tillë është e pa mundur por de 

fakto anketuesit kanë këtë mendim. 
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Grafikoni nr. 12  

A jeni të mendimit se Qendrat përkatësisht Drejtoritë rajonale të 

njësive për punë dhe politikë sociale i kryejnë në kornizat e 

parapara ligjore obligimet e tyre ndaj qytetarëve dhe në bazë të 

standardeve profesionale? 

Po

Jo
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Grafikoni nr. 13. Tregues mbi besueshmërinë e institucioneve të shërbimeve sociale në RMV 

 

Grafikoni numër 13 në bazë të të anketuarëve ndaj besueshmërisë institucionale të 

shërbimeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut ata thonë, 4 % e të anketuarve 

kanë shumë besim, 47 % kanë pak besim mbi këta institucione, 28 % e të anketuarve aspak 

nuk kanë besim, 17 % mendojnë mjaftueshëm si dhe 4 % nuk e dinë, apo nuk kanë njohuri 

mbi to.  

Vlerësoj se besueshmëria mbi institucionet e shërbimeve sociale është në fazë kritike, 

kjo është dhe një dëshmi që menaxhmenti i këtyre institucioneve të shton vëmendjen mbi 

defktet dhe ngritje të cilësisë së punës. 
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Grafikoni nr. 13  

Si mendoni Ju, sa janë të besueshme institucionet e shërbimeve sociale 

në RMV?  
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Grafikoni nr. 14. Tregues mbi faktorin kyç për krijimin e një “sistem kontakti elektronik” 

 

Grafikoni numër 14 sjell në pah mesazhin e qartë ndaj Ministrisë për Punë dhe 

Politikë Sociale me theks të veçantë për krijimin e një “sistem kontakti elektronik”, 

respektivisht digjitalizim të thelluar mbi të drejtat e qytetarëve. Me këtë nënkuptojmë 

transparencë dhe të drejta të barabarta. 69 % e të anketuarve janë pajtimit se po duhet një 

platformë e tillë elektronike, 7 % nuk kanë njohuri mbi këtë drejtim si dhe 24 % e të 

anketuarve nuk e dinë. 

Vlerësoj se, MPPS si faktor kyç në bashkëpunim me institucionet e tjera si motra, do 

duhet të rikuperon menaxhimin dhe të sjellë në pah lehtësim dhe zbutje të dukshme të 

procedurave burokratike, një gjë të tillë mundet të arrihet edhe me këtë “sistem kontakti 

elektronik”. 
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Grafikoni nr. 14  

A mendoni se, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është 

faktori kyç i cili do të duhet të përpilon një “sistem kontakt 

elektronik”, me qëllim zbutjen e shërbimeve sociale në sektorin 

publik të RMV-së? 

Po pajtohem

Jo nuk pajtohem

Nuk e di
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Grafikoni nr. 15. Tregues mbi pozitivitetin dhe negativitetin e ndikuar nga pandemia globale Covid-19 

gjatë ofrimit të shërbimeve sociale 

 

Grafikoni numër 15 është një tregues i cili mbarë botën e solli në një ngecje të 

shërbimeve administrative, me theks të veçantë barrë të rrëndë përjetuan dhe shërbimet 

sociale. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut të anketuarit mendojnë se 57 % ka ndikuar në 

pandemia gjatë ofrimit të shërbimeve sociale, 26 %  e të anketuarve mendojnë se pjesërisht 

ka ndikuar si dhe 7 % janë të mendimit se nuk ka ndikuar kjo pandemi dhe 10 % e të 

anketuarve mendojnë se nuk e dinë, apo nuk kanë njohuri mbi këtë fushë epidimiologjike. 

Duke marrë për bazë mbi 57 % e të anketuarve është një numër alarmant se ngecjet e 

shërbimeve sociale do duhet dhe më shumë të sofistikohen për mos ardhur në ngërçe të 

shërbimeve publike. 
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A mendoni se pandemia globale Covid-19 ka ndikuar në aspekt pozitiv 
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4. Intervista të realizuara nga ekspert dhe njohës të problematikës 

hulumtuese 

Intervista 1 

 Prof. dr. Rizvan Sulejmani, ish Ministër (2002-2006), aktualisht Profesor pranë 

Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
81

 

(Intervista e realizuar më datë 19.08.2020) 

 

1. Sipas jush, si e shifni administrimin e shërbimeve sociale në RMV dhe sa janë të 

kapshme shërbimet sociale që u ofrohen nga administrata publike në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut? 

