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Në Qëllimet Zhvillimore të Mijëvjeçarit, si
dhe në dokumentin e Kombeve të Bashkuara
“Sustanable development indicators 2025”,
lufta me varfërinë dhe me urinë janë detyra
me prioritet, ndërsa të pastrehët janë fenomeni më shqetësues në këtë kontekst.
Rritja e jo barazisë sociale, shkallët e larta të
papunësisë dhe përjashtimi social kontribuuan
për rritjen e numrit të të pastrehëve në nivel
global, ndërsa kriza aktuale me emigrantët,
refugjatët dhe me personat e zhvendosur
brenda shtetit, paraqesin problem plotësues
për rritjen e numrit të të pastrehëve.
Kuptimi i ngushtë i nocionit të pastrehë na
çon drejt përfundimit se numri i të pastrehëve
në shtet është i vogël. Në fakt, deri tani të pastrehët në Maqedoni zakonisht ishin perceptuar
nëpërmjet profilit të të pastrehëve publik, I cili
përfshin persona që flenë në rrugë. Përkufizimi
i ri, prodhim i këtij hulumtimi, përfshin dy profile të reja – të pastrehë të fshehur dhe të pastrehë potencial, nëpërmjet nëntë kategorive
dhe 15 nën kategorive, ndër të cilat edhe
persona që jetojnë te të afërmit e tyre dhe te
miqtë, gra në qendra strehimore për dhunë
familjare, persona që kohë më të gjatë qëndrojnë në institucione për shkak se nuk kanë
shtëpi, persona të cilëve u është marrë nën hipotekë shtëpia, persona që jetojnë në vendbanime të përkohshme, jo konvencionale ...
Hulumtimin të cilin e realizoi “Pablik”, krijon bazë për matjen e numrit të të pastrehëve
në pajtim me ETHOS që në të ardhmen do të
mundësojë qasje përkatëse drejt këtij problemi që po rritet shumë shpejt dhe krijimin e
politikave bazuar në prova, ndërsa të dhënat

do të mund të zbatohen jo vetëm në nivel evropian por edhe në nivel global.
Rezultatet e hulumtimit dhe pakoja metodike për punë me këto grupe - parandalimi,
intervenimi i hershëm, intervenimi gjatë krizës
dhe integrimi social, si dhe instrumenti për
matjen e thellësisë të numrit të të pastrehëve.
Në bazë të hulumtimit, është formuar edhe
ueb faqja “Bezdomnishtvo” (bezdomnistvo.mk)
e cila jep pasqyrë të integruar të gjendjes me
këtë fenomen në Maqedoni.
Verifikimi dhe plotësimi i konstatimeve nga
hulumtimi ishin bërë në kuadër të konferencës
“Të pastrehët rreth ne – publik, të fshehur,
potencial” në të cilën morën pjesë përfaqësues të institucioneve, sektori civil, shoqata jo
formale, biznes sektori, si dhe përfaqësues të
kategorive vunerabile të përfshira me ETHOS.
Hulumtimi u realizua 14 muaj, gjatë çka u
përfshinë 138 njësi hulumtuese – profesionistë, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të sektorit civil dhe të pastrehë.
Ekipi i “Pablik”, falënderon Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale që mundësoi përfshirjen e institucioneve në këtë hulumtim,
Entin për Punë Sociale dhe Institutin për Punë
Sociale dhe Politikë Sociale pranë Fakultetit
Filozofik për konsultimet shkencore dhe profesionale, Kryqit të kuq të Qytetit Shkup që
mundësoi qasje më të lehtë te kategoritë
vunerabile të përfshira me këtë hulumtim, si
dhe falënderim për Shoqatën për Punëtorë
Social në Qytetin Shkup, për gatishmërinë,
si profili më të tanguara, të përfshihen në
mbështetjen e të pastrehëve.
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I
Të pastrehët, çfarë nënkupton?
Bazë e shkurtë teorike

Fenomeni i të pastrehëve mund të analizohet
nga tre aspekte - si gjendje e pasjes / mos pasjes
së shtëpisë, si inkluzion i kufizuar në jetën
shoqërore dhe si proces gjatë së cilit personi
ballafaqohet me probleme identiteti.
Shikuar nga aspekti i parë, të pastrehë, do të
thotë mungesë vendbanimi. Person në gjendje
të tillë karakterizohet me privim nga nevojat
themelore njerëzore dhe për këtë shkak ndodh
të paraqiten devijime të ndryshme.
Mos pasja e kulmit/shtëpisë mund të ketë
karakter publik (sensu structe) dhe karakter të
fshehur (sensu largo) kur të pastrehët vendosen
në qendra, strehimore me mbështetje institucionale dhe jashtë institucionale, por edhe
te kushërinj dhe miq. Të pastrehë publik (në
rrugë), zakonisht është rezultat i të pastrehëve
potencial që nënkupton të jetuarit në vendbanime të pa sigurta. Sipas standardeve ndërkombëtare, të pastrehët potencial, gjithashtu janë
pjesë e fenomenit të analizuar.
Të pastrehët me kalimin e kohës formojnë
karakteristika të caktuara në sjelljes e tyre- mos
përshtatje ndaj situatave shoqërore, ndërsa
disa prej tyre, të shkaktuara nga situata jetësor– ndodh të kapen për alkoolin dhe mjetet
narkotike, por edhe të përfshihen në veprime
kriminale që të sigurojnë ekzistencën e tyre.
Paraqiten çrregullime në personalitet, sëmundje kronike dhe ngjashëm.
Të pastrehët mund të shkaktohet nën presion/ varfëri, pa punësi, borxhe, hipoteka/ ose
8

të zgjidhet si stil jetese. Forma e fundit më
tepër i ngjan endacakëve dhe kjo dukuri është
e rrallë në shtetin tonë.
Shembujt e evidentuar sugjerojnë në të pa
strehë që janë në këtë gjendje një ose më tepër
dekada.
Aspekti i dytë, na udhëzon të vëzhgojmë të
pastrehët si
proces gjatë së cilit socializimi i të pa strehëve
zhvillohet në mënyrë specifike. I pastrehu “del”
nga një komunitet i caktuar për shkak se vazhdimisht zhvendoset nga një vend në vend tjerët.
Në situatë gjatë së cilës nuk ka mundësi të
realizojë role të caktuara shoqërore, e humb
lidhjen me shoqërinë, ndërsa si rezultat i kësaj
paraqitet edhe ndërprerja e marrëdhënieve
familjare, fqinjësore dhe miqësore.
Pa mundësia të realizohen role të caktuara
lidhet edhe me kontradiktat në lidhje më pritshmërinë nga të pastrehët. Një lloj pritshmëri
kanë punëtorët social, si pjesë e personelit në
qendrat për të pastrehët, kur kërkojnë prej tyre
pjesëmarrje aktive në jetën e përbashkët dhe
respektimin e parimeve, ndërsa të tjera pritshmëri kanë njerëzit e tjerë, të cilët dukurinë
e paraqitjes së të pastrehëve e lidhin me gjendjen posesive dhe apatinë. Pritshmëritë nga i
pastrehu, nga persona që gjithashtu përballen
me këtë dukuri është segmenti i tretë, më ndryshe nga dy të mëparshmit dhe nga ky aspekt
dukuria duhet shqyrtuar në kuadër të inter- akcionizmit simbolik. Në pajtim me këtë, dukuria

e të pastrehëve është proces , jo gjendje.
Për ditë i pastrehu gjithnjë e më tepër zhytet
në vetmi, gjendje pa shpresë dhe dëshpërim.
Hyrja në dukurinë e të pastrehut për të paraqet
moment kthese, e cila çon drejt pa sigurisë
dhe jetës së pa rregulluar. Zbrazëtira emocionale e rrit dukurinë fizike të të pastrehut (mos
pasje kulm mbi kokë). Zhytja në botën e të
pastrehëve me vete bart edhe nevojën e vetë
përkufizimit të vetes si i pastrehë.
Faza e parë në jetën e re në kuadër të personave të pastrehë publik, në pajtim me in vivo
codes për një grup të caktuar të pastrehë, mund
të mbajë emra të ndryshëm. Sido qoftë, bëhet
fjalë për fazë kur individi nuk e di çfarë do bëjë
me veten. Të afërmit nuk e njohin, ndërsa ai
njëkohësisht është i pa njohur edhe për të pastrehët e tjerë.
Gjatë kësaj periudhe i pastrehu nuk do të
jetë i ngjashëm me të pastrehët e tjerë, të cilët
për të janë grup me të cilin nuk identifikohet.
Tensioni i përditshëm që lidhet me procesin e
hyrjes / mos hyrjes në rolin e të pastrehut e kufi-

zon përkatësinë e personit të caktuar të ndonjë
grup.
Gjatë kësaj faze fillojnë të konsumojnë alkoolin, lihet anash higjiena personale, personi është
në kërkim të ushqimit, ndërsa informata kërkon
edhe nga të pastrehë të tjerë. Dalë ngadalë personi i pa strehë nga gjendja e pa përkufizuar hyn
në botën e vet të - të pastrehëve të tjerë. Procesi kur personi gjithnjë e më tepër hyn në rolin
e të pastrehut, njëkohësisht paraqet fillimin e
identifikimit me grupin e ri shoqëror.
Duke i marrë parasysh të tre aspektet, të
pastrehun mund ta vëzhgojmë si person i cili
ka disfunksione, i cili i humb lidhjet sociale dhe
rolin dhe i cili vazhdimisht vërehet nga persona
të tjerë që kanë shtëpi.
Ekipi jonë hulumtues, i kundërvihet çdo
lloji të etiketimit të të pastrehëve, duke marrë
parasysh faktin se rrethana të ndryshme kanë
kontribuuar të humbin shtëpinë e tyre, ndërsa
paragjykimet ndaj tyre në mënyrë plotësuese e
komplikojnë situatën në të cilën kanë rënë.
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Kategoria operative

ETHOS – TIPOLOGJIA EVROPIANE PËR TË PASTREHË DHE PËR
PËRJASHTIM NGA E DREJTA E BANIMIT

Persona që jetojnë në kushte
të vështira

*1.1 Në vend publik ose në të hapur

Persona të strehuar në
strehimore urgjente

2.1 Vendstrehime për gjumë

Njerëz që nuk kanë vend të zakonshëm
për banim dhe i shfrytëzojnë qendrat
strehimore për të fjetur

Persona të strehuar në
strehimore për të pastrehë

3.1 Hostele për të pastrehë
*3.2 Strehim i përkohshëm
3.3 Vende transit për strehim

Periudha e qëndrimit është afatshkurtër

Persona të përkujdesur në
strehimore për gra

*4.1 Strehimore për gra

Gra, zakonisht viktima të dhunës
familjare, të vendosura në qendrat
strehimore, ku parashihet qëndrim
afatshkurtër

(European typology on homelessness and housing exclusion)

*5.1

*Strehim i përkohshëm / qendra
strehimore

5.2 Strehimi i punëtorëve emigrantë

*6.1 *Institucione ndëshkimore - edukuese
Persona të cilët së shpejti
*Institucione shëndetësore (përfshirë
duhet të lirohen nga burgi, nga
*6.2 edhe qendra për rehabilitim për vartës,
institucione shëndetësore etj.
spitale psikiatrike)
*6.3 *Institucione për fëmijë / shtëpi
7.1 Strehimi i personave më të moshuar
Persona që fitojnë ndihmë
afatgjate për shkak se janë të
pastrehë

*8.1

Strehim të përkohshëm te të afërm
dhe miq të afërt

*8.2

Pa marrëveshje legale për dhënie
(marrje) me qira

*8.3 Tokë e uzurpuar
Vendim gjyqësor i miratuar për dëbim
Persona që jetojnë në
*9.1
(vendbanim me qira)
vendbanime nën kërcënimin të
Konfiskim i shtëpisë të dhënë në
*9.2
dëbohen
hipotekë
Persona që jetojnë nën
kërcënimin e dhunës

*10.1 Incidente të regjistruara nga policia

Persona që jetojnë në kushte
të pavolitshme për banim
Persona qe jetojnë në shtëpi
me shumë banorë

Vendimi për dëbim ka hyrë në fuqi
Kreditori posedon vendim ligjor për
konfiskimin e pronës
Policia vepron me qëllim sigurimin e
strehimit të sigurt për viktimën e dhunës
familjare
Banim ne shtëpi të përkohshme në të
cilën nuk ka kushte për jetë
Vend strehim ose barakë e suspenduar
Tendë ose kasolle

E përkufizuar si vendbanim jo përkatës
sipas legjislacionit nacional ose rregullativës për banim
Në rastin kur tejkalohet norma nacionale
Sipas normës më të lartë për banim të
13.1
për numrin e personave që jetojnë në
shumë banorëve në nivel nacional
një dhomë
12.1

Uzurpim i objektit që nuk është i
përshtatshëm për banim

Vendbanime jo përkatëse

11.1 Shtëpi mobile
Persona që jetojnë në
vendbanime të përkohshme jo *11.2 Objekte jo konvencionale
konvencionale
*11.3 Struktura të përkohshme

Institucione ndëshkimore
- edukuese
Institucione shëndetësore (përfshirë edhe
qendra për rehabilitim për vartës, spitale
psikiatrike)
Institucione për fëmijë / shtëpi
Strehimi në afat më të gjatë me
përkujdesje për ish të pastrehë (zakonisht
për periudhë më të gjatë se një vit)
Jeton në vendbanim konvencional jo të
përhershëm, vendbanimin e shfrytëzon
sepse nuk ka shtëpinë e tij
Uzurpim i tokës (pa dokumente juridike
për qira)
Uzurpimi i tokës (pa dokumente për
posedimin e tokës)

Vendbanime të pa sigurta

Persona që jetojnë në
vendbanime të pa sigurta

7.2 Strehimi i asistuar për ish të pastrehë

Emigrantë në strehimore dhe në qendrat
e strehimit për strehim afatshkurtër për
shkak të statusit të tyre si emigrantë

Pa shtëpi

Persona të përkujdesur në
strehimore për emigrantë

Dukuria e të pastrehëve është një nga problemet shoqërore në të cilat fokusohet Strategjia për
Mbrojtje Sociale dhe Përfshirjen e Bashkimit Evropian. Parandalimi i të pastrehëve dhe zgjidhja e
çështjes banesore për të pastrehët, nënkupton edhe kuptimin e rrugës dhe të procesit që çojnë
drejt paraqitjes së të pastrehëve, me këtë duke krijuar perceptim më të gjerë për të pastrehët.
FEANTSA (Lidhja Evropiane për Organizata që punojnë me të pastrehë) zhvilloj teknologji për të
pastrehë dhe për përjashtim nga e drejta e banimit, që quhet ETHOS.
ETHOS, fillon me kornizë konceptuale, në të cilën përkufizohen tre segmente që përbëjnë banimit, gjatë çka mungesa e njërës prej tyre shërben për shënimin e të pastrehëve.
Pasja e shtëpisë do të thotë: Posedim të hapësirës përkatëse që është në pronësi ekskluzive
të personit në emër të tij / familjes së tij ( DOMENI FIZIK), hapësira duhet të ofrojë mundësi për
privatësi dhe relacione ( DOMENI SOCILA) dhe duhet të posedohet e drejta ligjore për shfrytëzimin
e hapësirës (DOMENI JURIDIK).
Kjo rezulton me katër forma themelore ose koncepte: 1.pa kulm mbi kokë, 2. Pas banesë, shtëpi,
3. Banim jo i sigurt, 4. Vendbanime jo përkatëse, ndërsa secila nga këto katër forma mund të përshkruhet si mungesë banimi.
ETHOS i klasifikon personat pa shtëpi në bazë të situatës së tyre jetësore ose situatës me banimin.
Këto kategori konceptuale ndahen në 13 kategori operative, të cilat mund të shfrytëzohen për
përkufizimin e qëllimeve të ndryshme të politikave si targetimin e problemit me të pastrehët, divorci, monitorim dhe evaluim i politikës.

Përkufizim i përgjithshëm
Jeta në rrugë ose në vende publike,
pa strehë që mund të përkufizohet si
vendbanim

Pa kulm mbi kokë

II

Situatë nga jeta

NË MAQEDONI JANË PËRCAKTUAR KATEGORITË E SHËNUARA ME YLL (*)
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ETHOS, është e përshtatur me rregullativën maqedonase, vendosjen institucionale dhe jashtë institucionale dhe përfshin nën kategoritë si vijon: Persona
të strehuar në strehimore, qendra për të kaluar natën
(2.1), persona të vendosur në hostele për të pastrehë
(3.1), persona të vendosur në qendrat për transit për
të pastrehë (3.3), persona të vendosur në qendrat e
strehimit për punëtorë – emigrantë ( 5.2), persona që
pranojnë ndihmë afatgjatë për shkak se janë të pastrehë – përkujdesje banesore dhe ndihmë gjatë strehimit (7.1 dhe 7.2) për shkak se opsione për akomodimin
e këtyre kategorive të personave nuk janë parashikuar
në Ligjin për mbrojtje sociale dhe shërbimet e tilla
nuk janë të qasshme.
Nën kategoria 11.1 persona që jetojnë në banesa
mobile, gjithashtu, nuk janë marrë parasysh, ndërsa
në pajtim me as nuk është analizuar për shkak se
shtëpitë e tilla në shtet nuk janë identifikuar.
Nuk janë marrë parasysh edhe kategori operative,
persona që jetojnë në kushte banesore (12.1) dhe persona që jetojnë në vende tepër të banuara (13.1) për
shkak se në pajtim me përkufizimet e përgjithshme
në ETHOS, vendbanim jo përkatës dhe norme për
banimi i ngarkuar në një shtëpi, duhet të përkufizohen në kornizë ligjore. Legjislacioni maqedonas nuk
njeh përkufizime të këtilla. Në shtet, në strategjinë
nacionale për banim (2007 - 2012), njihen nocionet
banim përkatës dhe minimal, por ato nuk janë përkufizuar qartë. Në strategjinë, nocioni banim përkatës,
nënkupton banim normal, të cilin shoqëria e konsideron si të kënaqshëm, respektivisht si standard për
banim që është përkufizuar si qëllimi i përgjithshëm
që duhet të realizohet në të ardhmen.
Çfarë nënkuptohet me nocionin banim, të cilin
shoqëria e konsideron të kënaqshëm, nuk është
përkufizuar.
Nocioni banim minimal është më restriktiv, në
përcaktimin e nivelit të standardit të cilin shoqëria
e përkufizon si nivelin më të ulët të standardit për
banim dhe i përfshin standardet fizike dhe juridike
të cilat ky nivel duhet ti sigurojë që të përcaktohen
si nevoja më të vogla themelore të nevojshme për
shfrytëzuesit. Edhe në këtë përcaktim, nuk ekziston
përkufizim i qartë çfarë nënkuptojnë standardet fizike
dhe juridike.
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III
PIKËPAMJET KRYESORE TË ANALIZËS
KRAHASUESE PËR TRAJTIMIN
E TË PA STREHËVE

(në Danimarkë, Finlandë, Holandë, Skoci, Itali, Austri, Kroaci, Gjermani,
Serbi, Slloveni)
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1. Në të gjitha vendet, me përjashtim të Serbisë
ku është pranuar një përkufizim më i gjerë për
të pastrehët
Si të pastrehë konsiderohen ata që nuk kanë
adresë të caktuar të banimit në të cilën mund
t’i kontaktoni ata, duke përfshirë edhe ata që
jetojnë në rrugë, strehimore ose në qendrat
e strehimoreve, personat që duhet të lirohen
nga institucionet dhe burgjet për periudhë
prej tre muajve dhe të cilët nuk kanë vend të
përhershëm të qëndrimit, njerëzit që jetojnë
në strehim të pasigurt, përfshirë edhe akomodimin te miqtë apo të afërmit
2. Arsyet për këtë problem janë:
a) strukturore, të lidhura me kalimin nga
sistemi socialist në sistem kapitalist (Kroacia,
Serbia, Sllovenia)
b) klasike, të cilat ne mund t’i grupojmë në
mënyrën si vijon:
- sociale (varfëria, papunësia, dhuna familjare, konfliktet, problemet në bashkëveprim)
- Institucionale (largimi nga institucionet,
mungesa e politikave të garantuara për strehim)
- arsyet individuale (varësi, çrregullime
psikike, probleme të shëndetit mendor).
3. Karakteristikat demografike dhe profilin i
pastrehëve
- Të pastrehë, para së gjithash, janë meshkuj
(rreth 80 për qind);
- Dominon mosha prej 40 deri në 60 vjet1
- Shumica e të pastrehëve janë vetëm;
- Në vendet e zhvilluara, shumica e të pastrehëve janë të huaj;
- Shumica e të pastrehëve kanë përfunduar
arsimin fillor;
- Njerëzit e pastrehë shpesh janë profesionalisht pasiv dhe herë pas here punojnë pa kontratë;
-Në Vendet e zhvilluara të pastrehët janë më
të rinj qëndrojnë të pastrehë për kohë më të
shkurtër.
1
2
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4. Numri i pastrehëve
TPër tu përcaktuar përafërsisht numri i personave të pastrehë duhet ditur nëse bëhet
fjalë për të pastrehët në kuptim më të gjerë
ose më të ngushtë. Në përgjithësi, qasja e
matjes së numrit të pastrehëve është paksa e
ndryshme nga vendi në vend dhe në pajtim me
popullsinë e pastrehë me interes për hulumtimin. Në vendet më të zhvilluara me politikën
shumë të zhvilluar për të pastrehët2, ku politika publike nga kjo sferë është e bazuar në
prova, të dhënat fitohen në bazë të:
1. Sondazheve (numërimi i të pastrehëve
që flenë në rrugë): numërimi kombëtar (ose
numërimi i qyteteve me më tepër të pastrehë);
2. Regjistrat: ofruesit e shërbimeve, komunat ose OJQ-të;
3. Regjistrimi i Popullsisë dhe kushtet e
jetesës.
Në vendet më pak të zhvilluara siç janë
Serbia, Kroacia dhe Sllovenia matja e të pastrehëve realizohet në bazë të të dhënave të
siguruara nga shërbime për të pastrehët.
5.Vendbanimi
- Përafërsisht 80% e të pastrehëve jetojnë
vetë ( vlen për persona që nuk janë të vendosur
në institucione),
- Qytetet e mëdha janë vende ku zakonisht
gravitojnë të pastrehët,
- Përafërsisht 60% e të pastrehëve jetojnë
në institucione të ndryshme. Të tjerët jetojnë
në stacione hekurudhore, podrume, vagoneta,
kopshte ...
6.Burime të të ardhurave
Burim kryesor i të ardhurave të të pastrehëve janë ndihma sociale, kompensimi për
të pastrehë dhe sëmundje, ndërsa më rrallë
pensioni ose rroga.
7. Politika publike ndaj problemit me të pastrehët

Megjithatë, në shumicën e vendeve në vitet e fundit, është vërejtur një trend i rritjes së pastrehëve të rinj
Danimarka, Finlanda, Anglia, Holanda, Italia, Gjermania dhe Austria

Në tre shtete të analizuara ( Finlandë, Danimarkë dhe Holandë) ekzistojnë strategji nacionale për përballje me të pastrehët. Në Gjermani, Austri dhe në Skotlandë është zhvilluar
qasje e decentralizuar. Për shembull, rajoni me
më shumë banorë në Gjermani, Rajna Veriore
Vestfalija ka plan veprim rajonal për të pastrehët.
Në Austri nuk ekziston strategji nacionale
për të pastrehë3 , mirëpo Viena ( ku janë identifikuar numër i madh i të pastrehëve) ka miratuar program të integruar për të pastrehët,
e njohur si programi i Vienës për integrimin e
të pastrehëve, i cili në detaje i përpunon prevenimin, akomodimin dhe ri integrimin e të
pastrehëve).
Nga ana tjetër, Skotlanda, edhe pse nuk
ka dokument strategjik specifik si plotësim
të organizimit ligjor, megjithatë ka integrim,
politikë ambicioze me qëllime të qarta, pjesëmarrje efektive e faktorëve, alokacion i resurseve përkatëse dhe sistem i monitorimit dhe
i evaluimit. Aspekt i rëndësishëm në sferën e
të pastrehëve në Skotlandë është përkushtimi
i Qeverisë në drejtim të reduktimit të numrit
të të pastrehëve. Ky obligim është një nga
45 rezultatet nacionale, të cilat secila qeveri
duhet ti realizojë. Në Itali, përpjekjet e reja të
qeverisë qendrore janë në drejtim të krijimit
të strategjisë për përballje me të pastrehët, si
dhe promovimi i politikës për banim. Në Kroaci dhe Serbi nuk ka strategji për përballje me
të pastrehët.
Sistemi fillimisht shtëpi, është propozimi
më popullor për zgjidhjen e problemeve me të
pastrehë në pjesën më të madhe të shteteve:
Danimarka, Finlanda, Holanda, Italia, Austria,
Skotlanda dhe Gjermania, ndërsa në Kroaci në
vijim është zbatimi i projektit të parë të këtij
lloji. Edhe përpos asaj se “fillimisht shtëpi” nuk
është qasje shumë e pranueshme në Slloveni
dhe shumë pak vëmendje i kushtohet banimit
të përhershëm, megjithatë në Lubjanë është
zhvilluar program që fokusohet në banimin
transitues. Në Serbi kjo qasje akoma nuk
është pranuar.
3

“Fillimisht shtëpi” është model i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, me çka të pastrehëve
ju jepet qasje të jetojnë vetë, të mbështetur
dhe me ndihmë mobile të vazhdueshme që
ju ofrohet shtëpive të tyre. Efikasiteti i kësaj
qasje nga aspekti i qëndrueshmërisë banesore,
mbrojtjes shëndetësore dhe abuzimit të drogës
është vlerësuar në nivel shumë të lartë.
Në diskursin ndërkombëtar “Fillimisht shtëpi” konsiderohet si alternative “modeli gradual”
i pranueshëm, gjatë së cilit tranzicioni nga
vendbanime urgjente drejt banimit transitues,
deri në fazën finale – banim i përhershëm,
bëhet hap pas hapi. “Fillimisht shtëpi” paraqet
ndryshim të paradigmave, me çka banimi i
pavarur është hapi i parë dhe jo i fundit.