Sipas shikimit tim shërbimet socialen RMV janë relativisht të mirë. Shqetësimi im 

është mungesa e një strategjie serioze që do ta ndjek lëvizjet dinamike që ndodhin brenda 

komuniteteve jo-shumicë në këtë vend.  Kur e them këtë kam parasysh procesin e 

modernizimit dhe urbanizimit tek këto komuniteti veçanërisht shqiptarëve. Kjo për pasoj së 

paku dy efekte, atomizmin (zhbërjen e familjes klasike patriarkale) e familjes shqiptarëve por 

edhe të turqve, boshnjakëve e romëve, dhe dy, shokun kulturorë. Si rezultat kemi rritjen çdo 

ditë e më tepër për mbrojtje sociale të njerëzve në moshë të shtyrë që më herët ky problem 

trajtohej si solidaritet familjar dhe dy nevojën për mbrojtje të fëmijëve parashkollor por edhe 

për kujdes ditorë për fëmijët që kanë dy prind të punësuar përderisa ky numër çdo ditë e më 

tepër ritet. Për këtë situatë shërbime sociale nuk kanë infrastrukturë të mjaftueshme si 

mungesë e strategjisë, për efektet anësore që do të prodhonte MKO përmes inkuadrimit të 

gruas në punësim dhe proceset shoqërore. Ndërrimi vendbanimit, veçanërisht dundjet fshat 

qytet që edhe një nga efektet e modernizimit të këtyre komuniteteve paraqet shok kulturorë 

për njerëzit që jo çdo njeri i përballon me sukses që shpie ka deformime sociale siç janë, 

përdorimi i pijeve alokoholike dhe narkotike si dhe prostitucion, në mungesë të 

infrastrukturës së mjaftueshme për organizimit të jetës shoqërore si, salla sportive, qendra 

kulturore, qendra zbavitje për më të moshuarit si dhe forma tjera të angazhimit në aktivitete 

inovative dhe konstruktive të kësaj kategorie të njerëzve. 
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2. Sipas jush, si i vlerësoni procedurat (burokratike) administrative në qendrat e 

punëve sociale dhe a mendoni se digjitalizimi i shërbimeve sociale do të sjell 

lehtësim të procedurave për shfrytëzuesit e këtyre shërbimeve? 

Shërbimet sociale duhet të profesionalizohen dhe në vend të administratës klienteliste, 

të angazhuar për komunitet të caktuar të jenë neutrale karshi këtyre dallimeve etnike e 

kulturore dhe të orientuara ka shërbimi kualitativ. Profisonializimi nënkupton jo vetëm 

njohuri teorike dhe administrative por edhe kulturore e psikologjike për kategoritë e caktuara 

sociale. Veçanërisht profesional me grupet e mbyllura siç janë të varurit prej alkoolit dhe 

lëndve narkotike, grupeve të ndryshme religjioze e sektare që janë të ngurta për komunikim 

dhe të mbyllura për bashkëpunim. 

3. Sipas kornizave normative ato ndërkombëtare dhe kombëtare (vendore), cili është 

vlerësimi juaj, a ka mjaftueshëm mekanizma për kontroll të shërbimeve sociale në 

RMV? 

RMV, përveç përvojave e mira nga shtetet ku ka infrastrukturë dhe administratë 

profesionale si dhe rrjet të zhvilluar në dhënien e shërbimeve sociale duhet të ndërtoj sistemin 

e tij autentik që do të jetë në harmoni me rrethanat kulturore dhe religjioze. Kontrolli në 

funksionimin e këtyre shërbimeve është më se i nevojshëm, veçanërisht duhet inkurajuar 

shoqatat joqeveritare dhe organizatat bamirëse që të monitorojnë punën e tyre pasi organet 

shtetërore shpesh të preokupuara me punët më urgjente, dhe grupet e interesit që mund të 

kenë ndikim në krijimin e opinionit publik mund këto institucioni ti lej pa kontrollin e 

mjaftueshëm. Përskaj mekanizmave shtetërorë për kontrollë dhe monitorim me rëndësi të 

veçantë është ngritja e këtyre institucioneve jo-qeveritare për monitorim, kontroll dhe 

promovim të efekteve qofshin ato pozitive apo negative. Mësimi nga shembujt e mirë është 

më se i nevojshëm sikurse edhe studimi i rasteve kur kanë dështuar sistemet e mbrojtjes 

sociale si në vendet e zhvilluara njashtu edhe brenda shtetit. 
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Intervista 2 

z. Dashmir Limani, Drejtor rajonal për punë sociale në Kërçovë
82

 

(Intervista realizuar më datë 19.08.2020) 

 

1. Sipas jush, si e shifni administrimin e shërbimeve sociale në RMV dhe sa janë të 

kapshme shërbimet sociale që u ofrohen nga administrata publike në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut? 

Administrimi i shërbimeve sociale ne RMV dhe shërbimet sociale  që ofrohen nga 

administrata publike në RMV për momentin janë të kapshme, sidomos me lidhjen  

elektronike  dhe programet që janë të përgaditura nga ekspertë të cilët merren me ketë  fushë. 

Unë mendoj se  shërbimet sociale deri më tani janë të kapshme si nga të punësuarit  ashtu 

edhe nga shfrytëzuesit e ndihmave të ndryshme  sociale. 

2. Sipas jush, si i vlerësoni procedurat (burokratike) administrative në qendrat e 

punëve sociale dhe a mendoni se digjitalizimi i shërbimeve sociale do të sjell lehtësim 

të procedurave për shfrytëzuesit e këtyre shërbimeve? 

Procedurat (byrokratike) administrative dhe digjitalizimi i shërbimev  sociale në mënyrë 

të drejtëpërdrejtë ka lehtësuar procedurën e shërbimeve të ndryshme  sociale  dhe kjo  edhe 

më  shumë  është  duke u përsosur. 

3. Sipas kornizave normative ato ndërkombëtare dhe kombëtare (vendore), cili është 

vlerësimi juaj, a ka mjaftueshëm mekanizma për kontroll të shërbimeve sociale në 

RMV? 

Sa u përket  mekanizmave për kontroll të  shërbimeve  sociale në RMV  sipas kornizave 

normative ndërkombëtare dhe kombëtare (vendore), vlersoj se  ka  mjaftueshëm mekanizma 

për kontroll por,  shpresoj se në të ardhmen  këto mekanizma  edhe më shumë  do të përsosen 

me zhvillimin e teknologjisë bashkëkohore  dhe  digjitalizimin. 
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Intervista 3 

znj. Shermin Mamut, Drejtoreshë e shtëpisë të moshuarve “Milica”
83

 

(Intervistuar më datë 19.08.2020) 

1. Sipas jush, si e shifni administrimin e shërbimeve sociale në RMV dhe sa janë të 

kapshme shërbimet sociale që u ofrohen nga administrata publike në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut? 

Sherbimet sociale si nje nder elementet me te rendesishme per qytetaret, mund ti ndajme 

ne dy pjese te funksionimit:  

 Pjesen e puntorve social dhe administrates tjeter kryerese e sherbimit 

 Qytetaret shfrytezues te sherbimeve sociale 

Per fat te keq sherbimet sociale jane pak te neglizhuara ne aspektin e kuptimit te bares se 

rende te cilen e mbajn dhe e kryejne si detyre. Mendoj qe mungon nje planprogram pak me i 

gjere dhe me i detajuar rreth menyres se funksionimit ne rend te pare duke vene si prioritet 

puntorin social, sepse pikerisht puntori social i ka ne pergjegjsi pasat te gjitha sherbimet 

sociale institucionale dhe joinstitucionale. Te dyja palet , edhe dhenesit e sherbimeve sociale 

edhe kerkuesit e sherbimeve sociale kane te drejte. Me pergjegjesi e them qe puntoreve 

social, si administrator te sherbimeve sociale u duhet me teper perkrahje psikologjike-

motivuese, sepse nga kontakti im i perditshem me Qendrat per pune sociale (me teper ne 