Në dhjetor 2010, Parlamenti Evropian
mbështeti aktivitete në raport me të pastrehët me Deklaratën 61/2010. Në Kuadër të
programit Evropa 2020 është edhe programi
EPAP - Platforma Evropiane e Bashkëpunimit
në Luftën Kundër Varfërisë dhe me Ekskluzionin Social, ku bëjnë pjesë edhe të pastrehët.
Tani më kohë të gjatë në të gjithë botën
zhvillohen diskutime për ri përkufizimin e politikës sociale për të pastrehët. Nga rregullimi
ligjor dhe përballja me të pastrehët ( managing homelessness) drejt zgjidhjes së problemit
(ending homelessness).
8. Pjesëmarrje e shoqërisë civile në zgjidhjen e
problemit me të pastrehët
In Pjesëmarrja e sektorit joqeveritar në
përballje me të pastrehët mund të vlerësohet
shumë lartë. Në numër më të madh të shteteve
të analizuara janë formuar grupe speciale, zakonisht federata për ndihmë të të pastrehëve.
9. Hulumtime për të pastrehët
Në gjithë Evropën në hulumtimet për të
pastrehët zakonisht analizohet procesi i hyrjes
në dukurinë e të pastrehut, si dhe shkaku për
paraqitjen e saj. Është i vogël numri i analizave
që janë në lidhje me matjen e rezultateve nga
zbatimi i zgjidjes së caktuar, monitorimit dhe
evaluimit.

FEANTSA Country Fiche - Austria
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IV
Metodologjia e hulumtimit
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Lëndë e studimit në këtë hulumtim janë të
pastrehët në Maqedoni dhe theksi është vendosur në saktësimin e karakteristikave atë
caktuara të lidhura me të: përkufizim, profilet,
matjet, politika për rehabilitim.
Shkaqet dhe kushtet që i shkaktojnë të pastrehët, edhe pse janë esencial, nuk janë qëllimi kryesor i hulumtimit. Hulumtimi i fundit i
vëllimshëm për fëmijët në rrugë / fëmijët endacakë dhe drejtpërdrejtë njerëz të pastrehë
në Maqedoni u realizua nga EPS në 20014. Në
2004 të pastrehët u identifikuan si grup margjinal në Ligjin për mbrojtje sociale.
Studimi përbëhet nga dy pjesë. Në pjesën e
parë është bërë një përshkrim i përvojave në
lidhje me të pastrehët nga 11 vende nga rajoni
dhe Evropa, duke përfshirë edhe Maqedoninë.
Është bërë një pasqyrë e legjislacionit aktual,
shqyrtim i literaturës ekzistuese, të strategjive
kombëtare dhe plan-veprimeve. Vendet janë
zgjedhur sipas zhvillimit të dukurisë - vendet
ku numri i të pastrehëve është në rënie, vendet
me rritjen e dukurisë dhe vendet ku dukuria e
të pa strehëve stagnon.
Në pjesën empirike mbizotëron qasja cilësore. Masa themelore empirike është e përbërë
nga dy grupe:
- Primare, e përbërë nga të pastrehë të
përzgjedhur në bazë të tipologjisë evropiane
tashmë të zhvilluar dhe përjashtimit nga e drejta për strehim (ETHOS - European Typology of
Homelessness and housing exclusion), një mjet
i zhvilluar nga Federata Evropiane e Organizatave Kombëtare që punojnë me të pastrehët
(FEANTSA) dhe nga Observatori Evropian
për të Pastrehët i projektuar për përdorim
ndërkombëtar;
- dytësore, përfaqësues të institucioneve
sociale qeveritare, e pushtetit lokal, sektori i
OJQ-ve, si dhe përfaqësues të policisë dhe institucioneve shkencore.

konceptual të ETHOS;
Përkufizimi i instrumenteve për të matur
thellësinë e numrit të pastrehëve dhe kategorizimin e të pastrehëve për vëzhgime më afatgjate të dukurisë, në përputhje me standardet
e BE-së, në bazë të ETHOS-it tashmë të zhvilluar;
Sugjerim i elementeve të qasjes sistematike për përkufizimin e problemit me të pastrehët në Maqedoni;
Formimi i ueb-faqes së parë për të pastrehë në Maqedoni;
Vëzhgimi dhe vlerësimi për të pastrehët në
Maqedoni.

Qëllimet
Vendosja e përkufizimit të parë për të pastrehët në Maqedoni në përputhje me kuadrin

Metoda
Nga pikëpamja metodologjike kjo analizë është e orientuar kah vlerësimi i ndikimit

4
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Qëllim plotësues
Është përpunuar modul për të pastrehët,
i cili do të shërbejë për të trajnuar kuadrot nga
mbrojtja sociale.
Ekzemplar
Siç përmendëm paraprakisht, masa hulumtuese përbëhet nga dy grupe:
Primare – të pastrehët me të cilët janë bërë
65 intervista, të realizuara nga gushti i viti
2015 deri në shkurt të vitit 2015. Me personat
janë bërë intervista në punktin për të pastrehë
në Momin Potok, në lokalet e “Pablik”, në lokalet e shoqatave që punojnë me persona që
janë përfshirë me ETHOS dhe në institucione
të tjera në të cilat qëndrojnë persona që nuk
kanë shtëpinë e vet. Përqindje e vogël e intervistave janë bërë me telefon, me ndihmën
e shoqatave qytetare, me qëllim mbrojtjen e
identitetit të personave.
Sekondare - persona drejtpërdrejtë ose në
mënyrë indirektë të lidhur me problemin. Nga
ky numër 16 profesionist, 57 punëtorë profesional, përfaqësues të pushtetit lokal, përfaqësues të institucioneve sociale dhe institucione
të tjera, përfaqësues të sektorit civil.

Sotjanovski N, Darkovski D, Petrova D, Xhevlekov D, 2001, EPS Hulumtim në teren për Fëmijë në rrugë / fëmijë endacakë

shoqëror ( impact factor). Me këtë përshkruhen gjendjet në lidhje me kujdesin e deritanishëm dhe promovohet ndryshimi pozitiv në
Maqedoni në lidhje me të pastrehët.

miqtë dhe të pastrehët e tjerë, shkaqet pse
janë të pastrehë, si dhe vizioni për të ardhmen
dhe qëndrimi personal në lidhje me atë si të
tejkalohet problemi i tyre që janë të pastrehë.

Teknika
1. Analizë e dokumenteve
Analizë krahasuese e vendeve të rajonit dhe
në Evropë, me analizë të legjislacionit aktual,
të strategjive nacionale dhe plan – veprimeve.

5. Diskutimi në katër grupet e fokusit janë
përfaqësues të ministrive përkatëse, vetëqeverisjes lokale, Qendrat për punë sociale, nga
sektori jo qeveritar me mision social. Diskutimi në grupet e fokusit u realizua sipas pikave
si vijon: përkufizimi për të pastrehët, shkaqet
e problemit, karakteristika demografike dhe
profili i të pa strehëve, numri i të pastrehëve,
vendi ku jetojnë, politika publike në lidhje me
të pastrehët, pjesëmarrje në shoqëri civile për
zgjidhjen e këtij problemi.

2. Intervista nga ekspertë me përfaqësues
të institucioneve shkencore, institucione sociale qeveritare, vetëqeverisja lokale, sektori
jo qeveritar... Në biseda me profesionistët vëmendja u fokusua drejt
3. Intervista gjysme të strukturuara me
përfaqësues të organizatave jo qeveritare me
mision social që përfshijnë kategori operative
të ETHOS me fokus në pyetjen: nëse shfrytëzuesit e shërbimeve të tyre kanë probleme me
banimin dhe çfarë ndihme ju ofrojnë këtyre
grupeve?
4. Intervista të strukturuara me të pastrehë
( quasi Studimi i rastit) për formimin e profilit
të personit të pa strehë në Maqedoni (ETHOS).
Kjo është teknika më vëllimore dhe më e
rëndësishme në këtë hulumtim. Bisedat janë
realizuar me profilet e të pastrehëve si vijon:
1. PA KULM, respektivisht TË PASTREHË
PUBLIK
2. PA SHTËPI, respektivisht TË PASTREHTË
TË FSHEHUR
3. VENDBANIME TË PA SIGURTA / VENDBANIME JO PËRKATËSE, respektivisht TË PASTREHË POTENCIAL
Pyetësori është paramenduar si vetë evaluim dhe vetë perceptim i të pastrehëve dhe
është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit.
Në analizën e përgjigjeve fokusi u vu në
problemet e target grupit, Trajtimi i tyre nga
komuniteti dhe institucionet, efektet e të qenit i pastrehë mbi shëndetin e tyre fizik dhe
mental, relacionet e tyre sociale me familjet,

Supozime fillestare
Dukuria e të pastrehut është proces, jo
dukuri statistikore
Dukuria e të pastrehëve analizohet nga tre
aspekte:
Pasje/mos pasje vendbanimi,
Inkluzion i kufizuar në jetën shoqërore
dhe problem me identitetin
Në Maqedoni mund të ndahen tre kategori
të personave të pastrehë: Të pastrehë publik (
pa kulm), të fshehur ( pa shtëpi) dhe potencial
( vendbanime të pa sigurta dhe vendbanime jo
përkatëse)
Në Maqedoni është evidentuar edhe dukuria e të pastrehëve familjar, por për shkak të
kompleksitetit të fenomenit, kjo kërkon hulumtime plotësuese
Numri më i madh i të pastrehëve në të pastrehët publik janë meshkuj
Përpjekjet e vazhdueshme për rikuperimin
e problemit në Maqedoni janë jashtëzakonisht
kurative
Organizatat joqeveritare me mision social
për të pastrehë zakonisht ofrojnë shërbime me
karakter psiko – social dhe ekzistencial
Dukuria e të pastrehëve është ne lidhje të
ngushtë me varfërinë
Të pastrehët, komunitetin dhe njerëzit
e tjerë i vlerësojnë si me prirje diskriminuese
ndaj tyre
Sigurimi i shtëpisë, punësim dhe shërbime
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për shëndetësi dhe këshilla psikologjike për
këtë target grup janë nevojat më të drejtpërdrejta
Nevojitet strehimore ku do të vendoset në
lidhje me trajtimin e mëtejmë të personave pa
strehë
Faktorë që e theksojnë rrezikun për persona të pastrehë:
- Sëmundje, analfabetizëm, mos informim si
të realizohen të drejtat për mbrojtje sociale,
kualifikimi i ultë, invaliditeti, vendbanim i pa
sigurt ose jo përkatës, dhuna familjare, statusi
refugjat dhe mos pasja e shtetësisë, mos pasje
qasje drejt institucioneve të sistemit.
Nocione kryesore
Përkufizime për profilet e të pastrehëve
Profili A
Grupimi i individëve nga në grumbull i caktuar njerëzish ( na rastin tonë të pastrehë)
në bazë të karakteristikave personale të ngjashme dhe karakteristika të tjera.
Profili B sipas indikatorit kryesor të personave pa strehë – vendbanimi
1. Të pastrehë publik përfshin persona që
janë pa kulm mbi kokë dhe pa mbështetje për
sigurimin e vendbanimit.
2. Të pastrehë të fshehur përfshin persona
me mbështetje (jashtë) institucionale për
jetesë, prej nga duhet të dalin në afatin e
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parashikuar me ligj (femra të marra në përkujdesje në strehimoret për viktima nga dhuna
familjare, Refugjatë të vendosur në qendra /
strehimore / banesa sociale për refugjatë, persona që duhet te dalin nga burgu, nga institucionet shëndetësore ose institucione të tjera,
ndërkaq nuk kanë vendbanim në dispozicion.
3. Të pastrehë potencial , përfshihen persona që jetojnë në vende akomodimi të pa
sigurta ( te kushërinj dhe miq, në vendbanim
të uzurpuar ose në shtëpi të ndërtuar në tokë
të uzurpuar), persona që jetojnë nën kërcënimin për dëbim ( për shkak të hipotekës ose për
shkak të shpenzimeve të pa shlyera ne vendbanime të marra me qira, ndërsa vendimi për
dëbim ka hyrë në fuqi) persona që jetojnë nën
kërcënim nga dhuna dhe persona që jetojnë në
vendbanime të përkohshme, jo konvencionale.

V
Infromatat themelore për mbrojtjen
sociale në Maqedoni në lidhje me
konceptin klasik dhe modern të
të pastrehëve

Programe kurative – kanë karakter të prevenimit sekondar dhe terciar, do të thotë zbatohen në situata kur problemi është formuar,
tani më ekziston.
Banim i suspenduar përfshin mungesën e
instalimeve komunale për rrjetin elektrik, të
ujësjellësit dhe të kanalizimit, konstruksion jo
kualitativ dhe të pasigurte.
Masat parandaluese në tregun e punës për
të pastrehët mund të jenë punë sezonale ose
punë e përkohshme (respektimi i konceptit të
përfitimeve nga puna (welfare to work))
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Sistemi i mbrojtjes sociale
Në vitet e para të pavarësisë së Republikës
së Maqedonisë, sistemi i mbrojtjes sociale
ishte i fokusuar në të drejtat sociale (përfitimet) dhe shërbimet e qytetarëve. Ai zhvillohet
vazhdimisht me një përqendrim në përputhje
me rregullativat evropiane5. Intensiteti i ndryshimeve në sistemin e tregon faktin se Ligji për
mbrojtje sociale nga 2009 ka qenë i plotësuar
dhe ndryshuar 15 herë. Republika e Maqedonisë tenton standardet e BE-së, por gjithashtu
ka një ekonomi që është më afër me vendet në
zhvillim, të cilat karakterizohen nga sistemet e
thjeshta të mbrojtjes sociale, në krahasim me
vendet e BE-së. Maqedonia ka të ardhura më
të ulëta për kokë banori dhe papunësi shumë
më të lartë, faktorët që i kufizojnë potencialet
dhe financat për sigurime sociale dhe vetë
skemat të sigurimeve sociale, që e bën Maqedoninë një rast shumë specifik në Evropë6.
Në Maqedoni, mbrojtja sociale është e
përkufizuar si veprimtari me interes publik7.
Sipas Kushtetutës, shteti siguron mbrojtjen
sociale dhe sigurinë sociale të qytetarëve në
pajtim me parimin e drejtësisë sociale8. Në
bazë të Ligjit për mbrojtje sociale, mbrojtja
sociale është sistem i masave, aktiviteteve dhe
politikave për parandalimin dhe tejkalimin e
rreziqeve sociale në të cilën janë ekspozuar
qytetarët, reduktimin e varfërisë dhe përjashtimi social, forcimin e kapaciteteve të tyre për
mbrojtje. Sipas të njëjtit Ligj, si rreziqe sociale
janë identifikuar si vijon: rreziqet shëndetë-

sore (sëmundje, dëmtim, pengesa në zhvillim);
rreziqe nga pleqëria dhe plakja e popullsisë;
Rreziqet e familjeve me fëmijë; rreziqet e papunësisë, humbje e të ardhurave në bazë të
punësimit; rreziku i varfërisë dhe rreziqeve të
tjera që lidhen me përjashtimin social.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi
Programin Kombëtar për zhvillimin e mbrojtjes
sociale, i cili përcakton objektivat, prioritetet
dhe drejtimet e zhvillimit të mbrojtjes sociale
të qytetarëve të RM-së, me masa të politikës
aktive sociale në afat të mesëm dhe të gjatë.
Për më tepër, Qeveria miraton program vjetor
për mbrojtje sociale, e cila i përcakton fushat
e mbrojtjes shoqërore, nevojat e popullatës,
parandalimi social dhe mënyra dhe mjetet për
realizimin e saj9.
Në Maqedoni, si mbajtësit e mbrojtjes sociale paraqitern Republika, komunat, Qyteti i
Shkupit dhe komunat në qytetin Shkup10 ndërsa institucioni qendror që bën krijimin e politikave, planifikimin strategjik, menaxhimin dhe
mbikëqyrjen mbi zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve në fushën e mbrojtjes sociale është Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Në bazë të
Ligjit për mbrojtje sociale, komunat sigurojnë
implementimin e mbrojtjes sociale në pajtim
me këtë ligj, miratojnë programe për nevojat
e qytetarëve në fushën e mbrojtjes sociale, në
pajtim me Programin kombëtar11.
Komunat sigurojnë realizimin e mbrojtjes
sociale të grupeve të cenuara si vijon: njerëzit
me aftësi të kufizuara, jetimët dhe fëmijët pa

5
Coffey International Development.2011 Menaxhimi dhe financimi i shërbimeve sociale në Evropën juglindore: rasti
i Maqedonisë.Kosova.Eqasshme në: http://www.cea.org.mk/documents/111201_rregullimi_qeverisjes_financimit_
maqedonise_en.pdf (Më datë: 22.04.2015 vit)

kujdes prindëror, fëmijët me të meta fizike dhe
mendore, fëmijët e rrugës, fëmijët me probleme sociale, fëmijët nga familjet me një prind,
personat të ekspozuar në rrezik social, personat që abuzojnë me drogë dhe substanca të
tjera psihotrpe, prekursorë dhe alkool, njerëzit
të cilët janë viktima të dhunës familjare, personat që janë viktima të trafikimit, të moshuarit pa përkujdesje familjare.
Institucioni për studimin e fenomeneve
sociale dhe problemet dhe për të promovuar
aktivitetet sociale është IP Instituti për Punë
Sociale12, i cili në juridiksionin e vet e ka edhe
mbikëqyrjen mbi punën profesionale të institucioneve të mbrojtjes sociale, si dhe mbi personat e tjerë juridik dhe fizikë të cilët kryejnë
punë të caktuar në mbrojtjen sociale. Për ta
realizuar sistemin e mbrojtjes sociale themelohen institucioneve të mbrojtjes sociale (qendrave për punë sociale - QPS dhe objekteve
sociale për mbrojtje institucionale dhe jo institucionale).Rrjetin e mbrojtjes sociale publike e
përbëjnë 27 qendra ndër-komunale për punë
sociale, tri qendra të komunale (QPS), 11 institucione të mbrojtjes sociale dhe 33 qendra për
përkujdesje të përditshme dhe të përkohshme
të shfrytëzuesve. Qendrat për punë sociale, në
raport me fushëveprimin e punës përfshihen
në sektorin e mbrojtjes sociale të Ministrisë së
Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në përputhje
me legjislacionin, qendra për punës sociale
funksionon si një institucion profesional me
autoritet publik për shkak të realizimit të
mbrojtjes sociale13. Si autoritete publike, qendra për punë sociale përfshin punët si vijon14:
vendos mbi të drejtat e mbrojtjes sociale; vendos për çështjet e përcaktuara me dispozitat
ligjore - familjare.

Të pastrehët sipas konceptimit klasik
Koncepti klasik i të pastrehëve ka të bëjë me
njerëzit që jetojnë në rrugë ose kanë strehim
të përkohshëm në strehimore për të pastrehët.
Në Maqedoni, sipas punës aktuale të Qendrave
për punë sociale dhe institucionet e tjera, kur
bëhet fjalë për këtë kategori të njerëzve të
margjinalizuar, fokusi është në këtë grup të
caktuar më të ngushtë.
Puna profesionale e qendrave, me të pastrehët si grup i veçantë i margjinalizuar dhe të
përjashtuar në mënyrë sociale, fillon me zbulimin e rastit, hapje të dosjes së shfrytëzuesit
dhe verifikimin e identitetit. Kjo realizohet
nëpërmjet kontrollimit të dokumenteve personale të personit. Shpesh këta individë kanë
dokumentacion jo të plotë personal apo nuk
e kanë fare. Kjo do të thotë se me ata, në të
njëjtën kohë duhet të punohet në dy nivele:
sigurimin e dokumentacionit personal, në
bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe
përcaktosh nevojat e shfrytëzuesit, të cilat
mund të jenë të natyrave të ndryshme:
vendosje në institucion shëndetësor dhe sigurimin e ndihmës urgjente mjekësore, vendosje në institucione për të moshuarit, vendosje
në institucione për të rriturit me aftësi të kufizuara, strehim në institucion për të rriturit me
zhvillim psiko-fizik të moderuar dhe të rëndë,
strehim në qendër për të pastrehët.
Për të pastrehët në Maqedoni, në pajtim me
Ligjin për mbrojtje sociale, ekziston mbrojtje
jo-institucionale, gjegjësisht janë themeluar
qendra për të pastrehë dhe qendra ditore për
fëmijët e rrugës - fëmijët endacakë. Në pajtim
me Ligjin për mbrojtje sociale, e drejta për
kujdes ditor në qendër të kujdesit ditor, ndër
të tjera, u sigurohet edhe të pastrehëve.Në
Maqedoni të pastrehët përmenden në strat-
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Dimitrijoska S. (2011). Studimi mbi “programet kombëtare dhe përfitime në kuadër të sistemit të mbrojtjes sociale në
Republikën Macedonia.Shkup
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Neni 5, Ligji për mbrojtje sociale. Gazeta Zyrtare Nr 79 prej 24 qershor 2009
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Neni 35, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë
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Neni 4 i Ligjit për mbrojtje sociale, Gazeta Zyrtare nr. 79 prej 24.6.2009
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egjitë dhe dokumentet që lidhen me sigurimet
sociale, por nuk ka një dokument të veçantë
të dedikuar për to.Banorët në qendër për
të pastrehët nuk kanë të drejtë të përdorin
ndihmë sociale me para. Nga aspekti profesional-metodik parashikohet që të pastrehët
të qëndrojnë në qendër për gjashtë muaj, me
mundësi për ta vazhduar edhe gjashtë muaj
të tjera. Gjatë qëndrimit të tyre, Qendra për
Punë Sociale ndërmerr aktivitete në mënyrë
që tu bëhet më i lehtë integrimi në rrethet sociale në shoqëri pas daljes nga qendra për të
pastrehët. Departamenti i Çështjeve Sociale
në Maqedoni përgatiti një analizë të plotë të
metodave dhe teknikave të të gjitha profileve
të të punësuarve në qendër (punonjës social,
psikologë, juristë, sociologë) për të punuar me
të pastrehët15. Gjithashtu është prezaantuar
rrjeti për partneritet në punën me të pastrehët
në nivel të bashkësisë lokale (policisë, institucionet mjekësore, OJQ, mediat dhe qytetarët).
Një konceptim më i gjerë për
të pastrehët
Koncepti modern i të pastrehëve është
paraqitur në ETHOS ( ETHOS-European Typology of Homelessness and housing exclusion),
një mjet i zhvilluar nga FEANTSA dhe European Observatory on Homelessness), dhe është
e dedikuar për përdorim ndërkombëtar. Sipas
ETHOS, të pastrehët trajtohen më gjerë duke
përfshirë edhe të pastrehët e fshehur (njerëz
të pastrehë, gra të vendosura në qendra strehimore, persona të vendosur në strehim për emigrantët, personat që së shpejti duhet të lirohen nga burgu apo institucione të tjera), si dhe
të pastrehët potencial (persona që jetojnë në

strehim të pasigurt dhe të papërshtatshëm).
Sipas mendimit tonë, dhe në Maqedoni
duhet të pranohet ky konceptim më i gjerë
për të pastrehët, për shkak të të cilit nevojiten
analiza për strehiin në Maqedoni dhe paraqitjen e legjislacionit që ka të bëjë me problemin.
Strehimi në Maqedoni
Përjashtimi sociale në strehim paraqet një
fenomen kompleks social në korrelacion të
fuqishëm me format e tjera të margjinalizimit
social. Problemet me strehimin janë shkaqet
më të mëdha të përjashtimit social, shpesh të
shprehura përmes të pastrehëve, kushtet jo
adekuate dhe të papërshtatshme për jetesë,
por edhe jetesa në zonat e varfra16. Tre pengesat kryesore ndaj strehimit të përshtatshëm
- ekonomik, kulturor dhe ligjor - njëkohësisht
janë në realizim me personat që me këtë bazë
ballafaqohen me përjashtimin social. por edhe
me lokalë për jetesë që janë të margjinalizuar
për shkak të një grupi të caktuar të rrethanave sociale. Kryesisht ekspozohet në formën
e strehimit substandard apo të varfër, duke
përfshirë mungesën e qasjes në burimet financiare për përmirësimin e kushteve të strehimit,
ose si pasiguri ligjore, kryesisht e lidhur me
një numër të madh të ndërtimeve pa leje në
vend17. Të kesh një shtëpi mund të kuptohet se
ke një vendbanim të përshtatshëm (ose hapësirë) në të cilën një individ dhe familja e tij / saj
të kenë të drejtat pronësore (fusha fizike); me
çka u është mundësuar ta ruajnë privatësinë e
tyre dhe marrëdhëniet (fusha sociale) dhe të
kenë dokumente ligjore që kanë për posedimin
e shtëpisë (fusha ligjore)18. Proceset e tranzi-
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EPS udhëzime metodologjike dhe manuale, Libri 1, Shkup 2007.faq 26-28