Shkup, por edhe ne qytetet tjera), shpeshhere vij ne perfudnim qe mungon numri i 

pergjithshem i puntorve sociale, dhe nje puntor social duhet ti kete detyre me dhjetra ose 

qindra lende , gje qe e humb kualitetin e lendeve te punuara per shkak te mospasjes se 

mundesise se resurseve njerezore dhe rastet e tipit social marin epitetin e lendeve te 

neglizhuara. Mungesa e kushteve teknike ne pune: Me keqardhje e them qe kemi komuna te 

cilat nuk kane qender per pune sociale, kemi edhe raste ku dy komuna e kane nje qender per 

pune sociale, ose qytete te cilat kane shume banore dhe kane vetem nje qender per pune 

sociale. Kto jane veshtiresi te cilat i pengojne puntoret social ta kryejne punen e tyre ne nje 

nivel me te larte me afate me te shkurtera kohore, dhe pa dyshim kur para vetes ke qytetarin i 

cili paraqitet cdo dite ne qendren per pun sociale dhe kerkon pergjigje per lenden e tij, 

presioni ritet, dhe automatikisht kemi te bejme me puntor social te cileve u bie motivimi i 

punes.  
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2. Sipas jush, si i vlerësoni procedurat (burokratike) administrative në qendrat e 

punëve sociale dhe a mendoni se digjitalizimi i shërbimeve sociale do të sjell lehtësim 

të procedurave për shfrytëzuesit e këtyre shërbimeve? 

Viteve te fundit sikur shteti filloi ta lehtesoj punen per qytetaret, por per fat te keq krijoi 

telashe brenda qendrave sociale. Sepse me ndryshimet e para disa viteve, puntoret social 

tanime ne menyre administrative nderinstitucionale i marin dokumentet e nevojshme per te 

kryer nje sherbim social per nje pale. Dhe kjo edheashtu punen e veshtire te puntorve social 

argumentet e te cilave i numerova me larte, e veshtirson edhe me shum funksionimin brenda 

perbrenda qendrave per pune sociale. Sepse mendoj qe puntoret social duhet me teper te 

punojn ne detektimine  rasteve, mbikqyrjen, kontrollimin e gjendjes faktike te grupeve te 

lenduara, por puntoret social meren me shume procedura te cilat do te duhej ti benin 

administrator tjere e te cilet do te duhet te ishin ne numer me te madh neper qendrat sociale. 

Eshte e palogjikshme nje puntor social ta beje edhe punen sociale edhe punen administrative. 

Personalisht mendoj qe cdo puntor social duhet ta ket nje asistent administrativ. Pa dyshim qe 

digjitalizimi do te jepte nje rezultat me te mire, mirepo duhet gjithmon ta kemi parasysh qe 

procesi i digjitalizimit duhet te jete i perkryer sepse kemi te bejme me sherbime te cilat jan 

drejtperdrejt ngjarje jete te qytetareve dhe ne asnje menyre nuk guxojme te kemi digitalizim 

ku dy dit sistemi nuk punon, ose mbingarkohet. Te marim shembull, komuna Cair dhe 

komuna Butel ne Shkup si dy komuna te dendura me popullsi kane vetem nje qender per 

pune sociale, a mund te paramendoni cfar sistemi duhet te kete qe gjithcka te jete digjitale. 

Edhepse egziston nje sistem por eshte shum siperfaqesor sipas mendimit tim.   

3. Sipas kornizave normative ato ndërkombëtare dhe kombëtare (vendore), cili është 

vlerësimi juaj, a ka mjaftueshëm mekanizma për kontroll të shërbimeve sociale në 

RMV? 

Institucionalisht apo deklarativisht egzistojn. Edhe ne resurse njerezore egzistojn, ka 

Inspektorat social qe ben kontrollin mbi sherbimet edhe shteterore edhe private sociale. Por 

duke e pasur parasysh gjendjen faktike me larte, puntoret social gjithmon kane arsyetime per 

gabimet eventuale.   
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5. Analiza e intervistave 

Të intervistuarit shprehin shqetësim mbi administrimin e shërbimeve sociale dhe 

afërsinë e shërbimeve sociale që u ofrohen nga administrata publike në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, ku ata e shofin si një mungesë e strategjisë më se serioze që po ndjek 

ky trend i lëvizjeve dinamike në shoqëri mes komuniteteve jo-shumicë në RMV. 

Shqetësimin e shërbimeve sociale e japin dhe mbi mungesën e infrastrukturës jo të 

mjaftueshme në mungesë të strategjive duke marrë parasysh efektet që Marrëveshja Kornizë 

e Ohrit do të prodhonte ndërmjet faktorit grua në punësimin dhe ngritjen në proceset 

shoqërore. 

Qëndrimet e të intervistuarëve janë të qarta dhe tejet koncize, me atë që shërbimet 

administrative sociale duan ti shohin në vend të atij shërbimi klintelist të zëvendësohet me një 

profesinalizëm, neutralizëm përballë dallimeve etnike e kulturore në ofrimin e shërbimeve 

kualitative, me fjalë të tjera çështjen e profesionalizmit ata nënkuptojnë njohuri të thella 

teorike po edhe administrative gjithashtu duke iu bashkangjitur edhe pjesa kulturore e 

psikologjike me theks të veçantë për një kategori të grupeve sociale. 

Rekomandimet e tyre kanë të bëjnë gjegjësisht mbi mungesën e shumë çështjeve në 

institucionet relevante në veçanti të shërbimeve sociale, duke marrë në konsideratë dhe 

krijimin e një planprogrami më gjithëpërfshirës duke vënë si apriore punëtorin social. 

Gjithashtu kujdes të veçantë shprehin që të kenë mbi shtimin e numrit të stafit të shërbimeve 

administrative sociale pasi që nga përvoja e tyre thonë se lëndët e shumta në supe të një 

numër të vogël të shërbyesëve social sjellë vetëm kuantitet dhe jo kualitet, apo thënur 

ndryshe për shkak të mos pasjes së mundësive të resurseve njerëzore rastet e tipit social 

marrin epitetin e lëndëve të neglizhuara. 

Të intervistuarit janë në një vijë rreth digjitalizimit, krijimit dhe zhvillimit të një 

sistemi të tillë mirë por, në bazë praktikës të ndryshme në shërbimet të institucioneve tjera të 

shërbimeve administrative këtu kërkohet një digjitalizim më i sofistikuar në shërbimin e 

kërkesës së qytetarëve. Me atë që, ngarkesat apo kërkesat e tyre të mos jenë ndërprerje të 

sistemit po zhvillim i shpejtë i procedurave administrative. Digjitalizim sa për marketing 

është i dëmshëm dhe që digjitalizim i sofistikuar bie në përputhje të të mirave shoqërore. 

 Për sa i takon kontrollit të shërbimeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

të intervistuarit kanë njohuri mbi inspektoratin shtetëror po ata shprehin ekspertizën më të 

detajuar dhe atë, në ngritjen e institucioneve jo-qeveritare për monitorim, kontroll dhe 

promovim të efekteve qofshin ato pozitive apo negative, pasi që organet shtetërore shpesh të 

preokupuara me punët më urgjente, dhe grupet e interesit që mund të kenë ndikim në krijimin 
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e opinionit publik mund këto institucione apo kërkesa ti lënë pa kontrollin e mjaftueshëm, 

andaj një kontroll i tillë dhe ngritje të këtyre institucioneve jo-qeveritare e bën më të 

shëndoshë administrimin publik të shërbimeve sociale në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut. 
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6. KONKLUZIONE 

 Zakonisht qeverisja do nënkuptonte dhëniet e legalitetit të institucioneve relevante për 

mirëmenaxhimin e tyre, që në fakt nënkuptojmë se një qeverisje burim të vetëm legjitimiteti e 

ka popullin dhe ushtron shërbimet për popullin (jo gjithmonë). Edhe se në rastet e ndryshme 

hasim në atë se qeverisja e mire nuk kishte të bëjë me vendimmarrje “korrekte”, mire por për 

një zbatim më të mire të mundshëm qeveria gjithmonë lobon në zbatimin e premtimeve të 

dhëna përballë elektoratit dhe shoqërisë. Zakonisht, qeverisja e mirë do të duhet të jesë e 

lidhur ngushtë me qytetarët, duke dhënë një kontribut dypalësh vetëm ashtu do kemi një 

menaxhment të sukseseve në vendin tonë. Pasi që institucionet e qeverisë janë vetëm një 

aktorë në qeversije nënkuptojmë se të gjitha grupet e interesit duke përfshirë organizata të 

shoqërive civile, media, biznese sindikata, parti politike, institute shkencore, prijës fetarë dhe 

të ndryshme biem në dakortësi se secili prej nesh është faktorë kyç dhe pjesë e qeverisjes. 