16

Spicker, P.Strehimi dhe përjashtimi social. Skotlanda. Univerziteti Dundee

cionit në Republikën e Maqedonisë shkaktuan
ndryshime në strehimin.Me miratimin e Ligjit
për strehim në vitin 1998 (Gazeta zyrtare nr
21) u shfuqizua kategoria e banesave sociale
dhe banesat filluan të trajtohen si një kategori ekonomike, me çka u imponua sistemi
i ri i vlerësimit të strehimit. Kuadri ligjor në
fushën e strehimit në Maqedoni njeh gjashtë
kategori të qytetarëve pa strehim të siguruar
që janë shfrytëzues potencial të banesave sociale: fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror;
fëmijë pa ndihmë financiare apo përkujdesje
prindërore; shfrytëzues të ndihmës së përhershme sociale me para; njerëz të prekur nga
- fatkeqësitë natyrore; personat me aftësi të
kufizuara dhe personat që kanë nevojë për ndihmë dhe përkujdesje nga të tjerët; personat
që i përkasin komunitetit rom të cilët janë
të rrezikuar në aspektin social dhe prindër të
vetëm me fëmijë të mitur19.
Sipas të dhënave nga Strategjia Kombëtare
për Strehim (2007-2012), Republika e Maqedonisë ka tepricë të hapësirave banesore, që është
rreth 130.000 njësi banimi, që tregon se shumë
familje kanë më shumë se një apartament, dhe
një numër i madh i “familjeve me strehim të
pasiguruar “ posedojnë me hapësirë banesore
në mjediset rurale, të cilët me shpërnguljen e
tyre nëpër qytete i kanë braktisur objektet e
tyre ose ato shërbejnë vetëm si shtëpi uikendi.
Realisht, gjendja e këtyre objekteve të banimit
në shumë zona rurale është shumë e dobët ose
nuk ka kushte elementare për jetesë (energji
elektrike, ujë, kanalizim, rrugë, shkolla, ambulanta, zyrat postare, transport të organizuar,
etj), por ka zona ku objektet infrastrukturore
janë në përgjithësi të kënaqshme dhe të mira,
por këto hapësira përdoren kryesisht si zona
rekreative.
Në Strategjinë e njëjtë identifikohen termet strehim adekuat dhe minimal, por ato
nuk janë përkufizuara qartë. Nocioni strehim
adekuat do të thotë strehim të rregulluar, të

cilën shoqëria e konsideron si të mjaftueshëm,
gjegjësisht si standard të strehimit që ësthë i
përkufizuar si qëllim i përgjithshëm që duhet
të realizohet në të ardhmen. Përkufizimi i kësaj
kategorie nuk ka të bëjë vetëm me hapësirën
dhe furnizimin e hapësirës banesore, por edhe
me çështjet e lidhura me sigurinë ligjore për
shfrytëzimin e banesave, që në thelb është e
lidhur me vazhdimësinë e sistemit ligjor dhe
politikat e strehimit. Nga aspekti teknologjik
përcaktimi i kësaj katergorie është i rëndësishëm për rregullimin e çështjes në aktet me
të cilat rregullohen çështjet në lidhje me ndërtimin e shtëpive të reja (ndërtim, mirëmbajtje
dhe përdorim).
Kategoria Strehimi minimal është më kufizuese në përcaktimin e nivelit të standardit që
shoqëria e përkufizon si nivelin më të ulët të
standardeve të strehimit dhe i përfshin standardet fizikë dhe juridikë që duhet t’i sigurojë
ky nivel që të përcaktohen si nevoja themelore
minimale.
Në “Strategjia kombëtare për uljen e
varfërisë dhe përjashtimit social në Republikën e Maqedonisë (2010-2020) një nga qëllimet strategjike është të arrihen kushte të
standardizuara dhe të harmonizuara të strehimit për kategoritë e qytetarëve që konsiderohen raste sociale të përjashtuara nga strehimi: fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror,
shfrytëzues së ndihmës sociale dhe ndihmës
së përhershme me para, personat me aftësi
të kufizuara dhe personat që kanë nevojë për
ndihmën dhe kujdesin e personave të tjerë,
pjesëtarë të komunitetit rom të cilët janë të
cenuar në mënyrë sociale20 dhe prindërit e
vetëm me fëmijë të mitur. Në kuadër të këtij
qëllimi strategjik pritet të arrihen rezultatet si
vijon:
Nivel i reduktuar i kushteve sub standarde
të banimit, i shprehur mes mungesë së lidhjeve
komunale të infrastrukturës ose me konstruksionit të dobët të ndërtimit dhe të pasigurt;

17
Kostov Z.(2010). Shkup. Konceptimi, karakterizimi, klasifikimet dhe treguesit e përjashtimit social në strehimin në
Maqedoni. Revizioni për politikës sociale, 3 nr. 6 faq. 511 - 590,
19
18

Edgar dhe të tjerë (2004, faqe 5) Zhvillimi i një përkufizim operativ të të pastrehëve.(2004). Shqyrtimi i tretë statistikor i
të pastrehëve në Evropë (faqe 5). E qasshme në: http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/2004_third_review_of_statistics.
pdf .(Më datë: 04/27/2015)
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20

Së bashku me të varfërit, grupi social ku janë evidentuar shembujt më të këqij të strehimit substandard në Maqedoni
është komuniteti rom
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Niveli i zvogëluar i shtëpive të mbipopulluara, i shprehur në hapësirë nën mestare të banimit të dobishme për çdo anëtar të familjes;
Të ç’rrënjoset ndarja hapësinore e grupeve
etnike ose të llojeve të tjera të komuniteteve,
si pasojë e matricave ekzistuese kulturore dhe
sociale;
Të reduktohet rreziku i humbjes së statusit banesor për shkak të pasigurisë juridike
si rezultat i ndryshimit ose zbatimin të vazhdueshëm të rregullativave në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban.
Megjithatë, duhet gjithashtu të përmendet
se Strategjia Kombëtare për uljen e varfërisë
dhe ç’kyçjes sociale në Republikën e Maqedonisë (2010-2020) - në fushën e mbrojtjes sociale, ku qëlli specifik strategjik është krijimi i
një sistemi të mbrojtjes sociale për qytetarët
më të varfër duke siguruar qasje në format joinstitucionale dhe institucionale të mbrojtjes
dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit të sigurimeve sociale, fokusi është në të moshuarit,
fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe viktimat
e dhunës familjare, ku të pastrehët nuk janë të
veçuar si një kategori e veçantë.
Në Strategjinë për reduktimin e varfërisë
në Republikën e Maqedonisë në tejkalimin e
problemit të varfërisë në lagjet substandarde
janë të përcaktuara masat si vijon: Kompletimi
i infrastrukturës (të trafikut dhe komunale) në
lagjet e ngritura pa plan, sigurimi i shërbimeve
urbane dhe legalizimi i objekteve që mund të
legalizohen.
Prandaj, përmbushja e kushteve hapësinore
minimale, pajimi i banesës me infrastrukturë
themelore komunale (rrymë elektrike, ujë, kanalizim) dhe lidhje rrugore e shtëpisë me lagjen
dhe më gjerë - qytetin, si dhe siguri privatësie
të posedimit apo shfrytëzimit të banesës,
janë parakushti themelor minimal për jetesë
njerëzore.

Kur bëhet fjalë për qasje në vaskë
apo dush dhe banjo të brendshme, në
vitin 2012 90.4 për qind e familjeve
kishin qasje në dush ose vaskë, ose 95.5
për qind e familjeve në zonat urbane
dhe 82.4 për qind e familjeve në zonat
rurale, ndërsa 86.9 për qind i numrit të
përgjithshëm të familjeve kishin qasje
në banjo, ose 94.3 për qind e familjeve
në zonat urbane dhe 75.3 përqind në
zonat rurale.

Në vitin 2007, ajo u miratua “Planin i Veprimit për zbatimin e strategjisë për strehimi në
Republikën e Maqedonisë (2007-2012)”, në të
cilin parashikohej miratimi i Ligjit për banim
social deri në shtator 2008, i cili do ta rregullonte strehimin social dhe realizimin e të drejtës për strehimit social për grupet e cenuara.
Ky ligj ende nuk është miratuar, por vetë strategjia nuk ofron orientim të ri konceptual dhe
reforma strukturore në drejtim të sigurimit të
mekanizmave sistematike që do ta forcojnë
fondin e strehimit social në Maqedoni21.
Sipas të dhënave në propozim - programet
e Qytetit të Shkupit për aktivitetet në fushën
sociale, sigurimit shëndetësor dhe fëmijëror,
një nga aktivitetet është mbështetja e aktiviteteve të stacionit për të pastrehët në Kryqin
e Kuq të qytetit Shkup.
Problemet me banim
Sipas regjistrimit të fundit, Maqedonia ka një
shumë prej 564,296 familjeve, të vendosura në
gjithsej 698.143 banesa (të gjitha llojet e vendbanimeve), ku shumica e popullsisë është e vendosur në Shkup.
Sipas Entit Shtetëror të Statistikës së Maqedonisë në vitin 201222, 14.1 për qind e familjeve
kanë pasur probleme me rrjedhjet prej çatisë,

21
Dimitrijoska S.(2011). Studimi për “programet kombëtare dhe përfitime në kuadër të sistemit të mbrojtjes sociale në
Republikën e Macedonisë.Shkup.
22
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Enti Shtetëror për Statistika.(2015). Anketa për të ardhurat dhe kushteve të jetesës 2012. Shkup

mure dhe themele me lagështi, dritare të thyera
dhe të kalbura, gjatë çka përqindja e familjeve
që përballen me këto probleme është më e lartë
në zonat urbane (16.3 përqind) krahasuar me
zonat rurale (12.8 përqind). Kjo përqindje është
zvogëluar dukshëm në krahasim me vitin 2010,
kur 25.1 për qind të familjeve kanë raportuar se
janë duke u përballur me këtë problem.
Hapësira mesatare e banesave në Maqedoni
është 71m2, domethënë, mesatarisht, 21m2
për anëtar të familjes, por nuk ka të dhëna për
numrin mesatar të banuesve në një shtëpi. Në
vendin, shumë familje jetojnë në shtëpitë e
prindërve dhe gjithnjë e më shumë rritet numri
i vendbanimeve ku jetojnë më tepër breza (Center for Regional Policy research and cooperation, 200423).
Vlerësimet tregojnë se në Maqedoni ka rreth
100 vendbanime substandarde në të cilat jetojnë rreth 274.000 banorë (World Bank, 2005:
46). Llogaritja zyrtare është se banesat substandarde në Maqedoni janë 12 përqind të numrit
të përgjithshëm të banesave (Center for Regional Policy research and cooperation, 2004
24
), por është bindje e gjerë se numri i lagjeve të
tilla dhe familjeve që jetojnë në kushte substandarde është shumë më i madh (Kostov, 2010)25.
Nëse merret para sysh se në regjistrimin e
fundit të popullatës janë identifikuar krejtësisht

564,296 familje (me numër mesatar prej 3,58)
do të thoshte se në vitin 2012 gjithsej 79.565
familje kishin probleme me kulm që pikon, mure
dhe themele të lagështa, dritare të thyera dhe
të kalbura, krejtësisht një total prej 54,174
familjeve nuk kishin qasje në vaske apo dush
dhe një shumë prej 73 923 familjeve nuk kanë
pasur qasje nëbanjo.
Në raportin e Bankës Botërore26 nga viti 2006
“Çështjet në lidhje me zhvillimin urban dhe
komunal Shënime për politika27 të sugjeruara
me lagjet ekzistuese substandarde (SS) në 14
qytetet më të mëdha në Maqedoni, gjatë çka
janë përfshirë përfundimet si vijon:
Karakteristikat socio-ekonomike të
banorëve përfshijnë norma të larta të papunësisë, të ardhura të paqëndrueshme dhe varësi
nga aktivitetet joformale. Vendbanimet më të
mëdha substandarde, kryesisht janë të banuara
me familje shqiptare dhe rome;
Jo më shumë se 40 për qind të banorëve
thonë se janë shpërngulur nga zonat rurale;
Dy të tretat kanë raportuar se ndjehen të
sigurt prej dëbimeve edhe pse shumë prej tyre
nuk kanë dokumente me çka do ta vërtetonin
pronësinë e vendbanimit;
Shumica e banorëve kanë raportuar se
paguajnë tatim mbi pronë dhe faturat për shërbime komunale;

23

Center for Regional Policy research and cooperation.(2004). Raport mbi banimin e varfëri në Maqedoni. Shkup. (Faqe 11)

24

Center for Regional Policy research and cooperation.(2004). Raport për strehimin e varfërisë në Maqedoni. Shkup. (Faqe 14)

25

Kostov Z.(2010). Shkup. Konceptimi, karakterizimi, klasifikimet dhe treguesit e përjashtimit social në strehimin në
Maqedoni.Revizioni i politikës sociale, 3 Nr.6 Faq. 511 – 590
26
Banka Botërore sponsorizoi një studim me pyetësor të katërmbëdhjetë qytetetve më të mëdha në mars 2004, i cili
u fokusua në shallën e mbulimit dhe mangësive në shërbimet për furnizimi me ujë, mbledhja dhe shkarkimi i ujërave
fekale, menaxhimin e mbeturinave të ngurta, dhe energji në familjet. Ky hulumtim u shfytëzua për të identifikuar kushtet
themelore dhe shkallën të vendbanimeve substandarde, të cilat paraqesin, mesatarisht, 11 për qind të popullsisë në
qytetet e anketuara
27
Banka Botërore.(2006). Çështjet të lidhura me zhvillimin urban dhe zhvillimin komunal Shënim për politika: Raporti
numër: 37278-MK.E qasshme në: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/08/08/0003106
07_20070808152042/Rendered/PDF/372780MACEDONI1Policy0Note01PUBLIC1.pdf (Më datë: 04/29/2015).
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Shërbimet fizike të strehimit të tyre shpesh
janë të papërshtatshme (nga mungesa e materialeve, të pa mbrojtur nga uji, ose në vende të
rrezikshme), veçanërisht në Shkup;
Problemet më serioze infrastrukturore në
vendbanim ishin mungesa e derdhjes standarde
të ujerave fekale dhe mbledhje e pa kënaqshme
e mbeturinave të ngurta. Qasja në ujë, kanalizim dhe mbledhjen e mbeturinave të ngurta
ishin më të mira në Shkup dhe më të këqija në
Kumanovë (qytet i dytë më i madh në Maqedoni).
Sipas Entit shtetëror për statistikë, në vitin
2013, në territorin e Republikës së Maqedonisë
janë regjistruar 1,275 objekteve të ndërtuara në
mënyrë të paligjshme të cilat, në bazë të llojit
të objektit, janë ndërtuar 247 ndërtesa për banim28 (19,4 përqind).Në fushën e pasigurisë juridike, e cila gjithashtu nënkupton përjashtimin
social në banim, vlerësohet se në Maqedoni ka
rreth 40,000 ndërtesa të paligjshme për banim,
nga të cilat rreth 80 për qind gjenden në zona
sub-urbane të kryeqytetit Shkup.
Shfrytëzuesit e shërbimeve sociale
- të pastrehë potencial
Sipas Entit shtetëror për statistikë29. Në
vitin 2013, prej gjithsej 106 të pastrehëve
shfrytëzonin të drejtat dhe shërbimet të mbrojtjes sociale, me çka shumica e këtyre individëve ishin të moshës 26 deri në 45 vjeç apo
gjithsej 44 persona, dhe të moshës 22 deri në
25 vjet ishin gjithsej 29 persona.
Sipas të dhënave të Kryqit të Kuq në qytetin
e Shkupit, në Maqedoni ka 318 të pastrehë,
por e ashtuquajtura shifra e zezë supozohet

të jetë shumë më e lartë për shkak të nivelit
të lartë konstant të varfërisë (vëllimi - 30.4 për
qind në vitin 2011 dhe 30.9 për qind në vitin
2010, sipas ESHS30), papunësia e lartë, plakja
e popullsisë, dhuna familjare, divorci për shkak
të problemeve financiare në familje.
Duke i përcjellë statistikat dhe të dhënat nga
regjistrimi i popullsisë i kryer në Maqedoni në
vitin 2002, shumica e popullsisë së neglizhuar,
në kuptimin social - ajo rome, me vendbanimet
zyrtarisht të regjistruara (rreth 45 përqind)
jetojnë në 10 komunat në: Manastir, Vinicë,
Gostivar, Dibër, Kumanovë, Kërçovë, Koçan,
Prilep, Tetovë dhe Shtip. Familjet rome shpesh
jetojnë në shtëpitë substandarde që nuk kanë
furnizim adekuat të ujit të pijshëm dhe kanalizim, shtëpitë e familjeve rome janë të vogla,
të planifikuara për realizimin dhe sigurimin e
nevojave themelore, me sipërfaqe prej më pak
se pesë metra katrorë për anëtar familja në
më shumë se 50 për qind të popullsisë. Madje
77 për qind e familjeve kanë nyje sanitare (ose
nevojtore polake) në oborr, dhe 58 për qind
përdorin çezma uji jashtë shtëpisë; për më
tepër gati 10 për qind e popullsisë rome nuk
kanë furnizim me ujë për pije dhe higjienën
e përditshme.Është vlerësuar se rreth 50 për
qind e këtyre familjeve nuk kanë zgjidhje adekuate për derdhjen e ujërave fekale komunale
nga shtëpitë e tyre31.

Sipas qëllimit, objektet për banim mund të jenë rezidenciale, shtëpi banimi - afariste dhe shtëpi për pushim
dhe rekreacion.
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alizohet procesi i decentralizimit. Me anë të
këtij ligji, komuna, në përputhje me politikën
ekonomike të shtetit financohet nga burimet e
veta të të ardhurave, si dhe burimeve të tjera
të financimit36. Njësitë të vetëqeverisjes lokale si bartës kryesor të mbrojtjes sociale janë
përgjegjës për krijimin e institucioneve publike
për mbrojtje sociale, zhvillimin e formave joinstitucionale të mbrojtjes sociale dhe realizimin e programeve sociale në bashkëpunim me
segmente të tjera të sektorit publik, sektorit
privat dhe OJQ-ve. Në pajtim me Ligjin për
vetëqeverisje lokale, komunave dhe të Qytetit
të Shkupit, ndër të tjera, janë përgjegjës për
realizimin e mbrojtjes sociale dhe kujdesit për
fëmijët e rrugës; personat e ekspozuar ndaj
rrezikut social; personat që abuzojnë me drogë
dhe alkool dhe strehim për personat me rrezik
social.

Ligje të tjera në interes të problemit
Ligji për strehim, në pajtim me Ligjin për
mbrojtje sociale siguron financimin e përgjithshëm për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
ndërtesave të banimit dhe banesave, të cilat
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janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë,
të paktën 25 për qind janë të dedikuara për
personat e cenuar social - pa strehim32 ndërsa
vendimi për dhënien me qira të këtyre banesave për personat e cenuar social - pa strehim
të siguruar, është Qeveria33.
Ligji për ngarkim me borxh të Republikës
së Maqedonisë te Banka për Zhvillim pranë
Këshillit të Evropës sipas marrëveshjen për hua
për projektin për ndërtimin e banesave që do
t’ju jepen me qira personave me të ardhura të
ulëta, i cili parashikonte kredi në shumë perj
15 milionë euro për realizimin e Programit
të qeverisë së Republikës së Maqedonisë për
ndërtimin e 10.000 banesave sociale që do të
merren me qira nga njerëzit me të ardhura të
ulëta dhe çiftet e reja34.
Ligji për vetëqeverisjen lokale35 parqet
kornizë themelore ligjore përmes të cilës re-

Mbrojtja sociale për fëmijët, personat e rinj dhe të rriturit, 2013-2014.Shkup. Enti Shtetëror për Statistika
Enti Shtetëror për Statistika

32

Neni 30

33

Neni 34

34

Neni 2

35

Gazeta Zyrtare e RM nr.5/2002

36

Neni 11 i Ligjit për vetëqeverisje lokale, “Gazeta Zyrtare e RM” nr.5/2002.
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27. Shoqata e romëve në Republikën e Maqedonisë, gjendjet dhe sfidat në strehimin dhe shëndetin.(2006). Shkup.
Shoqata humanitare dhe bamirëse e Romëve “Meseçina”.
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VI
REZULTATE NGA HULUMTIMI

6.1
Rezyme në lidhje me hulumtimin
(leksione të mësuara)
Gjatë hulumtimit të të pastrehëve në Maqedoni u zbatua qasje kualitative - kuantitative.
Përpos hulumtimeve desktop për analizë
krahasuese të gjendjeve në më tepër shtete
evropiane, gjendjet maqedonase u analizuan
nëpërmjet intervistave me profesioniste dhe
përfaqësues të organizatave jo qeveritare me
mision social, si edhe nëpërmjet diskutimeve
me grupet e fokusit.
Për target grupin primar, që përbëhej nga
të pastrehë (në pajtim me ETHOS) u zbatua
teknika intervista të strukturuara (qvasi case
study), ndërsa gjatë hulumtimeve u përfshinë
gjithsej 138 njësi hulumtuese.
Në varësi të masës hulumtuese, detyrat
kryesore të hulumtimit ishin të ndryshme. Në
tekstin më poshtë do ti përmendim konstatimet kryesore të diagnostifikuara.
Shënime teorike
Sipas qëndrimeve të personave të intervistuar, të pastrehë, për dallim nga kategoritë e
tjera vunerabile të qytetarëve, nuk janë grup
me prioritet në shtetin tonë, as për sektorin
qeveritar, as për atë fetar, as për biznes sektorin dhe as për sektorin qytetar. Ata shkaktojnë
vetëm interes deklarativ pa aktivitete praktike.
Zakonisht nën rrezikun të mbeten pa strehë
janë prindër të vetë mbajtur ( zakonisht nëna),
nëna të divorcuara me/pa fëmijë, persona përdorues të drogës, punëtorë seksualë, viktima
të tregtisë me njerëz, persona viktima të dhunës familjare, fëmijë pa prindër dhe përkujdes
prindëror.
Përkufizimi i të pastrehëve nga profesionistë rezulton nga përvoja e tyre praktike për
shkak se në Maqedoni nuk ka përkufizim zyrtar
operativ për të pastrehë. Kështu, ata veçojnë
më tepër kategori të personave të pastrehë, si
vijon:
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a) Persona nën përkujdes të plotë ose persona pa kulm mbi kokë, zakonisht individ që
rinë në rrugë dhe flenë në kushte jo përkatëse
në karrige, në banesa të braktisura/shtëpi,
garazhe, qendra të transportit publik dhe ngjashëm. Këta janë persona të cilët fillimisht na
bien ndër mend kur përmendim të pastrehë.
b) Familje që jetojnë në vendbanime jo përkatëse të improvizuara, respektivisht në vendbanime pa kushte për banim (pa ujë, rrymë,
banjë, kuzhinë), me probleme shëndetësore,
financiare dhe sociale,
v) Persona/ familje që nuk kanë vendbanim
të përhershëm dhe shpesh përballen me rrezikun të ngelin në rrugë. Këta janë persona që
jetojnë në varfëri me qira dhe shpesh e ndërrojnë vendbanimin nëse nuk mund të fitojnë
mjaftueshëm që ti mbulojnë të gjitha shpenzimet ose për shkak të gjendjes së keqe shëndetësore nuk ia dalin të fitojnë aspak.
Ekspertët janë kritik, se përpos të pastrehë
në rrugë, e cila është forma më e dukshme
dhe përfundimtare e varfërisë dhe e përjashtimit social, dukuria e të pastrehëve përfshin
edhe shumë situata të tjera jetësore si strehim te mik dhe të afërm, jetesa në kushte të
përkohshme, të hapura dhe substandarde, të
cilat duhet të konsiderohen si gjendje e të pastrehëve potencial ose të pastrehëve të fshehur
dhe duhet të përfshihen më politikat e sferave
sociale.
Në Maqedoni nuk ekziston ( në kuadër të
mbrojtjes sociale maqedonase) përkufizim i
qartë për të pastrehë.
Profili i të pastrehëve
Profil do të thotë grupimin e individëve në
një grupacion njerëzish ( në rastin tonë të pastrehë) në bazë të karakteristikave të ngjashme
dhe virtyteve të tjera. Profilet mund të ndahen sipas karakteristikave socio – demografike
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të target grupit të analizuar, për shembull,
gjinisë, moshës, arsimimit etj.
Për shkak se koncepti jonë bazohet mbi
Tipologjinë Evropiane për të Pastrehë dhe për
Përjashtimin nga e Drejta e Banimit (ETHOS),
shërbehemi edhe me kriterin e tyre për ndarjen e profileve. Njëkohësisht, konstatojmë se
në “përkufizimin e ngushtë” për të pastrehë,
numri i profileve është dukshëm më i vogël në
raport me ETHOS.
Personat me të cilët është realizuar intervista, thanë se, në përgjithësi, mungojnë informata për profilet e të pastrehëve në analizat
maqedonase.
Në Maqedoni, sipas kriterit banim, dallojmë:
Të pastrehë publik/të pastrehë pa kulm mbi
kokë - jetojnë në rrugë
Dalja nga të qenit i pastrehë për kohë të
gjatë dhe qëndrimi në angazhim pune afatgjatë, janë sfidat më të mëdha për këtë
grup. Shërbime shëndetësore dhe këshilla
psikologjike janë nevojat e tyre të drejtpërdrejta. Përballja me vartësitë, dhe kjo zakonisht
me alkoolin, është një nga pengesat drejt sigurimit të progresit të vazhdueshëm në punën
me këto target grupe.
Të pastrehë të fshehur / persona pa shtëpi
të vendosur në vendbanim të mbështetur nga
institucionet ose me mbështetje jashtë institucioneve.
Avancimi i kushteve në banimin kolektiv institucional, shqyrtimi i pakove të ndihmave sociale dhe shërbimeve që do ti kenë të qasshme
në mënyrë plotësuese shfrytëzuesit e banimit
kolektiv institucional, përkundër praktikës
aktuale tu sigurohet “kulm mbi kokë” dhe të
lihen në harresë.
Programet për ndihmë psiko – sociale dhe
puna individuale me persona që kanë qenë
viktima të dhunës familjare ose luftojnë me
vartësi do të mund të përmirësonin ndjenjën
individuale për pranim dhe vetë respekt, si dhe
të përmirësojnë ndjenjën e përkatësisë kolektive në komunitet. Ju mungon informatë dhe
ndihmë në lidhje me atë se si mund ti realizojnë të drejtat e tyre sociale.
Ky target grup, ka nevojë për asistim gjatë
punësimit nëpërmjet trajnimeve për kualifikim
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plotësues ose ri kualifikim ( që nënkupton edhe
trajnime në gjuhët lokale) ose qasje të drejtpërdrejtë te kompanitë shtetërore ose private
që do të subvencionoheshin në rast se punësojnë këta persona. Punësimi dhe të ardhurat e
qëndrueshme janë hapi primar në tranzisionin
e këtyre personave drejt jetesës së pavarur
jashtë institucionale.
Në mënyrë plotësuese nevoijitet të punohet
në programe për reduktimin e diskriminimit
ndaj tyre dhe stigmatizimit negativ në shoqëri,
si dhe përfshirjen e tyre më të sukseshme sociale.

shpesh zhvendosen nga qyteti në qytet, gjatë
çka zgjedhin vende që janë “popullore” për
nga solidariteti i tyre. I tillë është shembulli me
qytetin e Tetovës dhe tradita “sadaka”, që do
të thotë humanizëm, solidaritet për njerëzit
në gjendje të keqe.
Për përcaktimin e të dhënave të sakta
dhe precize për shkaqet e paraqitjes së të pastrehëve në shtet, nevojitet hulumtim rrënjësor.
Maqedonia, ndoshta, nuk dallon nga shtetet e
tjera në shkaqet që çojnë drejt paraqitjes së të
pastrehëve, por dallon në neglizhencën ndaj
parandalimit të paraqitjes së dukurisë.

Të pastrehë potencial// persona që jetojnë të
pa sigurt dhe në vendbanime të pasigurta
Sigurimi i shtëpisë dhe punësimit janë nevoja e drejtpërdrejtë e personave që përkohësisht janë të vendosur te të afërm dhe miq ose
janë vendosur për banim në mënyrë jo ligjore.
Personave që jetojnë në objket të ndërtuar
pa leje ju nevojitet ndihmë dhe këshilla për
mënyrën se si ti legalizojnë ndërtimet e tyre.
Personave dhe familjeve që kanë vendbanime
substandarde, ju nevojitet asistencë për përmirësimin e cilësisë së banimit ( qasje drejt
rrymës, ujit, kanalizimit).
Njëkohësisht ky target grup ka nevoj edhe
për asistim gjatë punësimit nëpërmjet trajnimeve për kualifikim plotësues ose ri kualifikim.

Shqyrtim i gjendjes reale dhe
zgjidhjeve të mundshme
Të anketuarit nëpërmjet deklaratave të tyre,
e reflektojnë gjendjen reale në lidhje me të
pastrehët, i përcaktojnë pikat kontestuese në
lidhje me qasjen dhe trajtimin e fenomenit të
të pastrehëve dhe ofrojnë zgjidhje për përballje me problemin
Projektet e organizatave civile janë me
zgjidhje afatshkurtra ose të përkohshme.
MPB nuk mban evidencë për të pastrehë.
Mungesë e shpikjeve në punën e Qendrave
për Punë Sociale.
Nevoja për përpilimin e modelit inovativ
të vetëpunësimit dhe i punësimit të të pastrehëve përmes sipërmarrësisë sociale.
Zhvillimi i jetesës jashtë institucionale
të personave që vite me radhë kanë qenë të
hospitalizuar në institucione mjekësore dhe
psikiatrike, si dhe banim të asistuar social
për kategoritë e tjera në mjediset urbane nga
qytetarë, përkundër segregacionit të tyre në
qendrat e strehimit në periferi.
“Fillimisht shtëpi” , programi që është
zbatuar në shumë shtete të Evropës dhe i cili
nëpërmjet banimit i zgjidh problemet tjera me
të pastrehët.
Zhvillimi i qasjes më humane drejt të pastrehëve përkundër etiketimit, stigmatizimit
dhe getoizimit, të cilat janë karakteristikat
kryesore të sistemit momental të punës me
këtë target grup.
Investim më i madh në mbështetje dhe në
parandalim nga institucionet shtetërore dhe
lokale

Karakteristika kryesore
të të pastrehëve
Sipas të anketuarve, pjesa më e madhe e të
pastrehëve nuk kanë arsimim adekuat, kapacitete për participim vetjak në tregun e punës
dhe shprehive të punës, nuk kanë shkathtësi
për komunikim dhe më rrallë marrin përgjegjësi.
Në Maqedoni, përqindje e vogël e të pastrehëve për të cilët kjo dukuri është zgjidhje
personale dhe stil jetese.
Vërehet fenomeni i “trashëgimit” të dukurisë i pastrehë.
Shkaqet për paraqitjen e të pastrehëve
janë ekonomike dhe psikologjike. Në veçanti
theksohet ndikimi vartësive mbi dukurinë e të
pastrehëve.
Personat pastrehë ( të pastrehë publik)

Zhvillim i programeve për risocializim dhe
për përfshirje sociale për këtë target grup,
Vetëm një organizatë civile, me mision social në mënyrë primarë punon me të pastrehë
( të pastrehë publik), organizata tjera civile
më shpesh punojnë me persona që jetojnë në
vendbanime substandarde, respektivisht
me presona me status të ulët social të cilët
janë nën rrezikun të bëhen të pastrehë. Në
aparaturën tonë të nocioneve këta janë të
pastrehë potencial. Organizatat e njëjta vlerësojnë se për rreth 30 për qind të shfrytëzuesve
të shërbimeve të tyre u kërcënohet rreziku të
ngelin pa shtëpi. Një pjesë e tyre sugjerojnë
edhe për shifra më të mëdha, të cilat zakonisht vlejnë për Romët ose për persona me çrregullime mentale. Shoqatat civile konsiderojnë se sigurojnë shërbime të ndryshme sociale
për kategoritë vunerabile të qytetarëve, edhe
pse për këtë nuk fitojnë mjetë financiare nga
shteti.
Si një nga mënyrat më të rëndësishme për
përballje me situatën e konsiderojnë
Evidentimin dhe krijimin e bazës të personave që përballen me probleme nga aspekti i
banimit, prevenim, respektivisht punë profesionale me persona të cilët janë në rrezik të
ngelin në rrugë, koordinim i mirë dhe bashkëpunim ndërmjet të gjitha institucioneve përkatëse, organizata civile dhe aktorë të tjerë që
kontaktojnë dhe punojnë me personat dhe me
familjet që përballen me probleme që mund
çojnë drejt paraqitjes së dukurisë së të pastrehut.
Me qëllim reduktimin dhe prevenimin e të
pastrehëve, nevojiten angazhime të vazhdueshme në drejtim të zhvillimit të përhershëm dhe të qëndrueshëm ekonomik dhe social, duke përfshirë:
Krijimi i mundësive të barabarta për të
gjitha grupet relevante në tregun e punës,
Krijimi i programit nacional me fokus drejt
eliminimit të urisë,
Fond social për sigurimin e mjeteve të
dedikuara për qytetarët më të varfër dhe të
përjashtuar social,
Sigurimi dhe promovimi i shërbimeve so33
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ciale cilësore për aftësimin e kategorive vunerabile të qytetarëve në aspekt të sferave të
ndryshme si arsimimi, banimi, mbrojtja shëndetësore, mbrojtja sociale, punësimi,
Avancimi i formës “banim social dhe banim i grupeve vunerabile” dhe miratimi i ligjit të
veçantë për banim social,
Përfshirje më e madhe e vetëqeverisjes
lokale, komunitetit, sektorit civil, biznesit,
shoqatave fetare dhe qytetarët, në politikat
për përfshirjen sociale dhe luftë kundër paraqitjes së të pastrehëve,
Koherencë me e madhe institucionale dhe
lidhje në sigurimin e shërbimeve në kohë dhe
përkatëse për personat dhe për familjet në
rrezik,
Zbatimi i masave të parashikuara në Strategjinë Nacionale për Reduktimin e Varfërisë
dhe Përjashtimit Social për periudhën 20102020.
Çelësi i përcaktimit sistemor për reduktimin
e numrit të të pastrehëve do të ishte qasja
multisektoriale dhe multidisiplinore, që është
i ndjeshëm ndaj nevojave të ndryshme dhe

karakteristikave të personave dhe familjeve
që janë të pastrehë ose të cilëve u kërcënohet
rreziku të bëhen të pastrehë.
Nevojitet protokoll për matjen dhe monitorimin e gjendjeve me të pastrehët, si dhe raportim në lidhje me progresin e arritur për tejkalimin e kësaj dukurie. Për këtë qëllim nevojiten
përkufizime të qarta, strategji nacionale dhe
rajonale me plan veprime dhe plane përkatëse
për mbikëqyrje dhe zhvillim i programeve për
hulumtim.
Në mënyrë plotësuese, nevojitet promovimi
i inovacioneve sociale, në veçanti në sferën e
punësimit të personave që janë të pastrehë
ose, po, janë nën kërcënimin të behën të pastrehë, promovimi i shërbimeve sociale cilësore,
dhe në veçanti informimi ndërmjet këtyre target grupeve në lidhje me llojet e shërbimeve që
u janë në dispozicion, trajnim i vazhdueshëm i
ekipeve profesionale dhe shkëmbim transnacional, programe për përmirësimin e kushteve
jetësore të familjeve në rrezik, mbështetje për
pajisje me dokumente për identifikim personal, mbështetje psiko - sociale dhe programe
për ri integrim në komunitet.

6.1 TË PASTREHË PUBLIK
6.1.1 TË PASTREHË PUBLIK

KATEGORIA 1

Kulm që
mos të të
rëndojnë
retë!
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(kategori operative: persona që
jetojnë në kushte të vrazhda,
situata jetësore: në hapësirë publike ose në të hapur, përkufizim i
përgjithshëm: persona që jetojnë
në rrugë ose në vende publike, pa
kulm mbi kokë)
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Më tepër se 24 vjet
jetë si i pastrehë
N.B, është lindur para 38 vjet në Kroaci,
gjatë jetës së tij asnjëherë nuk i është ofruar
mundësia të shkollohet. Para disa kohe i ka
mësuar shkronjat, ndërsa fakti që vështirë
shkrua dhe nuk i di numrat ja vështirëson
jetën edhe ashtu të vështirë si person i pastrehë. Nuk di si të plotësojë formular që të
paraqitet në entin për punë sociale, që të
nxjerrë dokumente personale dhe që ta bëjë
të gjithë këtë, ka nevojë për ndihmë.
Jeta e N.B si i pastrehë ka filluar kur ai
ka qenë 14 vjeç, për shkak të problemeve
që i ka pasur në familje. Prindërit e tij janë
divorcuar kur ai ka qenë i vogël, ndërsa ka
qëndruar të jetojë me babanë.
- Deri në moshën 14 vjeçe jetoja me babanë dhe njerkën. Njerkës i pengoja sepse
kisha gjysmë vëllezër dhe gjysmë motra. Të
gjithë ata shkolloheshin përveç se unë. Për
ditë grindje, të bërtitura. Unë nuk mund
ta duroja atë gjendje. Dhe një ditë dola
në rrugë dhe me mendjen time fëmijërore
atëherë, thashë: “Eeej, liri! Shpëtova! ” I shihja njerëzit në rrugë në Kroaci ata që ishin
të pastrehë, po aq më punonte mendja,
mendoja se jetojnë super. Por më vonë, kur
u rrita pak, e pashë së ajo nuk është ajo –
tregon N.B.
Fillimisht ka bredhur nëpër rrugët e Zagrebit, dhe shumë shpejt, në vitin 1991, kur
ka parë se jeta në rrugë nuk është e lehtë, ka
ardhur në Maqedoni të gjyshja e tij.
- Gjyshja jetonte me xhaxhain. Ai nuk më
pranoi dhe më tepër isha në rrugë sesa në
shtëpi me gjyshen. Dhe kështu e gjithë jeta
më kaloi... Gjyshja ndërroi jetë kur isha 11
vjeç dhe prej atëherë nuk kam as ku të shkoj,
tërësisht jam në rrugë - sqaron N.B.
E gjithë familja e tij tani jeton në Belgjikë.
Familjarë ka edhe në Maqedoni, por thotë se
nuk kontakton me ata.
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- Secili e sheh punën e vet. Do të të pranojë dy – tre ditë të flesh dhe do t ëthotë – më
fal, kaq... Edhe unë dua jetë normale, të jetoj
pak ... por nuk ka gjë as nga familja që e kam,
as nga ndonjë... Që në moshën 14 vjeç jam
në rrugë, nuk kam bërë asnjë marrëzi, përpos
nëse dikush më nguc, atëherë më duhet të
mbrohem... Rruga mi mësoi të gjitha, mirëpo
nuk nisa rrugë të gabuar - të vjedh, të gënjej... Atë asnjëherë – thotë N.B.
Për momentin strehim gjen në shtëpitë e
lënë pas dore, në kullat ose në ndonjë qosh
të fshehur rreth katedrales “Shën Klimenti i
Ohrit” ku fle i shtrirë në karton.
Zakonisht ditët i kalon farë vetë, dhe rrallë
herë lirohet të hyjë në kontakt me dikë.
- Nëse ndjej se dikush është i mirë, do të
ulem do të bëj muhabet, por të shumtën e
kohës jam vetë. Kam frikë të ulem me secilin
dhe të bisedoj. Nuk e di çfarë mendime ka
për mua... kjo është rruga – thotë N.B.
Sqaron se më vështirë në jetë e ka që nuk
ka punë të qëndrueshme dhe nëse do ta
kishte, kjo do ti ndihmonte të marrë banesë
me qira dhe rregullisht do të mund ta paguante qiranë.
- Tjetra, të gjitha do të vinë më pas. Unë
dua të jetoj si njerëzit e tjerë. Nuk kërkoj
shumë... të kem punë dhe kulm mbi kokë.
Dhe të kem ku të pushoj si njeri. Jam 38 vjeç.
Nëse nuk kam pasur fëmijëri, të paktën tani
të kem... - thotë N.B.
Thotë se ndjehet i pa kuptuar nga të
tjerët, madje edhe e akuzojnë për gjendjen
në të cilën ndodhet.
- Të njohur/ miq më thonë: “Ti je i pa aftë,
kërko punë.” Ndjehem keq kur më thonë
kështu. Më mirë të më godasin sesa të më
flasin ashtu - thotë dhe plotëson se asnjëherë si opsion për të mbijetuar nuk e ka
zgjedhur lypjen.
- Asnjëherë nga askush nuk ka kërkuar.
Miqtë nëse ndjejnë, për shkak së më dinë,
do të më japin 50 – 100 denarë. Nuk dua
ti pranoj. Ata vetë mi fusin në xhep... Ata

njerëz më ndihmojnë edhe dimrin ta kaloj
më lehtë, u kujdesën për mua. Janë njerëz të
mirë. Më japin të ha, të fle ngrohtë. Nuk më
lanë jashtë, por ka më kryesorë se ata, dhe ju
ndaluan. Në lokalet e një institucioni flija tetë
muaj... - sqaron N.B. të cilit shpesh në ndihmë
i del Kryqi i Kuq, ndërsa ka tentuar të punojë
edhe si shties në rrugë i revistës “Lice v lice”,
por shtija ka qenë e vështirë.
Vizioni i tij për të ardhmen është të ketë
shtëpi modeste, familje, punë dhe jetë normale.
- Dua të kem për se të jetoj... Unë nuk e di
pse jetoj... Mundohem, nuk e di... ndonjëherë
më vjen të vras veten, ti shkurtoj mundimet...
ose, po, të paraqitet ndonjë i marrë, të më
rrahë, të shpëtoj. Kjo jetë është katastrofë –
me lot në sy sqaron N.B.
ANALIZË
Analiza që vijon, është në lidhje me pyetësorin që i analizon gjendjet me të pastrehët
që jetojnë në rrugë. Pyetësori është paramenduar si vetë evauilm dhe vetë perceptim i të
pastrehëve dhe është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar
gjatë periudhës gusht deri në tetor 2015 dhe
bisedat me personat janë zhvilluar në qendrën
për të pastrehë në Momin Potok ose në lokalet
e asociacionit për hulumtim, komunikim dhe
zhvillim “Pablik”. Një person për shkaqe subjektive e ndërpreu intervistën.
Analiza e bisedave fokusohet në nevojat e
këtij target grupi, shkaqet pse janë të pastrehë
dhe efektet sekondare nga të qenit i pastrehë
mbi shëndetin e tyre fizik dhe mental, relacionet e tyre sociale me familjarët, miqtë dhe të
pastrehë të tjerë, trajtimi nga komuniteti dhe
institucionet, si dhe vizion për të ardhmen dhe
qëndrim personal për atë si të tejkalohet problemi me këtë dukuri i të qenit i pastrehë.

PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT

Në kategorinë e personave që jetojnë në
hapësirë publike ose në të hapur ( të pastrehë
publik), intervista është zhvilluar me dhjetë
meshkuj dhe një femër. Personi më i ri ishte

17 vjeç, më i moshuari 59 vjeç. Katër persona
në të pesëdhjetat, tre në të dyzetat dhe dy në
të tridhjetat. Sipas përkatësisë etnike, tre janë
Maqedonas, pesë Romë, ndër ta një Rome, dy
Boshnjakë dhe një Turk. Nëntë prej tyre kanë
certifikatë dhe shtetësi të Republikës së Maqedonisë, por shpesh nuk kanë pasaportë dhe/
ose letërnjoftim, ndërsa dy nuk kanë shtetësi
ose dokumente tjera. Vetëm një person jeton
në bashkësi me partner, ndërsa një person me
baba të dhunshëm, i cili është vartës i alkoolit. Të tjerët jetojnë vetë, shpesh të divorcuar
ose të ndarë nga partnerët e tyre dhe fëmijët.
Tre nuk kanë asnjë lloj shkollimi, një ka kryer
arsim fillor me dy vjet shtesë shkollë të mesme,
ndërsa të tjerët kanë kryer shkollë zejtare, si:
grafikë, bravandreqës, mekanik, moler, kuzhinier, makineri – bravandreqës arsim profesional.
Të gjithë personat më të cilët është zhvilluar intervista jetojnë në Shkup, në vende të hapura,
oborre të kishave, disa prej tyre kohë pas kohe
strehohen në objekte në ndërtim ose në hapësira të rrënuara. Një person i pastrehë pas disa
muaj në këtë gjendje ia ka dalë përkohësisht të
marrë dhomë më qira ( tani më pesë ditë është
i strehuar), i pastrehë tjetër përkohësisht ndan
dhomën me mik, ndërsa një person kohë pas
kohe qëndron në shtëpi te babai i tij i dhunshëm. Ura e gurit, shtëpia përkujtimore e Nënë
Terezës, stacioni hekurudhor, rrugët dhe parkimet e Shkupit, parqet dhe ulëset, vendet për
shitjen e farave dhe kafeteritë që i ruajnë për
kompensim të vogël, janë disa nga vendet që
gjatë periudhës së hulumtimit ju kanë shërbyer
si shtëpi.
Disa persona janë kohë të gjatë në këtë gjendje, që ka filluar gjatë fëmijërisë së tyre të hershme për shkak të raporteve të këqija familjare
ose statusit refugjat nga lufta në Bosnjë dhe
Hercegovinë dhe zgjat më tepër se 15 vite. Një
pjesë e të pastrehëve jetojnë në rrugë ndërmjet katër dhe gjashtë vjet, ndërsa vetëm pjesë
e vogël më pak se një vit ose vetëm disa muaj.
Një person disa muaj ka qenë i akomoduar në
vendbanim të marrë me qira, por pastaj përsëri
vazhdon të jetojë në rrugë. Vetëm një person
gjatë hulumtimit kishte marrë vendbanim me
qira, dhe njëkohësisht i përdor shërbimet e
qendrës në Momin Potok.
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SHAQE PËR TË QENËT I PASTREHË,
PËRJETIMI I TË QENIT I PASTREHË DHE
NDIKIMI MBI SHËNDETIN NË PËRGJITHËSI
Konfliktet familjare janë shkaku më i
shpeshtë për largimin nga shtëpia dhe për
zhytje në dukurinë e të pastrehut. Divorc, raporte të këqija familjare, çështje pronësore –
trashëguese të pa zgjidhura, dhuna familjare,
mos respektimi i zgjedhjes së partnerit janë
keqkuptimet e theksuara në familje për çka të
pastrehët largohen nga shtëpitë dhe ngelin pa
kulm mbi kokë.
Pjesë e personave me të cilët është realizuar intervista nuk ndihen si të pastrehë edhe
pse nuk kanë shtëpi, nuk konsiderojnë se bëjnë pjesë në grupin e këtyre njerëzve.
“Isha në rrugë, por ja për momentin ia dola të
gjej para që ta paguaj dhomën në të cilën jetoj,
shume modeste, por aq më duhet sa për fillim, që
të qëndroj në këmbë. I pastrehë konsiderohesh
kur je në rrugë”, sqaron një i pastrehë 50 vjeçar.
“I pastrehu është person i cili nuk ka asgjë dhe
që nuk ka vullnet të bëjë asgjë që ta përmirësojë jetën”, thotë një i pastrehë 41 vjeçar.
Disa turpërohen nga statusi i tyre. “Turpërohem për këtë. Nuk ndihem mirë kur takohem
me disa miq, kur duhet tu kërkoj ndihmë ose të
fle të ata, por, me kohë, e pranova këtë dhe u
mësova”, sqaron një i pastrehë 41 vjeçar. Por,
edhe përkundër të gjithave, kërkohet trajtim
normal nga komuniteti. “Shpesh herë ju kam
thënë, mos më shihni si të pastrehë, pro si mikun
tuaj. Kam nevojë të ulem dhe të bisedoj, të bëj
dy fjalë muhabet, nuk kam ardhur vetëm sa të
kërkoj ndihmë, thjeshtë dua vetëm një kafe të pi,
të këmbej mendim, të kërkoj këshillë - nëse më
duhet këshillë”, thotë një i pastrehë 51 vjeçar.
Vetëm dy person janë shfrytëzues të asistencës sociale në lartësi prej 6.000 denarë,
respektivisht 4.800 denarë për kujdes. Të
tjerët, nuk kanë të ardhura financiare të qëndrueshme. Ata bazohen në angazhim pune të
përkohshme, grumbullimin e shisheve të plastikës, shitjen në rrugë të revistës “Lice v lice”.
Tre thonë se jetojnë vetëm nga lypja. Janë të
hidhëruar me raportin ndaj tyre, meqë edhe
kur punojnë i paguajnë më pak se të tjerër.
Asnjë nga të pastrehët të kategorisë 1.1 nuk
është marrë nën kujdesin e ndonjë institu38