 Jemi dëshmitarë të këtij globalizimi digjitalizues që trendet tani më kërkojnë si dhe 

ofrojnë kërkesat e tyre, ku faktori njeri vetëm se po shëndrohet në “robotizëm”, andaj temën 

“Përfshirja sociale dhe administrimi i shërbimeve sociale: Qasja në shërbimet sociale të 

sektorit publik – rasti RMV-së” sjelli në pah konkluzionet se:  

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale si institucion më i thirur do të duhet të 

rikuperon menaxhimin e tyre të punës dhe të sjellë në funksion lehtësimin dhe zbutjen 

e dukshme të procedurave burokratike.  

 Numër i lartë i të anketuarve japin shqetësimin se besueshmëria mbi institucionet e 

shërbimeve sociale është në fazë kritike, kjo është dhe një dëshmi që menaxhmenti i 

këtyre institucioneve të shton vëmendjen mbi defktet dhe ngritje e cilësisë në punë, 

afërsia mes palëve e domosdoshme. 

 Mbrojtja sociale dhe përkujdesja sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 

në nivelin shumë të ulët, madje krahasohet ne nivelin e vendeve ekonomikisht të 

zhvilluara dobët. 

 Duke marrë për bazë kornizat normative të vendit Ministria e Punës dhe Politikës 

sociale do duhet që vëmendje të veçantë tiu kushton dhe ngritjes së nivelit ekonomik 

mbi asistencat sociale. 

 Mbulimi i rasteve specifike nuk është i pamundur, mjafton rekomandimet 

ndërkombëtare të lexohen në përpikshmëri dhe të njejtat të zbatohen, zgjidhjet 

egzistojnë mjafton vullneti i menaxhmentit. 
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7. REKOMANDIME 

 Punimin në fjalë përmban pika elaborime teorike dhe asaj praktike, duke vënë në 

pah dhe mendimin e eksepertëve të fushës po dhe të pjesës më të ndjeshme, ajo e qytetarëve. 

Tema: “Përfshirja sociale dhe administrimi i shërbimeve sociale: Qasja në shërbimet sociale 

të sektorit publik – rasti RMV-së” përvetëm se ka të ngërthyer materiale të elaboruara 

shkencërisht gjithashtu në vete përmban pjesën empirike asaj të pyetësorit dhe intervistës, 

mes tjerash shqetësimet, rekomandimet dhe indikatorët që kam aritur ti marrë janë të larta 

mes tjerash si: 

 Krijimi i një platforme elektronike të sofistikuar e domosdoshme për sistemin 

shtetëror, duke krijuar atë arrijëmë në zbutjen e burokracisë të shërbimeve 

administrative dhe sociale. 

 Të shtohet kujdes i veçantë mbi stafin administrativ nga se lëndët e shumta sjellin në 

pasoja dhe neglizhenca të ngërçeve që i kemi në vend. 

 Kujdes i veçantë mbi shërbyesit social e domosdoshme, janë të vetmit heronjë që iu 

dalin në ndihmë të gjithë atyre ndërlikimeve në shërbimet socaile, numri i tyre 

rezulton i vogël në shtet me doemos të shtohet numri i tyre. 

 Bashkëpunimi i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me organizatat jo qeveritare 

e patjetërsueshme të shtohet dhe se vetëm kështu do mundet ti detektojmë dhe zbusim 

defektet e krijuarara. Dhënia e më shumë kredibiliteti ligjor e domosdoshme për 

organizatat jo-qeveritare. 

 Marrëdhënia me publikun (PR) e patjetërsueshme të gjindet modul për ngritjen e 

cilësisë të informimit mes qytetarësh, radio, tv, media elektronike, shtypi ditorë e të 

tjerë, do të duhet të jenë zëri i gjithë risive në MPPS dhe qendrat e saj rajonale. 

 Pasi që migrmi nuk është vetëm një trend ikjeje, domosdoshmërisht duhet që 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të ngritë zërin mbi ekonominë e saj, rritje 

pagash ndaj punëtorëve të tyre si rajonal dhe egzekutiv si dhe përmirësim të 

evitueshëm mbi marrësit e ndihmës sociale në vend. 

 Specializim i kuadrit në shërbimet e administrates publike dhe sociale e 

patjetërsueshme (trajnime vendore dhe ndërkombëtare). 
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