cioni për mbrojtje sociale. Një person thotë
se i është ofruar të akomodohet në qendrën
për strehim të personave pa strehë në Çiçino
Sello, por vetë ti paguajë shpenzimet për
rregullimin e dhomës, dhe nuk ka pranuar të
akomodohet atje. Ndërsa te person tjetër,
edhe përskaj sëmundjes kronike, prindërit të
cilët janë shfrytëzues të kompensimit për kujdes ndaj tij, e pengojnë akomodimin e tij në
institucion shëndetësor.
Pjesa më e madhe e të pastrehëve kanë
sigurim shëndetësor dhe kanë legjitimacion
shëndetësor, por ata janë analfabet dhe kanë
vështirësi në lidhje me shfrytëzimin e shërbimeve të cilat i ofrojnë institucionet. Të tjerët,
dokumentet e tyre ose i kanë humbur kur
kanë humbur edhe shtëpinë e tyre ose u janë
shkatërruar nga rrethanat kohore. Pjesa më
e madhe e të pastrehëve gjatë vitit të fundit
kanë qenë në një farë lloji ekzaminimi mjekësor, një pjesë e tyre rregullisht vizitojnë ekzaminimet sistemore dhe kanë mjekun e tyre
amë. Është me rëndësi të përmendet se pothuajse të gjithë përballen me një lloj problemi
shëndetësor kronik ( kancer, trombozë, hiperglikemi dhe hipertension, astmë, epilepsi, si
dhe probleme me varësinë nga alkooli dhe nga
droga), dhe nuk janë në gjendje të mbulojnë
shpenzimet e tyre për barna. Tre persona nuk
kanë pasur ekzaminim shëndetësor gjatë vitit
të fundit dhe një prej tyre shfrytëzon vetëm
konsultime mjekësore në qendrën në Momin
Potok. Dy persona kanë handikap fizik, respektivisht pengesa në zhvillimin mental, ndërsa
disa prej tyre shfaqin probleme me pagjumësinë, të vjella, kokë dhimbje, nervozë të vazhdueshme.
PROBLEME, NEVOJA DHE SOCIALIZIMI
Problemet më të mëdha me të cilat përballen të pastrehët janë ushqimi jo i rregullt dhe
jo cilësor, pa mundësia të mirëmbajnë higjienën personale, pa mundësia të gjejnë punë
të qëndrueshme. Ndodhitë nga e kaluara
personale kanë lënë trauma te këta persona.
Përballen edhe me vështirësi psikike, lodhje,
pa gjumësi dhe nuk kanë fuqi të përballen me
situatën. Disa thonë se ndonjëherë i kaplon
mendimi për vdekje të shpejtë për shkak të

kushteve në të cilat jetojnë.
Nevojat e tyre janë modeste: “Të paguaj qira,
të paguaj një dhomëz, të kem televizorin tim”,
thotë një i pastrehë 38 vjeçar.
Punësimi dhe zakonisht puna e qëndrueshme është nevojë për të gjithë, edhe pse
të gjithë nuk janë proaktiv në atë segment.
Presin mjedisi ti nxisë, tu ofrojë punë, tu japë
ushqim dhe lëmoshë. Një pjesë e tyre kanë
marrë pjesë në rrahje, grindje dhe diskutime,
por më shpesh janë qëllim i dhunës dhe i përpjekjeve për vjedhje nga persona të tjerë. Disa
prej tyre luftojnë me varësinë nga alkooli ose
droga, janë impulsiv dhe shpërthyes, dhe prandaj zakonisht refuzohen nga mjedisi.
Në lidhje me mjedisin, të pastrehët rrallë
janë në kontakt me familjet dhe me kushërinjtë. Kur komunikojnë zakonisht këtë e bëjnë
përmes telefonit ose përmes “Facebook”.
Vetëm në një rast personi i pastrehë pranon
ndihmë financiare nga familja. Tre prej personave me të cilët është bërë intervista thonë
se socializohen me të pastrehë tjerë, ndihmohen dhe i ndajnë hallet e tyre të përbashkëta.
“Bëhet fjalë për solidaritet ndërmjet personave të cilët jemi në rrugë”, thotë një i pastrehë
51 vjeçar. Të tjerë theksojnë se nuk shoqërohen me të pastrehë tjerë, madje disa edhe
hidhërohen për shkak se ndihen të manipuluar
prej tyre. Lidhjet e tyre sociale më tepër bazohen në miqtë, OJQ-të që ju ndihmojnë, ose
ndonjëherë ju mundësojnë angazhim pune
afatshkurtër. Kryqi i Kuq, kuzhinat popullore,
HOPS dhe revista “Lice v Lice” janë entitetet
të cilët, të pastrehët i përmendin si ndihmësit
e tyre.
Të pastrehët i vlerësojnë komunitetin dhe
njerëzit e tjerë me prirje diskriminuese ndaj
tyre.
“Më trajtojnë si qen. Më thonë: Ti je i pa aftë,
kërko punë!“ thotë një i pastrehë 38 vjeçar.
Vetëm disa thonë se mjedisi i trajton në
mënyrë “normale”, ndërsa kjo, siç thonë, ka
të bëjë me pamjen fizike të rregullt që nuk i
tradhton se janë të pastrehë. Kjo çështje te
një person shkaktoi shqetësim dhe u largua
nga intervista. Shumica e tyre thonë se nuk
kanë me kë të komunikojnë për shkak se, siç
thonë, askush nuk do të shoqërohet me një të

pastrehë.
SHËRBIME TË DOBISHME, ZGJIDHJE
DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Mundësia të bëjnë banjë, të lajnë veshjet
dhe të kenë ndihmë shëndetësore themelore
dhe ndihmë psikologjike në qendrën për të
pastrehë në Momin Potok është një nga shërbimet më të dobishme që ju ofrohen.
Megjithatë konsiderojnë se nuk mjafton që
është e qasshme vetëm një herë në javë, ndërsa edhe kapacitetet janë të kufizuara për çka
një nga të pastrehët me të cilët është realizuar
intervista nuk ka mundësi ti shfrytëzojë. Disa
organizata civile ofrojnë shërbime edhe ndaj
grupeve të tjera specifike të margjinalizuara, si
vartës, kështu edhe shërbimet e tyre u nevojiten. Disa janë të përfshirë në projekte në lidhje me sipërmarrjen sociale, por qëndrimi në
angazhim punë afatgjatë është sfidë e vërtetë
për këtë target grup. Të dobishme janë shërbimet që vijnë nga miqtë dhe nga të njohurit,
ndërsa të cilat përfshijnë “kulm mbi kokë” për
disa ditë, ushqim, qebe ose angazhim pune të
shkurtë. Ju nevojitet ndihmë strukturore nga
institucionet dhe ndihmë më e organizuar nga
qytetarët. Zgjidhja e statusit të pranuesit të
asistencës sociale, dokumenteve për identifikim dhe shfrytëzimin e rregullt të shërbimeve
shëndetësore janë vetëm disa nga nevojat e
drejtpërdrejta.
Një pjesë e të pastrehëve nuk kanë vizion
pozitiv për të ardhmen. Sëmundjet, përditshmëria e rëndë nuk ju jep shpresa për ditë më
të mira. Një person thotë se dëshiron të largohet nga shteti, tjetri thotë se ka “mendime
të rënda” për jetën katastrofike që e jeton.
Megjithatë, kryesisht dëshirat ose vizionet
për të ardhmen përfshijnë shtëpi, financa të
qëndrueshme, familje, miq. Dëshirojnë përditshmëri me rutina, e cila nuk do t’ju sjellë të
pa njohura dhe frikë, dëshirojnë të disponohen
me :disa gota alkool”. Thjesht, dëshirojnë “jetë
normale” përkundër jetës aktuale përplot me
stres dhe shqetësime.
“Ndonjëherë madje trembem edhe nga vetvetja”, thotë një i pastrehë 38 vjeçar.
Të gjithë e theksojnë lidhjen ndërmjet
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shtëpisë dhe punësimit. Për disa sigurimi i
shtëpisë është hapi i parë në drejtim të zgjidhjes së statusit si i pastrehë ndërsa për të
tjerë punësimi është hyrja drejt jetës së qëndrueshme, kur me siguri mund të planifikohen
dhe akordohen mjete për të marrë me qira
vendbanim. Pa dyshim se këto dy nevoja varen
nga njëra tjetra dhe janë ngushtë të lidhura.
Sipas tyre, zgjidhja e statusit i pastrehë është
përmes sigurimit të shtëpisë dhe punësimit për
të gjithë personat, ndërsa që të arrijnë deri të
shtëpia duhet të ri dedikohen të gjitha shtëpitë
e braktisura, godinat dhe barakat në vendbanime për të pastrehët.
“Të isha i pasur, do të ndërtoja fabrikë që këta
persona ( e ka për të pastrehët e tjerë) të punojnë. Dhe do të kisha ndërtuar godinë me banesa,
me apartamente, të akomodohen. Edhe ata të
paguajnë qira, por ama edhe të punojnë. Dhe jo
të ndërtojnë përmendore, bli shtëpi, bli banesë
– dhe gjithçka është gënjeshtër”, sugjeron një i
pastrehë 42 vjeçar.
Por, thonë se nuk ekziston vullnet dhe ide
nga institucionet si tu dalin në ndihmë të pastrehëve. Janë të mendimit se perceptimi i zakonshëm për ta është se janë përtacë dhe nuk
duan të punojnë, dhe kështu një pjesë e komuniteti konsideron se nuk duhet tu ndihmojnë.
Madje edhe në mesin e të pastrehëve ekziston
jo toleranca.
“Ti ju jep gishtin , ata të marrin gjithë dorën”,
e përshkroi një i pastrehë 50 vjeçar ndjenjën e
tij në lidhje me të pastrehët e tjerë. “Nuk janë
të kënaqur nga asnjë gjë. Asnjëherë nuk do të të

thonë “faleminderit”, thotë ai.
Sipas tyre, zgjidhjet momentale për të pastrehë bazohen në disa servise dhe shërbime
nga institucione, ndihmë sociale financiare të
pa mjaftueshme dhe raste individuale të ndihmës nga individë, firma ose organizata. Janë
të mendimit se në zgjidhjen e problemit me të
pastrehët duhet të përfshihen edhe sektori afarist dhe organizatat civile dhe humanitare dhe
tu ofrohen një sërë shërbime, përpos sigurimit
të shtëpisë dhe para kualifikim që të pajisen me
shkathtësi të reja dhe të rritet konkurrenca në
tregun e punës. Gjithashtu, kanë nevojë edhe
për këshilla psikologjike për përballje me problemet e pagjumësisë, lodhjes, pa mundësisë të
shohin rrugëdalje nga gjendje e të qenit i pastrehë dhe në veçanti për rritjen e kapacitetit
mental për përballje me situatën.
Pjesa më e madhe e të pastrehëve me të cilët
është realizuar intervista kanë pamje të jashtme
të rregullt dhe treguan gatishmëri për bashkëpunim. Një pjesë e tyre, në veçanti ata që luftojnë me vartësinë nga alkooli, fizikisht duken të
lënë pas dore dhe me pamje të pa rregullt. Komunikimi gjuhësor zhvillohej me vështirësi për
shkak të njohjes të pa mjaftueshme të gjuhës
maqedonase ose për shkak të nivelit të ulët arsimor. Disa persona që janë vartës të alkoolit,
gjithashtu, nuk kanë të folur të qartë dhe mendime të qarta. Shpesh janë kontradiktorë në
deklaratat e tyre dhe të pa qartë në sqarime, në
veçanti në lidhje me shkaqet që kanë rezultuar
të jenë të pastrehë dhe pa vullnet ose me pikëllim flasin për familjen e tyre.

Konkluzë
Sigurimi i shtëpisë, punësim dhe shërbime për shëndetësi dhe këshilla psikologjike janë nevojat
më të drejtpërdrejta për këtë target grup. Shërbimet e momentit i konsiderojnë si parciale, të pa
mjaftueshme, edhe pse për ta janë shumë të dobishme. Dalja nga gjendja afatgjate e të pastrehut dhe qëndrimi në angazhim pune afatgjatë janë sfidat më të mëdha për këtë grup. Përballja
me vartësitë, zakonisht nga alkoolin, është një nga pengesat në drejtim të sigurimit të progresit
të vazhdueshëm, në punën me këtë target grup.
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KATEGORIA 3

Maqedonia
me vetëm
një Qendër
strehimi për
të pastrehët
(kategoria operative: Persona të akomoduar
në strehimore për persona pastrehë, situata
jetësore: Akomodim i përkohshëm, përkufizim i përgjithshëm: Akomodim në situata
gjatë së cilave parashihet qëndrimi afatshkurtër)
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Në këtë analizë do të merren parasysh vetëm
nënkategoria 3.2 që i përfshin të pastrehët që
kanë qëndrim të përkohshëm në strehimoret
për të pastrehë.
Sipas dispozitave nënligjore37, qëndrimi në
Qendrën e pranimit të personave pastrehë
parashikon, përkujdesjen e të pastrehëve për
gjashtë muaj me mundësi për vazhdimin e
marrëveshjes, por praktika tregon se në këtë
Qendër ka persona të cilët atje qëndrojnë
edhe më tepër se 10 vjet.
Nënkategoritë 3.1 ( hotele për të pastrehë)
dhe 3.3 ( qendra transiti për akomodim) të
Tipologjisë Evropiane për të pastrehë dhe për
përjashtim nga e drejta për banim, nuk do të
trajtohen për shkak të mungesës së llojit të tillë të objekteve dhe shërbimeve për akomodim
tek ne.

Vdekja e vëllait,
rrënjësisht ja
ndryshoi jetën
Jeta e D.M merr një drejtim krejtësisht tjetër
para shtatë – tetë vjet, kur vëllai i saj 12 vjeçar
ndërroi jetë nga kanceri. Siç sqaron, babai atë
e ka akuzuar për vdekjen e tij.
- E kisha shumë vështirë dhe dëshirova të
ngel shtatzënë. Ishte planifikuar shtatzënia
nga një lidhje e shkurtë. Kjo ishte mënyra
ime për ti larguar mendimet. Në muajin e
gjashtë të shtatzënisë u largova të jetoj me
qira me shoqen time, ndërsa kur lindi foshnja
u ktheva te prindërit. Nëna e rriti djalin tim.
Shumë shpejt u njoha me njeri tjetër dhe me
atë jetova rreth pesë vjet, ndërsa nga kjo lidhje
lindi djali im i dytë. Kishim shumë grindje dhe
mos marrëveshje. Isha viktimë e dhunës edhe
të tij por edhe të familjes së tij. Për dhunën
ishin të informuara edhe policia edhe gjykata.
Pesë vjet durova për shkak të fëmijëve. Në
shtëpi vazhdimisht kthehej i dehur. Si prind i
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vetëm atëherë pranoja nga 7.500 denarë, por
edhe përpos asaj që pranoja ndihmë, ngelja
pa para dhe e lusja nënën të më sjelle pelena
dhe qumësht. Do të mi sillte dhe shkonte, nuk
guxonte të hyjë në shtëpi. Partneri më rrihte,
shpesh isha e gjitha gjakra. Madje edhe më
lidhte nga 24 orë dhe më rrihte me sende preh
hekuri. Fëmija më thoshte: - Mami, të lutem
mos vdis! - me lot në sy tregon D.M.
Për momentin thotë se mban relacion vetëm
me të ëmën, me vëllain më të madh i cili është
jashtë shtetit nuk ka asnjë lloj komunikimi,
njëlloj si me të atin me të cilin nuk kontakton
aspak: Me babanë nuk kemi muhabet. Më ofendoi shumë kur më tha se fëmijët duhet ti çoj
në ent. Atëherë shkova të jetoj në shtëpinë e
braktisur pa ujë dhe pa korrent dhe nuk kontaktova më me të. Zllatko dhe Katerina nga
Qendra për Punë Sociale më ndihmuan të vij
në “Çiçino Sello”.
Nga qershori i vitit 2014 u vendosa në qendrën për pranimin e të pastrehëve “Çiçino
Sello” ku jeton me dy fëmijët jashtëmartesor.
Në pritje të fëmijës së tretë nga partneri i tretë
jashtë martesor i cili gjithashtu, jeton me ata
në qendër.
Djali i saj i parë është nxënës i klasës së parë
dhe viziton mësim gjithë-ditor për çka kompensimin e paguajnë vetë me mjetet që i fiton
partneri i saj si elektricist. Vetë i kanë mbuluar
edhe shpenzimet për uniformë.
Djali më i vogël, i cili është tre vjeç, nuk
shkon në kopsht për shkak se nuk kanë mjete
të mjaftueshme ti mbulojnë shpenzimet për
përkujdesjen e tij.
- Duhet të na lirojnë nga pagesa e kompensimit për fëmijët. Dërguam kërkesë te MPPS,
ende nuk kemi përgjigje. Nuk na garantojnë se
mund të na lirojnë nga pagesa – sqaron D.M.
Në pyetjen lidhur me kushtet në Qendër,
përgjigjet se në krahasim me shtëpinë e braktisur ku kanë jetuar paraprakisht, atë që e kanë
fituar në “Çiçino Sello” e përjeton si premi.
Sqaron se kanë ujë, rrymë, ushqim, bojler
dhe se është tepër e kënaqur nga ajo që e
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fiton, edhe pse kushtet në të cilat jeton janë
jashtëzakonisht të këqija, mobilet janë të
shkatërruara nga vjetërsia, në dhomë përhapet aromë e keqe nga sendet e vjetra, shtrati
është prej hekuri, dysheku është i shkatërruar.
- Kemi ushqim të ngrohtë – musaka, thjerrëza, ndërsa për mëngjes na japin ushqim të
thatë. Nëse në dhomë prishet diçka, rregullimin e bëjmë vetë. Ngrohemi me nxehëse.
Deri tani nuk ka është shkaktuar ndërprerje
e qarkut, por nëse shohim se diçka nuk është
në rregull me energjinë elektrike, e rregullon
partneri im - sqaron D.M.
Kur ka ardhur në qendrën për strehim fillimisht është vendosur në barakën të cilën
në vitin 2015 e ka kapluar zjarri për shkak të
ngarkesës së rrjetit elektrik.
Siç na sqaroj, në qendrën për pranim të
personave të pastrehë nuk ka mjek, por nga
drejtoria marrin vërtetim se janë të pastrehë
me të cilin pastaj lirohen nga pagesa gjatë
shfrytëzimit të shërbimeve mjekësore.
Për momentin nuk ka aspak të ardhura. Ndihma që i jepej si prind i vetëm i dy fëmijëve i
është anuluar që kur është vendosur në “Çiçino
Sello”.
Në pyetjen, cilat janë problemet më të
mëdha me të cilat përballet si e pastrehë D.M.
përgjigjet:
- Problemi është tek ne. Nga e gjithë ajo që
na ndodh ne duhet të nxjerrim mësim. Ndërsa kur jetojmë të ndihmuar nga institucioni
duhet të kemi mirëkuptim dhe të kujdesemi
për objektin që për momentin është shtëpia
jonë. Unë doja të largohem prej këtu, pir ngela
shtatzënë. Që të jetojmë me qira duhet të
paguajmë për një deri në dy muaj para kohe,
kurse unë jam pa punë. Pasi të lind, do të marr
kompensim edhe për fëmijën e tretë, por edhe
do të përpiqem të gjej punë me licencën për
sigurim, të cilën e posedoj – sqaron D.M.
Ajo thotë së njerëzit nuk mund ta kuptojnë
sepse nuk kanë përjetuar atë që e ka përjetuar
ajo.
- Kam pasur gjithçka, Kam jetuar në familje
me dy prindër të punësuar, por ja që tani nuk
kam asnjë gjë, ndërsa jam e obliguar të luftoj
për fëmijët - thotë D.M.
Të ardhmen e sheh më të ndritur se të tan-

ishmen.
- Shëndet të na japë Zoti! Do të marr kompensim për fëmijën e tretë, do të shkojmë
diku me qira ose do të fitojmë banesë sociale.
Vështirë fillohet nga zero – thekson dhe shton:
- Të gjithë ne që jemi gjendur në situatë të
këtillë, duhet edhe vetë të japim kontributin
tonë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Unë do
të kisha propozuar të ndërtohen banesa të bukura për banim në “Çiçino Sello”, por kjo mund
të paraqesë problem. Duke i njohur njerëzit
këtu, ata nuk do të mirëmbajnë higjienën në
objektet. Kërkojnë, por nuk duan të ndihmojnë veten.
Edhe përpos tjerave, thotë se nuk ndjehet si
e pastrehë.
- Ne jemi të përkujdesur në këtë qendër. Të
pastrehët nuk kanë kulm mbi kokë, ne kemi. Të
pastrehë janë ata që shkojnë në Momin Potok,
flenë në karrige, nën ura ...
ANALIZË
Analiza që vijon është në lidhje me pyetësorin i cili i analizon gjendjet me personat e
vendosur në vendbanim kolektiv të ndihmuar
nga institucionet ose qendër për strehim. Pyetësori është paramenduar si vetë evaluim dhe
vetë perceptim të personave dhe është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar gjatë periudhës nëntor –
dhjetor 2015. Një intervistë është zhvilluar me
telefon, një është realizuar në lokalet e “Pablik” ndërsa të tjerat janë realizuar në Qendrën
për strehimin e të pastrehëve “Çiçino Sello”.
Analiza e përgjigjeve fokusohet në drejtim
të nevojave të këtij target grupi, shkaqet që
kanë çuar drejt paraqitjes së personave të pastrehë dhe efektet sekondare nga të qenit i pastrehë mbi shëndetin e tyre fizik dhe mental, sa
janë të kënaqur nga shërbimet e qendrës strehimore, relacionet sociale me familjen, miqtë
dhe me persona të tjerë në qendër, trajtimin
nga komuniteti dhe institucionet, si dhe vizionin për të ardhmen dhe qëndrimin personal në
lidhje me atë se si të tejkalohet problemi i të
pastrehëve.
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PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që janë strehuar
në banim kolektiv të ndihmuar nga institucionet është realizuar intervistë me gjashtë
femra dhe dy meshkuj. Personi më i ri që është
intervistuar është e moshës 28 vjeç, ndërsa i
intervistuari/a më në moshë ishte 68 vjeç. Një
person është në të tridhjetat, një në të dyzetat
e hershme, dy në të pesëdhjetat e vonshme
dhe dy në të gjashtëdhjetat e hershme. Sipas
përkatësisë etnike, gjashtë persona janë Maqedonas, një person është i përkatësisë etnike
Rome dhe një person është Serb. Të gjithë
intervistuarit kanë certifikatë dhe shtetësi
të Republikës së Maqedonisë dhe një person
thotë se të gjitha dokumentet i ka humbur
kur ka humbur shtëpinë. Një i intervistuar ka
edhe letërnjoftim të Republikës së Bullgarisë.
Vetëm një person jeton në komunitet me partner dhe fëmijët në strehimore dhe një person
është i martuar. Gjashtë personat e tjerë janë
të divorcuar, prej të cilëve një person me fëmijët e tij të rritur dhe mbesën jetojnë në qendër,
ndërsa dy fëmijë të mitur dhe një person janë
të vendosur në institucionin për përkujdesjen
e fëmijëve. Dy persona nuk kanë kryer asnjë
lloj arsimimi, dy kanë kryer shkollimin fillor,
një ka kryer shkollën e mesme, një ka kryer
shkollë zejtare, një ka arsim të lartë dy vjeçar
dhe një ka kryer arsim sipëror. Personat më
të cilët është realizuar intervista janë nga më
tepër qytete të Maqedonisë dhe janë vendosur në qendrën për strehim në Shkup. Një
banore, si rezultat i dhunës familjare, një vit
ka qenë shfrytëzuese e shërbimeve të strehimit në më tepër qytete. Një person tani më
dhjetë vjet me familjen e vet është vendosur
në qendrën strehimore, dy janë aty rreth pesë
vjet, dy ndërmjet 18 muaj dhe dy vjet, dhe dy
persona rreth një vit. Një person nuk tregoi sa
kohë është pa shtëpi. Vetëm një person është
në situatë të përkujdesjes institucionale afatgjatë, që po zgjat pothuajse 10 vjet. Një familje
jeton me dy fëmijët e tyre të mitur dhe pret
fëmijën e tretë, ndërsa një familje e zgjeruar
më dy djem të rritur, prej të cilëve njëri është i
sëmurë kronik, dhe mbesa e mitur janë vendosur në qendrën strehimore. Dy persona ndajnë dhomë dhe katër persona në dhomë janë
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vetë. Dy fëmijë vizitojnë shkollën fillore, ndërsa për njërin fëmijë kujdeset nëna, e cila nuk
ka mjete ti mbulojë shpenzimet për kopsht.
Shtatë persona kanë sigurim shëndetësor dhe
kanë legjitimacion shëndetësor. Një person
nuk është i siguruar dhe nuk ka legjitimacion
shëndetësor, edhe pse është dhurues gjaku,
nuk ka asnjë përfitim nga kjo. Gjithashtu, në
mënyrë të rregullt vizitojnë mjek, disa kanë
sëmundje kronike dhe depresion dhe thonë
nuk kanë financa ti mbulojnë barnat e përcaktuara dhe shpesh asistenca sociale e njëfishtë
nuk ju mjafton për të mbuluar nevojat ë vazhdueshme për barna. Vetëm personi pa sigurim
shëndetësor nuk viziton mjekun dhe ka probleme të përkohshme me dhëmbët.
PËRDITSHMËRIA NË VENDBANIMIN KOLEKTIV
INSTITUCIONAL
Aktivitetet e përditshme në banimin kolektiv përfshijnë mirëmbajtjen e banesës, korridorit dhe oborrit. Por të anketuarit shtojnë
se të gjithë nuk kujdesen për hapësirat e përbashkëta. “Prej rreth 60 persona që jetojnë në
objekt, vetëm 10 kujdesen për qendrën – për kuzhinën, për banjën” – thotë një banore 28 vjeçe
e qendrës. Një pjesë thonë se ditët e tyre janë
monotone, më stres dhe nervozë. “Gjatë ditës
nuk bëjmë asnjë gjë, rimë kështu dhe shohim
televizor” - thotë një banore 67 vjeçe e qendrës, e cila pothuajse 10 vjet jeton në qendër.
Disa merren me punë dorë, dalin të shëtisin në
qytet në Shkup, por problem për ta paraqet
mungesa e transportit falas. Thonë se ka
grindje dhe rrahje ndërmjet banorëve të qendrës. “Nuk shoqërohemi me ata, nuk është e mundur të shoqërohemi, më konsiderojnë si dikush që
nuk është si ata. Edhe nuk jam si ata” – thotë një
61 vjeçar banor i qendrës. Disa kanë frikë lirisht të lëvizin në rrethinën ku është e vendosur
qendra. Rrallë kush ka kontakt me rrethinën
afër qendrës për strehim. “Kohë pas kohe do të
më kërkojë dikush nga fshati, shkoj, ndihmoj, më
japin ndonjë denar” - thotë një banor 57 vjeçar
i qendrës. Jeta kolektive kontribuon solidarizimin më të madh dhe shoqërimin ndërmjet
banorëve dhe realizojnë raporte të afërta
miqësore. Por disa ndjehen te izoluar dhe të
vetmuar, madje edhe kur ndajnë hapësirë të

përbashkët me persona për periudhë më të
gjatë kohore. “Këtu nuk ekzistojnë as raporte
ndër njerëzore, as kulturë, por sundon dhuna,
kërcënimet, vjedhjet, çnjerëzimi” - e përshkruan
jetën e tij një banor 61 vjeçar i qendrës. Stigmatizimi social ndikon në drejtim të asaj disa
persona të fshehin, të mos tregojnë vendbanimin e tyre. Një person sugjeron se familja
nuk e di se është strehuar në këtë institucion.
“Djali nuk e di se jam këtu, në Çiçino Sello,
mendon se jetoj me qira” – thotë një banor 57
vjeçar i qendrës.
Në përgjithësi, banorët e qendrës nuk janë të
kënaqur nga cilësia e kushteve për jetesë dhe
nga kushtet e institucionit. “Sa të mos rrimë
në rrugë” – thotë një banore 67 vjeçare e qendrës. Janë të falënderuar që kanë “kulm mbi
kokë”, energji elektrike, ujë dhe dy vakte në
ditë. Familjet me më shumë anëtarë shfrytëzojnë dy ose më tepër dhoma, ndërsa individët
i ndajnë dhomat ose i shfrytëzojnë vetë. Disa
kanë investuar në dhomën e tyre me inventar
plotësues, dhe kështu e kanë bërë vendi ku jetojnë të jetë më i këndshëm për jetesë.. Por,
nuk janë të kënaqur që nuk kanë ujë të ngrohtë
dhe që cilësia e vakteve është në nivel të ulët
dhe nuk janë të kënaqur nga dreka dhe darka i
marrin së bashku, në vend tre konsiderojnë se
pranojnë dy vakte.
Në përgjithësi, banorët në qendrën strehimore ndjehen të sigurt. Institucioni ka shërbimin rojtari dhe kjo bën të ndihen më të sigurt.
Megjithatë, theksojnë se vendi është i hapur
nga të gjitha anët dhe kështu është i qasshëm
për të gjithë kalimtarët. Një person tregon se
shqetësohet për mbesën e saj, e cila për ditë
derisa shkon në shkollë është lëndë e ngacmimeve me fjalë nga banorët përreth. Sugjerojnë edhe faktorë të brendshëm, të cilët i bëjnë
të ndihen të pa sigurt, siç janë: Grindje verbale dhe rrahje ndërmjet banorëve, frikë nga
zjarri për shkak të nxehjeve me të cilat ngrohin
dhomat, ndërsa një familje e cila u intervistua
ishte viktimë e zjarrit. Disa gra kanë frikë nga
bura më të moshuar, në veçanti kur shkojnë në
banjë, madje kanë janë sulmuar, kanë frikë nga
vartësit e drogës, të cilët, gjithashtu, janë të
strehuar në qendër. “Dua nëse kam ku të shkoj
të largohem prej këtu” – thotë një banore 57

vjeçe e cila jeton në qendër.
SHKAQE PËR HUMBJEN E SHTËPISË,
PROBLEME, NEVOJA DHE SOCIALIZIMI
Divorci, dhuna familjare, raporte familjare të
cenuara, humbja e punës, mashtrimi financiar
dhe hipoteka janë disa nga shkaqet për të cilat
personat kanë humbur ose janë larguar nga
shtëpia dhe me asistencë të shërbimeve sociale
janë vendosur në qendër. Storjet jetësore familjare të të gjithë personave janë të mbushura
plot me maltretime, pa siguri, stres, frikë për
fëmijët. “Si i kam rritur fëmijët vetëm unë e di” –
thotë një banore 57 vjeçe e qendrës.
Mos pasja e shtëpisë, papunësia dhe mungesa e të ardhurave financiare të vazhdueshme
mujore, izolimi nga mjedisi më i gjerë, zakonisht
janë probleme të banorëve në banimin kolektiv institucional të personave pa strehë. Mos
pasja e transportit pa pagesë me autobus e pamundëson mbajtjen e kontakteve me mjedisin
dhe të afërmit.
Banimi në vendbanim të mbështetur nga
institucionet, ju mundëson të kenë të ardhura
financiare mujore të vazhdueshme. Disa persona kanë humbur përfitimet sociale prej kur
janë vendosur në qendër. Megjithatë, kushtet
dhe pozita e qendrës nuk jua kënaqin të gjitha
nevojat për ushqim, higjienë, mobilitet dhe për
komunikim më familjen dhe me miqtë. “Nuk
mund të ble sheqer për çaj” – thotë një banore
57 vjeçare e qendrës. Vetëm dy persona kanë
fitime të kohë pas kohshme. Partneri në një
familje në mënyrë incidente fiton në tregun jo
formal të punës dhe më këtë ia del të kompensojë shpenzimet rreth shkollimit të fëmijëve ose
mirëmbajtjen e shtëpisë, ndërsa një person ka
pasur angazhim të përkohshëm pune prej një
muaj dhe i gjithë kompensim i është marrë për
shkak të mos pagesës të detyrimeve publike.
“Këto ishin paratë e para gjatë nëntë viteve të
fundit që më janë transferuar në llogari” - theksoi një banor 61 banor i qendrës. Gjithashtu,
vetëm një person ndihmon në punët e fshatit
afër, dhe për këtë merr kompensim të vogël.
Dy persona punojnë punime dore dhe disa herë
kanë mundur ti shesin nga ndonjë prodhim. Një
person ka licencë për punë profesionale ndërsa
dy kanë qenë pjesë e trajnimit për kualifikim
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plotësues nga Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale, dhe shpresojnë se kjo do tu mundësojë
punësim. Disa persona fitojnë donacione nga
miqtë, farefisi. Tre persona nuk kanë asnjë të
ardhur financiare, as mbështetje nga familja ose
miqtë.
Një pjesë e personave nuk ndjehen si të
pastrehë. “Të jesh i pastrehë është gjendje kur
njerëzit nuk kanë kulm mbi kokë dhe flenë në
rrugë, parqe, nën urra” - thotë një banore 28
vjeçare e qendrës. “I pastrehë është njeri për
keqardhje, që nuk ka asnjë gjë. Unë sado qoftë
i arnoj punët disi” - thotë një banor 57 vjeçar i
qendrës. Megjithatë, janë kritik ndaj kushteve
në të cilat jetojnë, ndërsa të cilat i kënaqin
nevojat e tyre minimale. “Assesi, sa të mos
rrimë në rrugë” – i përshkruan kushtet e jetës në
qendër një banore 68 vjeçare. Për shkak të strehimit shumë vjeçar në “Çiçino Sello” ajo është e
gatshme të protestojë për të kërkuar vendbanim më përkatës për familjen e saj. “Ta dija më
mirë në rrugë do të jetoja sesa këtu. Nga janari
duam të mos na strehojnë, me qebe të gjithë të
shkojmë para Kuvendit” - thotë ajo. Megjithatë,
për disa persona jeta në qendër është më e mirë
krahasuar me jetën që kanë jetuar paraprakisht.
“Në krahasim me shtëpinë e braktisur ku jetonim,
kjo për mua është premi” – sqaron një banore 28
vjeçe e qendrës.
Ballafaqimi me situatën e re jetësore për disa
persona është përvojë traumatike. “Në fillim,
javët e pata, mendoja edhe për vetëvrasje, por
nuk mundja ta bëj” - thotë një banor 61 vjeçar
i qendrës.
Personat me të cilët është realizuar intervista rrallë janë në kontakt me familjet e tyre më
të gjera: Prindër, fëmijë, farefis. Disa thonë se
familjet e tyre edhe nuk dëshirojnë tu ndihmojnë dhe edhe pse kanë menduar se mund të gjinden shpejtë, tani më disa kohë janë të pastrehë.
Kontaktet me institucionet e tjera shtetërore
ose shoqata të qytetarëve, gjithashtu, janë të
rralla. Disave ju kanë ndihmuar miq, biznesmenë, shoqata kishtare ose të punësuar në Qendrat Lokale për Punë Sociale. Janë të hidhëruar
për shkak se strehimi ne banim institucional
kolektiv i pamundëson të shfrytëzojnë shërbimet e tjera sociale, si: Shfrytëzimin e kuzhinave popullore, kompensim për prind të vetëm,
46

kujdes për person tjetër dhe asistencë sociale.
Gjithashtu, ndihen të harruar nga institucionet
dhe nga qendrat për Punë Sociale, ndihen të
vetmuar dhe të izoluar. Janë të mendimit se
komuniteti më i gjerë nuk ka shumë mirëkuptim
për situatën e tyre. Ndihen të refuzuar dhe të pa
pranuar, me ndjenjë turpi dhe të stigmatizuar
në lidhje me atë se si, miqtë edhe familja më
e gjerë e kanë pranuar vendbanimin e tyre të ri.
“Shumë njerëz që i njihja më herët, tani bëhen
kinse nuk më njohin, më kalojnë” - sqaron një
banor 61 vjeçar i qendrës. “Po, jam i pastrehë
dhe nuk është gjë e lehtë kjo për mua, por ia dal
ti bëj ballë problemit. Nuk dua të më shohin me
keqardhje. Nuk dua të lyp, as të lus për lëmoshë.
Do të kisha pranuar edhe banja të pastroj, vetëm
që të fitoj dhe të mbijetoj” – vazhdon ai. Disa prej
tyre do të kishin dashur të bëhen pjesë e shoqatave që i përfaqësojnë të drejtat e prindërve të
vetëm. Fakti që edhe vetë janë prind të vetëm
ose për shkak të situatës së tyre jetojnë pa
fëmijë, i motivon të përfshihen në realizimin e
të drejtave më të mëdha për këtë kategori të
familjeve.
SHËRBIME TË DOBISHME,
ZGJIDHJE DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Edhe pse janë falënderues për përkujdesjen me
“kulm mbi kokë”, megjithatë janë të mendimit
se nevojitet të përmirësohen kushtet për jetë
në qendër. Pranojnë se pjesë e përgjegjësisë për
mirëmbajtjen e hapësirës është individuale dhe
kolektive e banorëve, megjithatë nevojitet përfshirje më e madhe e institucioneve shtetërore
dhe mundësim i pakove të ndryshme asistencë
sociale. Rregullimi i dhomave dhe mirëmbajtja
rrjedhëse janë në barë të banorëve, ndërsa ata
nuk janë në gjendje ti mbulojnë. Kështu, rënia
e cilësisë së kushteve për jetë është rezultat i pa
shmangshëm. Janë të kënaqur që kanë shërbimet e punëtorit social, i cili vjen një herë në javë.
Për të dobishme i konsiderojnë ndihmën juridike falas, mbështetjen personale nga të punësuarit në qendrat për punë sociale ose strehimore,
ndihmën e disa shoqatave kishtare, organizata
civile, si dhe donacione nga firma dhe qytetarë.
Ju duhen më tepër informata për qasje drejt punës, si të aplikojnë për banesa sociale, si mund të
fitojnë kualifikim plotësues dhe shkathtësim pro-

fesional, nëse dhe si do të ndikojë statusi aktual
mbi pensionimin e tyre të ardhshëm.
Në vizionin e tyre për të ardhmen të gjithë pajtohen se do të ishin larguar nga qendra. Duan të
punësohen, të punësohen edhe fëmijët e tyre dhe
të kenë mundësi të jetojnë jetë të pavarur nga institucionet, vetë ose me familjet e tyre. Kërkesat
e tyre janë modeste. Konsiderojnë se ndërtimi i
banesave sociale me kompensim të vogël mund
të jetë zgjidhje për të pastrehët ose të paktën për
situatën në të cilën ndodhen tani, ndërsa për ata
që nuk janë në gjendje të kujdesen për vete, propozojnë kujdes institucional përkatës. Gjithashtu, konsiderojnë se duhet të përmirësohet mbrojtja e kategorive vunerabile të qytetarëve dhe kjo
nëpërmjet bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe sektorit civil. Theksojnë se nevojitet qasje

humane ndaj problemit, me më tepër mirëkuptim
nga institucionet dhe komuniteti.
Personat të cilët janë intervistuar kanë pamje
të jashtme të rregullt dhe treguan gatishmëri
për bashkëpunim dhe përgjigje të pa lëkundura.
Vetëm një person dukej i lënë pas dore dhe i
lodhur, por me komunikim të mirë dhe i hapur për
bashkëpunim. Komunikimi gjuhësor zhvillohej
pa vështirësi. Te disa u vërejt nervozë kur flisnin
në lidhje me padrejtësitë që ju kanë ndodhur
dhe shpesh e zgjasnin intervistën sepse ju duhej
bisedë. I kuptojnë problemet shoqërore dhe
mendojnë në lidhje me zgjidhjet e mundshme.
Megjithatë, ngel përshtypja se janë pasiv në zgjidhjen e disa problemeve familjare nga e kaluara e
tyre ose në tejkalimin e pengesave në përditshmërinë aktuale.

Konkluzë
Avancimi i kushteve në banimin institucional kolektiv, shqyrtimi i pakove ndihmë dhe shërbime sociale, të cilat do tu jenë të qasshme në mënyrë plotësuese, shfrytëzuesve të banimit institucional
kolektiv përkundër praktikës aktuale tu sigurohet “kulm mbi kokë” dhe të harrohen. Iniciativa për
lidhjen e tyre me mjedisin lokal mund të reduktojnë ndjenjën e izolimit dhe të rrisin perceptimin
për siguri në qendër. Programe për ndihmë psiko – sociale dhe punë individuale me personat që
kanë qenë viktima të dhunës familjare ose luftojnë me vartësi, do të mund të përmirësojnë ndjenjën individuale të pranimit dhe vetë ndihmës, si dhe të përmirësojnë ndjenjën e përkatësisë kolektive në komunitet. Megjithatë, asistimi në punësim përmes trajnimeve për kualifikim plotësues
ose ri kualifikim ose qasje të drejtpërdrejtë të kompanitë shtetërore dhe private është hapi primar
në tranzicionin e këtyre personave në mënyrë që të jetojnë të pavarur.
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Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së
Punës dhe Politikës Sociale, në Maqedoni
ekzistojnë katër qendra strehimore shtetërore,
dhe dy qendra të krizës (të cilat i strehojnë
viktimat prej 24 deri në 48 orë). Këto të fundit
janë të menaxhuara nga organizatat jo-qeveritare me seli në Shkup. Në qendrat strehimore shtetërore të vendosura në Shkup, Sveti
Nikollë, Manastir dhe Koçan, viktimat mund të
përkujdesen tre muaj me mundësi për vazhdim
edhe për tre muaj të tjera.
Pas skadimit të kohës së lejuar për banim,
nëse viktima e dhunës familjare nuk ka se ku
të kthehet, as nuk ka burim të qëndrueshëm
të të ardhurave që të mund të jetojë e pavarur,
udhëzohet në qendrën e referencës për të pastrehë në Çiçino Sello.

ÇFARË PAS
LARGIMIT NGA
QENDRAT E
STREHIMIT?
(Kategoria operative: persona në strehimoret për gratë, situata jetësore:
strehimore për gratë, përkufizimi i
përgjithshëm: gratë, më shpesh viktima të
dhunës familjare, të vendosura në qendrat
strehimore të cilat ofrojnë-qëndrim afatshkurtër)
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Qendrat strehimore kanë gjashtë deri dhjetë shtretër në secilën nga qendrat rajonale,
Shkup, Sveti Nikollë, Manastir dhe Koçan.
Organizatat e shoqërisë civile që punojnë
në dhunën familjare reagojnë në zvogëlimin e
numrit të strehimoreve dhe atë nga shtatë në
vitin 2009, në katër në vitin 2011, për reduktimin e kapaciteteve të strehimoreve në Shkup,
si dhe faktin se në rajonin e Pollogut (Tetovë
/ Gostivar ) nuk ka strehimore shtetërore për
viktimat e dhunës familjare38. Nga Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave paralajmërojnë se të dy linjat kombëtare SOS ofrojë ndihmë vetëm në gjuhën maqedonase dhe sipas
të dhënave të tyre, vetëm një qendër e krizës
është në funksion39.
Të dhënat në dispozicion të Këshillit Kombëtar për Barazi Gjinore pranë KNBGj (SOZM)
tregojnë se aktualisht funksionon vetëm një

strehë me rreth 10 shtretër. Sipas tyre, strehimorja në Manastir nuk është objekt i veçantë,
por në fakt është një apartament që merret
me qira sipas nevojës, ku zakonisht strehohen
vetëm një familje (nëna me fëmijë). Strehimorja në Sveti Nikollë ka probleme rrjedhjeje dhe
me lagështinë, kështu që nuk përdoret shpesh.
Strehimorja në Koçan ka problem me ngrohje
- gjegjësisht ngrohet me dru, kështu që funksion vështirë gjatë muajve të dimrit. Nga këtu
rezulton se vetëm strehimorja në kryeqytetin
Shkup është funksionale40.

Ajo nuk guxon të
kthehen në shtëpi,
frikësohet të
shkojë në punë
- Unë nuk mund të qëndroj në strehimore për
gjithmonë. Kam një ndjenjë se gjithçka është
pasive, se institucionet nuk reagojnë në mënyrë
adekuate, se gjithçka lëviz shumë ngadalë.Kush
do të më garantojë se ai përsëri nuk do t’i shkelë
masat e përkohshme? Ai tha se kur do të më takojë do të më vrasë - tregon e shqetësuar B.R
- Viktimë e dhunës familjare, e vendosur në një
nga strehimoret në vend.
Ajo është grua me arsim të lartë,nënë, e cila
pas divorcit qëndron të jetojë në banesë të
njëjtë me ish bashkëshortin.

38

Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave të Republikës së Maqedonisë - ESB dhe Veprimi Zdruzhenska:
Raport në hije mbi zbatimin e Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave.NI qasshëm në:
http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2016/02/izvestaj-vo-senka.pdf [2.3.2016]

30

Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare - Zëri kundër dhunës: Njoftim për shtyp me rastin e
25 nëntorit - Ditës Ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave.I qasshëm në: http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/2511-2015-soopshtenie-za-mediumi-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-za-borba-protiv-nasilstvo-vrz-zhenite/ [2.3.2016]

40
Most: Raport i takimi publik i deputetëve me qytetarë të mbajtur në Kumanovë.I qasshëm në: http://www.most.org.mk/
images/MOST/Izvestaj_Kumanovo.pdf [2.3.2016]
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- Me kërkesë të fëmijëve lejova të jetojë me
ne.Por, gabova - sqaron B.R dhe shton se problemi ka filluar të intensifikohet disa vitet e fundit dhe grindjet kanë zgjatur deri në rraskapitje.
- Pas malltretimit të fundit, duhej të largohesha nga shtëpia - shpjegon BR
Ajo është grua e punësuar, por siç shpjegon,
kur është dashur, kur ishte e dënuar, nuk ka
guxuar të shkojë në punë.
Thotë se e ka paraqitur në polici ish-burrin e
saj pas çdo incidenti të madh.
- Kur e thërrasin në polici e paralajmërojnë.
Një ose dy muaj mund të qetësohet, por pastaj
gjithçka vazhdon si më parë - grindje, rrahje. Në
polici nëse nuk ke blana, nuk të konsiderojnë si
rast për të cilin duhet të bëjnë përpjekje, për ta
kjo nuk është e tmerrshme.Gjykata i shqiptoi
masë të përkohshme - të mos më malltretojë
dhe të shkojë në këshillimore.Por ai më rrihte
përsëri.Qendra për Punë Sociale, deri tani nuk
më kanë treguar se mund të kërkoj ndihmë nga
qendrat strehimore, ndërsa kohë më parë e kam
paraqitur rastin tim edhe atje.Tani e kuptova se
mund të më marrin në përkujdesje - sqaron B.R
dhe thekson se frikësohet për sigurinë e saj dhe
se nuk mund të kthehet në shtëpi, nuk ndihet e
sigurt as në punë të shkojë, ndërsa nuk mund të
kthehet as të prindërit sepse mendon se kjo do
të ndikojë mbi sigurinë e tyre.
Nuk do të më lërë të qetë.Nuk e di nëse ekziston mekanizëm që mund të ndikojë mbi të.MBP
dhe QPS janë tolerant. Nuk kemi prevenim.
Çfarë duhet - të më vrasë, që të vinë të konstatojnë se ka vrarë gruan? Parandalimin e kemi
zero. Masa më e rreptë që e kanë ndërmarrë
deri tani policia, është dy orë paraburgim për
personin që vazhdimisht më malltreton edhe
psiqikisht edhe fizikisht. Natën kur më çuan
në qendrën për strehim, policia e kishte arrestuar dhe e kishte mbajtur në paraburgim dy orë.
Ditën e ardhshme është endur rreth shtëpisë së
prindërve të mi. Çfarë më ngel? Të largohem
nga shteti? Unë kam vetëm pasaportë maqedonase, atje mund të jem vetëm turist - flet e
shqetësuar B.R dhe shton se e frikëson ajo që
masa më rigoroze të cilën MPB e ka ndërmarrë
për rastin e saj është dy orë paraburgim për
dhunuesin.
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ANALIZË
Analiza e mëposhtme i referohet pyetësorit
i cili analizon situatën e personave që janë viktima të dhunës familjare dhe janë vendosur në
strehimore apo përdorin shërbimet e qendrës
së parë familjare në Shkup. Pyetësori është
hartuar si një vetë-vlerësim dhe vetë-perceptimin i njerëzve dhe është projektuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar
gjatë periudhës tetor 2015 deri në janar 2016.
Analiza e përgjigjeve përqendrohet në nevojat e këtij target grupi, arsyet pse kanë braktisur shtëpinë dhe se si kjo ndikon mbi potencialin të jenë të pastrehë dhe efektet sekondare
nga situata e re mbi shëndetin e tyre fizik dhe
mental, relacionet sociale me familjen, miqtë
dhe personat të tjerë të qendrës, trajtimi nga
komuniteti dhe institucionet, si dhe vizioni
për të ardhmen dhe qëndrimi personal në lidhje me atë si tu ndihmohet personave që janë
viktima të dhunës familjare dhe të cilët e kanë
braktisur shtëpinë, ne mënyrë që të mos jenë
të pastrehë.
PËRSHKRIMI I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që janë viktima
të dhunës familjare, të cilët janë strehuar në
strehimore ose përdorin mbështetje psikosociale, intervista janë realizuar me katër gra.
E anketuara më e re është 39 vjeçe, ndërsa më
e moshuara 53 vjeçe. Një person është në të
dyzetat të hershme dhe e fundit në të pesëdhjetat e hershme. Sipas përkatësisë etnike, të
gjitha janë Maqedonase dhe kanë certifikatë
të lindjes dhe shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. Intervistat janë zhvilluar në qendrën
strehimore për viktima të dhunës familjare
në Shkup dhe në qendrën ë parë familjare në
Shkup.Dy gra janë të divorcuara, njëra është
në martesë dhe njëra ka jetuar në bashkësi
jashtëmartesore, të cilën e ka ndërprerë. Njëra
grua e divorcuar ka dy fëmijë dhe edhe pse tani
më nëntë vjet është e divorcuar, ka vazhduar të
jetojë me bashkëshortin e mëparshëm dhe me
fëmijët në vendbanim të njëjtë. Të gjitha gratë
kanë fëmijë dhe njëra ka humbur kujdestarinë
mbi fëmijët. Një grua nuk e ka kryer arsimin
fillor, njëra ka kryer shkollë profesionale dhe
njëra është me arsim të lartë. Një grua pret

dokumentet që të vendoset në qendrën strehimore për të pastrehë në Çiçino Sello në Shkup.
Vetëm një person nuk ka sigurim shëndetësor
dhe gjatë vitit të fundit nuk ka kryer ekzaminim mjekësor. Personat e tjerë në mënyrë të
rregullt vizitojnë mjekun dhe janë pa probleme
të konsiderueshme shëndetësore. Vetëm një
person ka deklaruar se ka dhimbje të fuqishme
koke të kohë pas kohe dhe pagjumësi.
ARSYET PËR BRAKTISJEN E SHTËPISË DHE
PËR AKOMODIMIN NË QENDRAT STREHIMORE
Njëra prej grave për herë të parë ndodhet
në qendrën për strehim dhe gjatë realizimit të
bisedës, atje o kalonte ditën e pestë. Dy persona të tjerë para një dite, respektivisht para
dy muaj ishin larguar nga shtëpia e partnerit të
dhunshëm dhe për herë të parë janë vendosur
në qendrën strehimore ndërsa një grua këtë e
ka bërë para një vit dhe paraprakisht strehë
kishte gjetur në një manastir. Shkaku i vetëm
për të cilin janë larguar nga shtëpia është
dhuna e ushtruar nga bashkëshorti/partneri.
Një person edhe përpos divorcit, për shkak të
fëmijëve ka vazhduar të jetojë me bashkëshortin e saj të mëparshëm, por dhuna në familje
është intensifikuar vazhdimisht. Edhe përpos
denoncimit të vazhdueshëm në institucionet
kompetentë për dhunën familjare, ajo ka vazhduar të jetë viktimë e “grindjeve, rrahjeve” të
vazhdueshme, dhe është detyruar të largohet. Një grua e ka braktisur bashkëshortin e
mëparshëm, i cili ka qenë vartës dhe paraqiste
rrezik për të.
Vetëm dy gra janë të punësuara dhe një
është shfrytëzuese e asistencës sociale. Njëra
e punësuar ka biznesin provat, i cili gjatë periudhës përderisa ajo është e strehuar në qendrën strehimore nuk punon, dhe kështu është
në rrezik të humbë pavarësinë financiare.”Prej
kur jam në strehimore, nuk shkoj në punë. Nuk
guxoj” - thekson e strehuara. E punësuara
tjetër punon me honorar pa sigurim social,
shëndetësor dhe pensional dhe gjithashtu,
është në rrezik të humbë punën për shkak të
statusit momental. Të dyja marrin kërcënime
nga partnerët e mëparshëm dhe janë të frikësuara për sigurinë në vendin e punës, të cilin
partneri i tyre e di.”Më kërcënohet se do të më

vrasë nëse kthehem dhe jeton në qytetin e tij” thotë një e strehuar.
Tri gra janë në kontakt të ngushtë me familjet
e tyre, dhe një grua që nuk ka hasur në aprovimin e familjes për jetën jashtëmartesore me
partnerin e saj të mëparshëm, nuk kontakton
me familjarët. Një person kontakton me institucionet shtetërore dhe pret të vendoset
në qendrën strehimore për të pastrehë në
Çiçino Sello. Dy gra nga partnerët e tyre të
mëparshëm kanë marrë kërcënime edhe për
jetën e të afërmve. Ju është ndaluar kontakti
me familjen, kanë marrë kërcënime dhe ndalime të shkojnë në punë.
PROBLEME, NEVOJA DHE
JO KOHERENCË INSTITUCIONALE
Divorci dhe dhuna familjare, tërësisht kanë
shkatërruar raportet familjare dhe raportet
me familjen më të gjerë dhe me fëmijët. Për
shkak të gjendjes momentale, viktimat janë në
rrezik të humbin punën ose si shfrytëzues të
asistencës sociale nuk kanë mundësi tërësisht
të pavarësohen dhe më shpejtë të “rregullojnë”
jetën e tyre. Fëmijët e vështirësojnë në mënyrë
plotësuese situatën. Viktimat kanë ndjenjë faji
që i kanë braktisur ose nuk kanë mundësi të
kujdesen për ata më mirë. Një grua humbi kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa një tjetër nuk ka
mbështetjen e fëmijëve, të cilët besojnë se në
qoftë se “dëgjon më mirë” çdo gjë do të jetë në
rregull. “Njëri fëmijë në gjykon sepse jam larguar
dhe më thotë se nëse ditën kur ka ndodhur incidenti do të isha kthyer në shtëpi, gjithçka do të
ishte në rregull.Të tjerët më përkrahin, por fshehtas”- tregon një e strehuar.
Pa siguria dominon si ndjenjë në gjendjen
momentale. “Unë nuk mund të qëndroj në qendrën strehimore përgjithmonë.Ndjej se gjithçka
është e ngathët, institucionet nuk reagojnë në
mënyrë përkatëse, dhe gjithçka lëviz shumë
ngadalë. Kush do të më garantojë se ai përsëri
nuk do ti shkelë masat e përkohshme?” - e
shqetësuar sqaron një e strehuar.
Partnerët e tyre të mëparshëm më tepër
herë i kanë denoncuar për dhunë familjare në
MPB dhe në qendrat ndër komunale për punë
sociale, por konsiderojnë se këto institucione
janë tolerantë dhe nuk kanë ndjenjën e shkal51

Të pastrehët rreth ne - publik shehur potencial

Të pastrehët rreth ne - publik shehur potencial

lës së dhunës të cilën ato e durojnë. “Në polici
nëse nuk ke blana nuk të konsiderojnë si rast
rreth të cilin duhet të përpiqen” - thekson një
e strehuar. Paralajmërimet e marra nga nëpunësit policor, mbajtjen në stacion policor për
disa orë, masat e përkohshme dhe këshillimi
nuk kanë rezultuar më ndryshim afatgjatë në
sjelljen e partnerit. Situata ka ndryshuar për
kohë të shkurtë dhe më vonë kanë vazhduar
“sipas të vjetrës” - siç na njofton një e strehuar.
Mungesa e shtëpisë dhe sigurimit shëndetësor, papunësia dhe financat e pasigurta mujore, si dhe pamundësia për të parë fëmijët e
tyre janë problemet më të mëdha për gratë që
janë viktima të dhunës familjare. Pamundësia
të kujdesen dhe ti risin fëmijët e tyre, stigmatizimi nga familja dhe mjedisi më i gjerë,
si dhe mungesa e ndjenjës te institucionet se
nuk kanë bërë “mjaftueshëm” që të rruajnë
familjen janë stigmatizime me të cilat luftojnë në mënyrë plotësuese. Të kujdesen dhe ti
rrisin fëmijët e tyre, të kenë punësim të qëndrueshëm dhe sigurim, shtëpi dhe siguri personale, janë nevojat e tyre të drejtpërdrejta.
Jeta e tyre në strehimore, është në udhëkryq.
“Nuk mund të kthehem në shtëpi, por as në punë
nuk mund të shkoj. Nuk mund të kthehem as te
prindërit, nuk dua edhe ajo familje të vuaj sepse
nëse jetoj atje, ai do të vijë. Për mua më mirë do
të jetë të mos jem as këtu, as atje. Duhet të jem
në ndonjë vend të tretë” - sqaron një e strehuar.
Personat me të cilët është zhvilluar intervista, veten e shohin si persona pa shtëpi, me
atë dallim që për ta, të pastrehë janë persona
që nuk kanë ku të shkojnë, për dallim prej tyre,
që mund të përdorin shërbime institucionale
ose ndihmën e prindërve dhe miqve. Ato besojnë se rrethina është pasive ose indiferentë
ndaj situatës të tyre. “Njerëzit e rrethinës nuk
duan të ndërhyjnë. Vetëm më thonë të përpiqem
të duroj” - thotë një e strehuar. Ata që janë
përpjekur ti kundërvihen partnerit, gjithashtu
kanë marrë kërcënime. Gratë që janë viktima
të dhunës, gjithashtu, konsiderohet të jetë
subjekt i dënimit të mjedisit të tyre: prindërit,
fëmijët, të afërmit. Për këtë shkak disa ndjehen
të izoluara, të mbyllura në problemin e tyre ose
janë zhvendos nga vendi i tyre i mëparshme i
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banimit. “Pjesa më e madhe fqinjëve dhe familja
tjetër nuk më përkrahin dhe për këtë arsye u largova prej atje”, - thekson një e strehuar.
SHËRBIME TË DOBISHME,
ZGJIDHJE DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Viktimat e dhunës familjare janë në kontakt me institucionet shtetërore dhe organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë këshilla
dhe mbështetje. Megjithatë, jo të gjitha prej
tyre e kishin informacion “e vërtetë” ku duhet
të drejtohen në rast të dhunës familjare. Të
ngecura në labirintet e institucioneve, shpesh
kanë kaluar vite deri sa të kuptojnë cilat institucione dhe shërbime sociale janë të qasshme
për to. “Nga Qendra për Punë Sociale, deri tani
nuk më kanë treguar se mund të kërkoj ndihmë
nga qendrat e strehimit, ndërsa u bë një kohë që
e kam denoncuar rastin edhe atje. Tani e kuptova
se mund të më strehojnë” - e hidhëruar sqaron
një e strehuar.
Familjet e tyre e dinë se janë të vendosura
në strehimore, por fakti që nuk e dinë se ku
ndodhen me lokacion u jep atyre një ndjenjë
sigurie. Megjithatë, janë të vetëdijshme se kjo
nuk është zgjidhje e përhershme dhe dyshojnë
në efektivitetin dhe në lidhje me atë se sa
përkatëse do të jenë masat e vendosura nga
institucionet kundër dhunuesve. Sidomos që
kanë marrë kërcënime për jetën e tyre. “Nuk ka
parandalim” - përfundojnë të strehuarat.
Si të dobishme i konsiderojnë psikoterapinë
për viktima, psikoterapinë për prindër dhe për
fëmijë të mitur, këshillat për takime dhe kujdestari dhe ndihmën juridike, të cilat ju ofrohen
në strehimore. Ju nevojiten më tepër informata për llojin e shërbimeve sociale që u janë të
qasshme, qasje drejt punës dhe si të aplikojnë
për banesa sociale.
Në vizionin e tyre për të ardhmen të gjitha
dëshirojnë të kenë shtëpi të sigurt, punësim
dhe të ardhura të qëndrueshme më të larta
që të mund të marrin kujdestarinë mbi fëmijët e tyre ose më mirë të kujdesen të ata.Në
lidhje me qasjen për zgjidhjen e problemeve
të viktimave të dhunës familjare konsiderojnë se nevojitet tu sigurohet punë që të mund
të mendojnë për shtëpi të re, tu garantohen
siguria personale, respektimi i vendimeve gjy-

qësore dhe shqiptimi i masave më efektive për
dhunuesit.”Vetë nuk jam e fuqishme” - thotë
një e strehuar. “Më kujtohet kur isha fëmijë,
kishte policë rajonal të cilët e dinin ku mund
të shkaktohen probleme dhe atje dërgoheshin.
Kështu do të ndihesha më e sigurt” - tha një e
strehuar.

Personat me të cilët është realizuar intervista treguan gatishmëri për bashkëpunim,
përpiqen të tregojnë esencën e problemit dhe
të japin sugjerimet e tyre për zgjidhjen e problemeve. Momente të caktuara biseda zhvillohej nën gjendje të fuqishme emocionale dhe
shqetësim, por u treguan të ndërgjegjshme për
situatën e tyre.

Konkluzë
Rritja e ndërgjegjësimit të popullatës së përgjithshme për shërbimet dhe mënyrat e mbështetjes
institucionale (duke përfshirë ndihmën juridike) në situata të dhunës familjare janë të nevojshme
për inkurajimin fillestar të viktimave që ta braktisin dhunuesin. Nevojiten, reagimi formal dhe
urgjencë e institucioneve, para së gjithash, policisë dhe organeve shtetërore nga sfera e mbrojtjes sociale në rastet e dhunës familjare. Dhuna në familje nuk është dhe nuk duhet të jetë një
problem privat i familjes, partnerëve në bashkësi. Nevojiten zgjidhje më efektive institucionale
për parandalim dhe për reagimin në kohë dhe shpejtë në raste krize, në veçanti gjatë ditëve të
para të braktisjes së shtëpisë. Nevojiten përgjigje më efektive për ri socializim të dhunuesit, si
dhe programe që do të kthejnë vetëbesimin dhe ndjenjën e sigurisë të viktimat. Programet për
ndihmë psiko-sociale dhe ndihmë individuale për personat të cilët kanë qenë viktima të dhunës
familjare do tu ndihmonin në përballjen me ndjenjën e fajit se i kanë braktisur fëmijët e vet ose
nuk kanë bërë mjaftueshëm (“nuk kanë duruar”) që ta ruajnë familjen Vendi i punës i viktimave
shpesh është i kërcënuar për shkak të situatës së tyre për shkak të përjetimit të dhunës për kohë
të gjatë, për shkak të ri lokacionit gjatë strehimit në qendrat strehimore ose për shkak të rrezikut
nga hakmarrja e dhunuesit. Prandaj nevojitet institucionet të kujdesen për mbrojtjen e vendit të
punës, të viktimave. Nga ana tjetër, të pa punësuarave, ju nevojitet asistencë gjatë punësimit që
të jenë në gjendje të jetojnë në mënyrë të pavarur.Institucionet duhet të zbatojnë monitorim në
lidhje me mënyrën së si viktimat përballen me sfidat që paraqiten gjatë situatë së re (punë dhe
integrim social) dhe nëse nevojitet, të mundësojnë edhe banim të mbështetur nga institucionet
më afatgjatë ose lloj tjetër të mbështetjes sociale.
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STATUS I
REFUGJATIT
DHE FRIKË
NGA E
ARDHMJA
(Kategoria operative: persona në
strehim të destinuara për refugjatët; gjendja jetësore: qendrat
pranuese / strehim i përkohshëm,
përkufizim i përgjithshëm: refugjatë në strehimore ose në qendrat e
strehimit të përkohshëm për shkak
të statusit të refugjatit)
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kategoria 5

Të pastrehët rreth ne - publik shehur potencial

Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme
(LAMP) (146/2009 dhe 166/12) rregullon të
drejtat dhe detyrimet e azilkërkuesve dhe personat nën mbrojtje plotësuese dhe personat
me status të pranuar të refugjatit. Në varësi
të statusit, të cilin do ta fitojnë, persona nën
mbrojtje subsidiare dhe personat me status
të pranuar të refugjatit kanë të drejtë për ndihmë financiare, të cilën e realizojnë nëpërmjet
qendrave kompetente për punë sociale për një
periudhë prej dy vitesh (neni 53 i LAMP) për
personat me status të pranuar të refugjatit,
gjegjësisht për një periudhë prej një viti (neni
60 i LAMP) për personat nën mbrojtje subsidiare. Pas kësaj periudhe, refugjatët e pranuar
janë të barabarta me qytetarët e Maqedonisë
në lidhje me të gjitha të drejtat të mbrojtjes
sociale. Sipas nenit 53 të LAMP, ndihma
themelore financiare e bartësit të së drejtës
dhe shtesë për anëtarët e tjerë të familjes
përcaktohet nga paga mesatare mujore neto
e paguar për punëtor në Republikën e Maqedonisë e realizuar në tre muajt e fundit. Kompetent sipas nenit 52 të LAMP, refugjatët e
pranuar dhe personat nën mbrojtje subsidiare
do të sigurohen me strehim me pjesëmarrjen
e qeverisjes vendore duke i dhënë apartament
për të përdorur ose ndihmë financiare të nevojshme për sigurimin e objekteve të akomodimit, në maksimum prej dy vjetësh nga dorëzimi
i vendimit për njohjen statusit të refugjatit.
Përgjegjësitë e pushtetit lokal në zbatimin e
dispozitave të LAMP si dhe kompetencat e decentralizuara mund të realizohen në praktikë.
Që të mos parandalohet e realizimi i të drejtës
për akomodim, MPPS përpiloi “Udhëzime të
detyrueshme për përcaktimin e drejtës për
ndihmë financiare të nevojshme për t’i siguruar objektet për strehim. “Përgjegjësia për strehimin e refugjatëve të pranuar është te njësitë
e qeverisjes vendore dhe Qeverisë.
Për tu shmangur situata e mos pasjes së
shtetësisë, ligji i mundëson personat me status
të pranuar refugjatit të fitojnë shtetësinë e Republikës së Maqedonisë përmes natyralizimit.
Dhe atë, nëse prej njohjes së statusit të refugjatit deri te dorëzimi i kërkesës për shtetësi,

personi ligjërisht dhe të vazhdueshëm jeton
të paktën gjashtë vjet në territorin e Republikës së Maqedonisë, nuk është i dënuar me
burgim prej së paku një vit, nëse ka më shumë
se 18 vjet, ka apartament dhe të holla, e zoton gjuhën maqedonase, nuk ka ndalesë për
qëndrim, nuk është një kërcënim për sigurinë
dhe mbrojtjen, të nënshkruajnë një betim për
besnikëri. Fëmijët e mitur, prindërit e të cilëve
(një ose të dy) kanë fituar shtetësinë maqedonase pas lindjes së tyre, me natyralizim
mund të ushtrojë të drejtën e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë. Neni 54 i LAMP i përcakton “shërbimet shëndetësore themelore”
të pranishme për këta persona, në përputhje
me rregullat e sistemit shëndetësor dhe siguron barazi me qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Sipas Ligjit për Arsim Fillor, fëmijët që janë
pa shtetësi mund të marrin arsimin fillor sipas
kushteve të njëjta si fëmijët që janë shtetas të
Republikës së Maqedonisë. Kurset në gjuhën
amtare organizohen në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Sipas Ligjit për
arsim të mesëm, kanë mundësi të arsimit të
mesëm falas dhe të detyrueshëm, si dhe fëmijët që janë shtetas të Republikës së Maqedonisë.
Çështja e mësimit të gjuhës maqedonase
duhet të jetë e rregulluar me ligj, si pjesë e programeve të caktuara të detyrueshme për integrim. MASH ka detyrim të zhvillojë programe
dhe kurse për edukimin gjuhësor të fëmijëve
dhe të rriturve, ku pjesëmarrësit do të fitojnë
certifikata formale.
Personat me status të pranuar të refugjatit
në pajtim me Ligjin për punësim dhe punë të,
të huajve mund të aplikojnë për leje pune personale për periudhë prej një viti me mundësi
për vazhdim dhe u mundësohet pjesëmarrje në
tregun e punës me përjashtim të atyre vendeve
që kërkojnë shtetësinë maqedonase. Dhënia e
kësaj leje është liruar nga pagesa e taksës.
Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, neni 17 parashikon shtesë fëmijërore për të huajt në kushte
të veçanta.
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Pesë vite në
banesë sociale.
Po pastaj?
B.M. ka lindur në Serbi para 42 viteve. Në
Maqedoni është rreth 17 vite, por nuk e ka
shtetësinë maqedonase. Ka paraqitur kërkesë
në vitin 2013, por është informuar se i mungojnë dokumente që duhet t’i marrë në Kosovë.
Ka pesë fëmijë me grua që nuk është i kurorëzuar dhe kohë më parë ishte martuar dhe
djali i tij dhe tani në dy dhomat e ndara në
njësinë banesore për refugjatë në Vizbeg jetojnë tetë persona me marrëveshje për përdorimin për pesë vjet.
Nga këto, vetëm një ka angazhim pune
(djali më i vjetër). Thotë se ai nuk paguan faturat, sepse ata nuk kanë fonde për t’i mbuluar
shpenzimet, në veçanti ankohen për faturën e
lartë të energjisë elektrike, e cilat thotë gjatë
dimrit ju arrin deri në 6.000 denarë.
- Derisa ishim në Shutkë, punonim, jetohej
disi. Dhe prej kur erdhëm këtu - askush nuk
na njeh. Erdhëm këtu në këto ara dhe kush të
merr të punosh këtu? Në Shutkë kishim zgjedhje, liri. Nëse nuk na pëlqente një vend, shkoi
me qira diku tjetër. Prej kur u zhvendosëm në
këto banesa, gjithnjë është më keq dhe më keq
... janë shumë të ngushta ...Në Shutkë qëndruam 11 vite në një shtëpi. Kishte tre dhoma plus
një korridor dhe tarracë - tregon B.M.
Në Maqedoni, ai dhe gruaja e tij erdhën me
dy fëmijë, pasi u përjashtua nga shtëpia ku jetonte në Kosovë ku B.M. kishte punë në firmën
e një kushëriri, ndërsa këtu ju lindën edhe tre
fëmijë.
- Ishim 500 persona, erdhën autobusë dhe
na çuan deri në kufi, ku qëndruam nëntë ditë.
Erdhën UNHCR dhe organizatat tjera të ndryshme dhe nënshkruan që të hyjmë në Maqedoni. Na dërguan në Stenkovec në çadra, ku
qëndruam dy ose tre muaj, pastaj të na transferuan në Strugë në shtëpinë e “Majski cvet”
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dhe pastaj na ndërtuan kamp në Shutkë. Pas
një kohe na i ndërprenë ushqim dhe shërbimet
mjekësore, pasi ata na thanë se duhet të largohemi nga kampi. Që atëherë u vendosëm në
banesë private në Shutkë. Lëshonin para nga
UNHCR-ja dhe paguanim energji elektrike, ujë,
qira - tregon B.M.
Kështu jetonin para një viti, gjatë çka kanë
marrë nga 12.000 denarë me të cilat i mbulojin
qiranë dhe faturat e tyre, gjithashtu u mbeteshin të holla për ushqim.
- Pasi na vendosën në Vizbeg, marrim 6.000
denarë më pak, sepse këtu nuk paguajnë qira.
Dhe plus 2,500 ishin për energji elektrike. Edhe
ato përfunduan. Ndërsa këtu na detyrojnë ta
paguajmë rrymën. Nuk e di, këtu ka një njeri
lart në katin e dytë, ai mori një ftesë më datën
dhjetë të shkojë në gjykatë. EVN është duke e
paditur- shpjegon B.M. dhe shton se kushtet e
jetesës janë të këqija dhe se banorët e objektit janë plotësisht të izoluar që edhe më tej ua
rëndon mënyrën e jetesës. Për shkak të largësisë, ata thonë se edhe fëmijët nuk mund t’ju
shkojnë në shkollë.
Ai shpjegon se në Maqedoni ka kryer kurs për
saldator, por firma ku punonte ai ishte mbyllur.
Ai thotë se nuk do të largohet vendbanimi
që i është caktuar atij nga MPPS në Vizbeg,
sepse ai do ta humbasë të drejtën e ndihmës
sociale, ndërsa problematik është numri i
anëtarëve të familjes të ngjeshur në dy dhoma.
Nuk e kuptoj se si Ministria e Punës dhe Politikës Sociale asnjë herë nuk bëri kontrollim se
kush jeton , si jetohet këtu ... - thotë B.M.
Ka dëshirë të fuqishme që fëmijët e tij të ikin
nga Maqedonia, diku në Evropë, dhe ai pret të
marrë shtetësinë maqedonase dhe mbetet
këtu. Megjithatë, thotë se ai kishte frikë për të
ardhmen e tij sepse kontratën për shfrytëzimin
e banesës, të cilën e nënshkroi me Ministrinë
e Punës dhe Politikës Sociale është për pesë
vite.
ANALIZË
Analiza e mëposhtme i referohet pyetësorit
i cili analizon situatën e personave me status
të pranuar të refugjatëve në Maqedoni, të cilët
janë strehuar në banesa sociale me kontratë

pesë-vjeçare për përdorim. Pyetësori është
hartuar si një vetë-vlerësim dhe vetë-perceptim te njerëzve dhe është projektuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar
në janar 2016.
Analiza e përgjigjeve përqendrohet në nevojat e këtij target grupi, shkaqet e largimit nga
shtëpia dhe efektet dytësore të statusit të refugjatit mbi shëndetin e tyre fizik dhe mendor,
sa janë të kënaqur nga kushtet e jetesës në
vend, banesat sociale, marrëdhëniet me familjet dhe miqtë, trajtimi nga komuniteti dhe institucionet, si dhe vizioni për të ardhmen dhe
qëndrimi personal se si të tejkalohet problemi i
tyre i të qenit i pastrehë në të ardhmen.

ton së bashku me nusen, respektivisht shtëpinë e ndajnë tetë persona. Dy persona nuk kanë
kryer asnjë lloj shkollimi, dy kanë kryer shkollimin fillor dhe një ka kryer shkollimin e mesëm.
Personat me të cilët është realizuar intervista
vijnë nga më tepër qytete të Kosovës dhe gjatë
vitit 1999 gjatë luftës, së bashku me prindërit
dhe me familjen kanë ardhur në Maqedoni. Zakonisht kanë jetuar me qira në Shuto Orizari,
para se të zhvendosen në banesat sociale në
Vizbeg. Vetëm njërit person prindërit i janë
kthyer në Kosovë, ndërsa personi ka themeluar
familje dhe ka ngelur në Maqedoni. Shpesh
kanë qenë të maltretuar nga mjedisi, prandaj
edhe janë larguar.

PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT
Në kategorinë me status të pranuar të refugjatit, janë realizuar intervista me tre femra
dhe dy meshkuj. E intervistuara më e re ishte
e moshës 32 vjeç, ndërsa i intervistuari më
i moshuar i moshës 59 vjeç. Tre personat e
tjerë janë në të dyzetat e hershme. Sipas
përkatësisë etnike, të gjithë personat janë të
përkatësisë etnike rome, edhe pse një person
se është shqiptare, por prej kur është me bashkëshortin është e regjistruar si rome. Të gjithë
personat kanë dokumente të RS Jugosllave,
por me vendbanim të regjistruar në Kosovë.
Në Maqedoni kanë ardhur pas luftës në Kosovë
në vitin 1999. Të gjithë kanë aplikuar për marrjen e shtetësisë të Republikës së Maqedonisë.
Disa prej tyre 18 vjet jetojnë në shtet dhe disa
prej tyre madje në vitin 2013 kanë aplikuar për
shtetësi Maqedonase. Së bashku me fëmijët
e tyre kanë statusin e refugjatit. Gjatë përpilimit të dokumentacionit janë përballur me
pa mundësinë të paraqesin certifikatën nga
libri amë i të lindurve dhe askush ende nuk ka
dhënë përgjigje në lidhje me aplikimet e tyre.
Tre persona janë në martesë dhe me fëmijë,
një person është në bashkësi me partner me
pesë fëmijë, ndërsa një person është ndarë nga
bashkëshorti. Tre persona kanë katër fëmijë,
një person ka pesë fëmijë, i treti ka nëntë fëmijë, por vetëm katër tani jetojnë me ata. Pothuajse të gjithë fëmijët janë të mitur, të lindur në
Maqedoni dhe kanë certifikatë nga libri amë i
të lindurve, por jo edhe shtetësi. Një familje je-

JETA PARA LARGIMIT NGA SHTËPIA
Kur kujtojnë jetën e tyre në Kosovë thonë se
janë jetuar jetë modeste. “Edhe pse të varfër,
kishim jetë” – thotë një refugjat 59 vjeçar. “Në
Kosovë kishim shtëpinë tonë dhe ishim të punësuar në firmë private” – thotë një refugjat 43
vjeçar. Disa prej tyre nuk posedojnë liste pronësore si provë se janë pronarë të pronës, por
edhe ata që posedojnë, nuk do të ishin kthyer
në Kosovë. Thonë se shtëpitë e tyre janë okupuar nga familje të tjera. “Unë dua të kthehem
në atë shtëpi, jam më e lirë, po ku të kthehem.
Atje ka njerëz. Nuk mund të kthehemi. Askush
nuk kthehet. Nëse shkoj vetë, do të më vrasin” –
thotë një refugjate 40 vjeçare.
ARDHJA NË MAQEDONI,
MBËSHTETJA ATËHERË DHE SOT
Kur kujtojnë ditët e para në Maqedoni, personat thonë se kanë marrë shumë mbështetje.
“Më parë ishte shumë mirë. Më parë ishte me të
ngrënë, me të pirë kishte prej të gjithave mjaftueshëm – thotë një refugjate 40 vjeçare. Edhe
disa prej tyre tre vjet jetojnë në qendra kolektive dhe në kampe, megjithatë janë ndjerë të
sigurt dhe së jeta e tyre është e siguruar. Disa
mbajnë mend se janë penguar në qëllimin e
tyre të emigrojnë në Evropën Perëndimore dhe
në veçanti sepse persona të njohur Romë, kanë
bërë lobi në mesin e refugjatëve të qëndrojnë
në Maqedoni. Ishin strehuar në Shuto Orizari
dhe në Jurumlleri, ndërsa qiraja dhe shpenzimet komunale jua siguronte UNHCR-ja.
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Për dallim nga viti 1999, sot personat thonë
se jetojnë në kushte të vështira. “Tani nuk kemi
asnjë ndihmë. Ja tani presim sende për higjienë.
Nuk kemi as shampo, as detergjent. Nuk kemi asnjë lloj ndihmë” – thotë një refugjate 40 vjeçare.
Në shtëpitë ku janë vendosur nën përkujdesjen
e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale,
për periudhë pesë vjeçare, pa obligim për të
paguar qira, por duhet ti mbulojnë shpenzimet
komunale të banesës. Njëkohësisht, ju është
reduktuar edhe ndihma financiare nga UNHCR
dhe asistenca sociale, të cilën disa prej tyre e
shfrytëzonin, por nuk ju mjafton as për ti mbuluar faturat e rrymës. Kështu disa familje jetojnë me rrymë të ç’ kyçur dhe në hapësira me
lagështi. Siç thonë, për momentin vetëm Kryqi i kuq, ju siguron donacione. Sugjerojnë se
edhe atëherë edhe sot kanë punuar kohë pas
kohe që të mund ti mbulojnë të gjitha nevojat
jetësore. “Unë mbledh kartonë me fëmijët e mi,
sheh kartonë për një copë bukë. Buri im pas kartonëve, unë pas kartonëve, dhe kështu” – sqaron
një refugjate 40 vjeçare.
Të gjithë personat kanë sigurim shëndetësor dhe kanë legjitimacione shëndetësore.
Gjithashtu, në mënyrë të rregullt vizitojnë
mjekun, por thonë se nuk kanë mjete financiare ti mbulojnë shpenzimet për barnat që jua
kanë përcaktuar. Disa janë të sëmurë nga sëmundje kronike të zemrës, lukthit, ndërsa vuajnë edhe nga hipertensioni, diabeti, depresioni,
por edhe nga ftohje të zakonshme, si rezultat i
kushteve për jetë. Thonë se Kryqi i kuq shpesh
jua siguron barnat e nevojshme.

PROBLEME, NEVOJA DHE SOCIALIZIMI
NË KOMUNITET

Mos pasja e shtëpisë, papunësia, numri
madh i banorëve në një shtëpi në kushte të
këqija higjienike dhe mungesa e të ardhurave
mujore të përhershme, janë problemet më të
shpeshta të banorëve në banesat sociale për
refugjatë. Borxhet e mëdha për rrymë, janë
ngarkesë plotësuese për jetën e përditshme.
Të gjithë personat, janë shfrytëzues të
asistencës sociale që lëviz ndërmjet 2.500 –
6.000 denarë dhe paraqet të ardhurat e tyre
të vetme financiare mujore të përhershme.
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Por, thonë se nuk ju mjafton për mbulimin e të
gjitha nevojave për një familje me më shumë
anëtarë. Disa prej fëmijëve të refugjatëve,
kanë qenë të përfshirë në programe për punësim të subvencionuar, por nuk janë punësuar
pas përfundimit të programit. Disa prej grave
sugjerojnë edhe atë se, nuk punojnë për shkak
se nuk ka kush të kujdeset për fëmijët e tyre.
Për ata të cilët është ndërprerë ndihma financiare sociale, përditshmëria është akoma e më
e vështirë. Vetëm një fëmijë i mitur viziton
mësim. “Shkolla është larg për fëmijët, ndërsa
transport nuk ka” – reagon një refugjate 32
vjeçare. Ankohen edhe në lidhje me atë se nuk
kanë mbështetje nga Qendra për Punë Sociale,
edhe për atë se asnjë institucion nuk ka kryer
inspektim ose kontroll për atë se si jetojnë,
Tregojnë edhe për abuzime të të drejtës banesore te refugjatët, për shkak se personat që
kanë shtëpi si pronë, gjithashtu, janë shfrytëzues edhe të banesave sociale. Konsiderojnë se
është e padrejtë të paguajnë taksa komunale
në banesa sociale për refugjatë, kur nuk kanë
mundësi të fitojnë të holla, me çka do të mund
të paguanin shpenzimet mujore.
Një pjesë e personave ndihen si të pastrehë.
“Pasiguria më bën të ndihem si një lloj i pastrehë” - thotë një refugjate 32 vjeçare.
Të gjithë frikësohen për të ardhmen dhe
çfarë do të ndodhë pas pesë vjet, kur ju skadon marrëveshja për shfrytëzimin e banesave
sociale. “Kjo është zgjidhje e përkohshme. Do të
duhet të largohemi nga ajo banesë. Frikësohem
për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre” – thotë
një refugjate 40 vjeçare.
Personat me të cilët është realizuar intervista, gjatë jetës së tyre në Maqedoni kanë krijuar miqësi dhe janë në kontakt me familjet e
tyre më të gjera: Prindër, fëmijë, të afërm. Por
theksojnë se është vështirë ti mbajnë relacionet. Konsiderojnë se nuk janë mirë të pranuar
nga mjedisi më i gjerë. Ndihen të përjashtuar
dhe pa mundësi ti dëshmojnë dhe ti realizojnë kapacitetet e tyre. Nuk kanë kontakt me
institucionet ose organizatat civile. Theksojnë
se ndihma e vetme ju vjen nga Kryqi i kuq dhe
presim më tepër ndihmë dhe mirëkuptim nga
institucionet shtetërore.

SHËRBIME TË DOBISHME, ZGJIDHJE
DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Të gjithë personat janë të kënaqur me atë
që kanë “kulm mbi kokë”, edhe pse do të kishin
dashur tu përmirësohen kushtet për jetë (
lagështi, izolim të keq). “Mirë është të kesh
kulm mbi kokë, por të kem mundësi, dua të ble
shtëpinë time, kjo nuk është banesë për familje
me më tepër anëtarë” - thekson një refugjat 59
vjeçar. Si të dobishme i konsiderojnë ndihmën
me ushqim, veshje, barna, të cilën e marrin
nga Kryqi i kuq. Nuk kanë asnjë lloj ndihmë
tjetër, edhe pse ju nevojiten orendi shtëpiake,
veshje, qebe. Gjatë dimrit marrin edhe kompensim për dru dhe ndonjëherë fëmijët marrin
pako për Vitin e Ri. Presin më tepër ndihmë
nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale,
mundësi për kurse, për zanate.
Në vizionin e tyre për të ardhmen, të gjithë
pajtohen se duan të qëndrojnë në Maqedoni.
“Nuk kemi mundësi të kthehemi” - thotë një refugjate 40 vjeçare. Por janë pesimist se gjendja e tyre do të përmirësohet. Do të kishin
dashur të pajisen me shtetësinë e Republikës
së Maqedonisë dhe në këtë mënyrë ti gëzojnë
të gjitha të drejtat si qytetarë të këtij shteti.

Duan të kenë shtëpinë e tyre, mundësi për punësim, transport për fëmijët deri në shkollën
në Shuto Orizare, mbështetje për fëmijët që
kanë nevoja të veçanta si: Mjete ndihmëse ortopedike, logoped dhe ngjashëm. Janë të mendimit se pajisja me shtetësi do tu ndihmojë në
zgjidhjen e problemeve. “Por, jam skeptik se kjo
mund të ndodhë” – thekson një refugjate 40
vjeçare. Janë të vetëdijshëm se i pret e ardhme
e pa sigurt, në veçanti pas skadimit të marrëveshjes për shfrytëzimin e banesave sociale,
por shpresojnë se pajisja me pasaporta maqedonase do tu mundësojë largimin nga shteti.
“Epo nëse pajisesh me shtetësi, pajisesh edhe me
pasaportë dhe me të drejtën të udhëtosh. Të paktën fëmijët le të shkojnë, le të udhëtojnë për jetë
më të mirë, diku ku është më mirë” – thotë një
refugjat 43 vjeçar.
Personat me të cilët është realizuar intervista
kanë pamje të jashtme të rregullt dhe tregojnë gatishmëri për bashkëpunim. Komunikimi
gjuhësor, zhvillohej me vështirësi për shkak
të njohjes së kufizuar të gjuhës maqedonase.
Një pjesë e tyre dukeshin të lodhur dhe më të
moshuar se vitet që i kanë.

Konkluzë
Pajisja me shtetësi dhe me të gjitha të drejtat njerëzore dhe qytetare janë hapi i parë në drejtim
të avancimit të situatës së këtyre personave. Në të kundërt, e ardhmja e tyre e pa sigurt është
edhe më e vështirë. Ky target grup ka nevojë për asistim gjatë punësimit përmes trajnimeve për
kualifikim plotësues ose ri kualifikim ( përfshirë edhe mësimin e gjuhëve lokale) ose qasje të drejtpërdrejtë te kompanitë shtetërore dhe private, që do të subvencionoheshin në rast se punësonin
këta persona. Për këtë qëllim, ju nevojitet lejë për punë, por edhe ndihmë gjatë procedurës
administrative për pajisje me leje pune. Punësimi dhe të ardhurat e qëndrueshme janë hapi primar në tranzicionin e këtyre personave drejt jetës së pavarur jashtë institucionale. Në mënyrë
plotësuese, nevojitet të punohet në programe për uljen e diskriminimit të tyre dhe stereotipit
negativ në shoqëri, si dhe në drejtim të integrimit të tyre social më të suksesshëm.
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Të drejta
vetëm në
letër?
6.1. Situatë jetësore: Institucionet ndëshkuese – korrigjuese, përkufizim i përgjithshëm:
Nuk ka shtëpi në dispozicion para daljes nga
institucioni
6.2. Situatë jetësore: Institucion shëndetësor ( përfshirë edhe qendrat për rehabilitim
për vartës, spitale psikiatrike), përkufizim
i përgjithshëm: Në institucion qëndron më
gjatë sepse nuk ka shtëpi
6.3. Situatë jetësore: Institucione për
fëmijë/shtëpi, përkufizim i përgjithshëm:
Nuk ka shtëpi të identifikuar (për shembull
në ditëlindjen e tij të 18-të)
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Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e RM-së, 148/13), personat në rrezik
social kanë të drejtë për shërbime dhe ndihmë,
siç janë: Shërbimi i parë social i cili përfshin
vërejtjen e problemit që rezulton nga gjendja
e rrezikut social, ti sugjerohen shfrytëzuesit
zgjidhjet e mundshme, shërbime dhe mjetet
për mbrojtjen e tij, si dhe për rrjetin e institucioneve kompetente për ofrimin e shërbimeve ( neni 27), si dhe shërbime për ndihmë
përkatëse për individin ( neni 28) dhe ndihmë
profesionale për familjen (neni 29). Realizimi
i masave dhe aktiviteteve realizohen në qendrat për punë sociale në bashkëpunim me komunën, qytetin Shkup dhe komunat në qytetin
Shkup, institucionet para shkollore, shkollore,
institucione shëndetësore dhe trupa dhe organe tjera shtetërore, persona juridik dhe fizik
dhe shoqata. Në mënyrë përkatëse, personat
që me largimin nga institucioni ndëshkueskorrigjues nuk kanë shtëpinë e tyre, duhet të
këshillohen nga qendrat për Pune Sociale për
mundësitë e banimit.
Në lidhje me personat që kanë qenë të
përkujdesur nga institucioni për fëmijë pa
kujdes prindëror, janë parashikuar mundësi
për shfrytëzimin e banesave sociale, si dhe
kompensim me para deri në moshën 26 vjeçe.
Realizimi i të drejtës për ndihmë me para për
personin që deri në moshën 18 vjeçe ka pasur statusin e fëmijës pa prind dhe pa kujdes
prindëror, vlen për ata që nuk kanë të ardhura
dhe pronë prej së cilës mund të mbajnë veten
deri në moshën 26 vjeçe. Lartësia e mjeteve
financiare është 4.156 denarë për person të
pa punësuar dhe 5.600 denarë për nxënës të
rregullt41.
Projekti “Banesa sociale për grupet sociale
vunerabile” ka për qëllim të sigurojë qasje drejt

banimit përkatës dhe luftë kundër varfërisë
dhe përjashtimit social të kategorive të caktuara të personave. Fëmijët pa prindër ose
kujdes prindëror - persona më të moshuar se
18 vjeç, të cilët deri në moshën 18 vjeçare kanë
qenë të përkujdesur në institucione ose në
forma të tjera të përkujdesjes së fëmijëve pa
prindër, janë një nga target grupet. Koordinues i këtij projekti është Mistria e Transportit
dhe Lidhjeve, në bashkëpunim me qendrat
ndër-komunale për punë sociale, ndërsa e realizon Shoqata Aksionare për Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësira Banesore dhe Afariste
me Rëndësi për Republikën e Maqedonisë.
Projekti është bashkë financuar nga Banka për
Zhvillim pranë Këshillit të Evropës42.
Në pajtim me nenin 11 të Ligjit për mbrojtje
sociale, komuna, qyteti Shkup dhe komunat
në qytetin Shkup, sigurojnë realizimin e mbrojtjes sociale për fëmijë pa prindër dhe fëmijë
pa kujdes prindëror. Në mënyrë plotësuese,
përmes ndihmës financiare nxitet vazhdimi i
arsimimit, në institucionet e larta arsimore,
të personave që deri në moshën 18 vjeçe kanë
pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe kujdes
prindëror. Ndihma me para për studim është
12.000 denarë në nivel mujor, nëse personi
shfrytëzon banesë sociale me qira, respektivisht 24.000 denarë në muaj, nëse nuk shfrytëzon banesë sociale me qira 43.
Në lidhje me personat që janë të vendosur në
institucione shëndetësore ose institucione të
tjera, në bazë të nenit 178 të Ligjit për familjen
(Gazeta Zyrtare e RM-së, 153/14), kujdesin për
anëtarët e familjes dhe të afërm tjerë dhe e
drejta e tyre dhe detyrë dhe obligim për kujdes
ekziston edhe te të afërmit e tjerë të brezit të
parë, si dhe te vëllezërit dhe motrat.
Në rastet gjatë së cilave kujdesi i ndërsjellë

41
Project “We care“: National programmes and benefits within the social protection system in the Republic of Macedonia
2013: Exercising the right to financial welfare by a person who by the age of 18 had the status of a child without parents
and parental care. Available at: http://creativa5.com/dev/giz/node/77 [28.02.2016]
42
Project “We care“: National programmes and benefits within the social protection system in the Republic of Macedonia
2013: Social buildings for the socially vulnerable groups. Available at: http://creativa5.com/dev/giz/node/1 [28.02.2016]
43
Project “We care“: National programmes and benefits within the social protection system in the Republic of Macedonia
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i anëtarëve të familjes dhe të afërmve të tjerë
nuk mund të realizohet në tërësi ose pjesërisht, Republika e Maqedonisë anëtarëve të
pa siguruar të një familje u siguron mjete të
nevojshme për jetë nën kushtet e përcaktuara me ligj. Në bazë të nenit 179, nëse person
i rritu nuk është i aftë për punë për shkak të
sëmundjes, problemit fizik ose psikik, ndërsa
nuk ka mjete për jetë dhe nuk mund ti fitojë
nga prona e vet, prindërit janë të obliguar të
kujdesen për ta derisa zgjat pa aftësia e tyre
ose obligimi për kujdesin e tyre bie mbi të afërmit e brezit të parë, si vëllezër dhe motra.

Duhej të pija që
të më marrin nën
përkujdesje në
spitalin psikiatrik
M.A. tani më një vjet qëndron në spitalin
psikiatrik, ndërsa dalja e saj prej këtu prolongohet për shkak se nuk ka ku të kthehet.
Ajo ishte shfrytëzuese e shërbimeve të spitalit më parë, dhe ka vendosur përsëri të trokasë në këtë derë, si mundësi e vetme ku mund
të ketë kulm mbi kokë, pasi një periudhë të
gjatë është përballur me dhunë familjare.
- Nëse fitonte në kumar, lehtë kalonim në
shtëpi. Nëse humbte – më hidhte si leckë
jashtë dhe atëherë flija në garazh. Mjekja
ime nuk donte të më japë udhëzim për këtu,
sepse nuk kisha më problem me alkoolin.
Kështu, ndodhi të dehem qëllimisht, që të vij
këtu e pirë që të më pranojnë. Këtë e shihja si
rrugëdalje - tregon M.A.
Sugjerimet e spitalit se duhet të dalë prej
atje janë gjithnjë e më intensive muajt e
fundit, kështu që të ardhmen e sheh me plot
pasiguri për shkak se lista për lëshimin e saj,
thotë mund ti dorëzohet çdo moment.
M.A. ka pension, por me pensionin e paguan
kredinë. Do të këtë mundësi të vendoset në
ndonjë nga shtëpitë për pensionistë, por, tani
për tani, thotë, duhet të presë shumë për
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shtëpitë shtetërore për të moshuar, ndërsa për
ato privat nuk ka para.
Personeli i spitalit, nga ana tjetër, sqarojnë
se shpesh ndodh shtëpitë e pleqve ose institucionet bëjnë problem për pranimin e personave që kanë dalë nga spitali psikiatrik.
Për shkak të situatës në të cilën ndodhet
T.A. ka bërë tentativa për vetëvrasje.
Analizë
Analiza që vijon është në lidhje me pyetësorin i cili i analizon gjendjet me persona që
së shpejti duhet të lirohen nga burgu, institucione shëndetësore ose institucione të tjera.
Në të analizohen gjendjet me personat në
kategoritë e institucioneve si vijon: Institucione ndëshkuese – korrigjuese, spitale psikiatrike dhe institucione për fëmijë pa kujdes
prindëror. Për këto target grupe ekziston
rrezik të bëhen të pastrehë, sepse shpesh para
daljes nga institucioni personi nuk ka shtëpi
në dispozicion, siç është rasti me fëmijët paprindër dhe kujdes prindëror, të cilët deri në
moshën 18 vjeçe duhet të largohen nga institucioni, ndërsa nuk kanë shtëpi të identifikuar
ose ngelin në institucion kohë më të gjatë për
shkak së nuk kanë shtëpi. Pyetësori është paramenduar si vetë evaluim dhe vetë perceptim i
të pastrehëve dhe është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar
gjatë periudhës shtator 2015 – shkurt 2016. Dy
intervista janë realizuar me telefon, ndërsa të
tjerat janë realizuar në kontakt të drejtpërdrejtë me personat në Shkup.
Analiza e përgjigjeve fokusohet drejt nevojave të këtij target grupi, shkaqet që kanë bërë
të humbin shtëpinë, jeta brenda dhe jashtë institucionit, rreziku të bëhen të pastrehë, relacionet sociale me familjen dhe me miqtë, trajtimi nga komuniteti dhe institucionet, si dhe
vizion për të ardhmen dhe qëndrimi personal
në lidhje me atë se si të tejkalohet problemi
me banimin te këto target grupe.
PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që për një kohë
duhet të lirohen nga burgu, institucionet
shëndetësore ose institucione të tjera, janë
realizuar intervista me shtatë meshkuj dhe

një femër. I intervistuari më i ri në moshë ishte
17 vjeç, ndërsa i intervistuari më i moshuar i
moshës 65 vjeç. Një person është në vitet e
vonshme të adoleshencës, ndërsa dy persona
në të njëzetat e vonshme, një person në të
tridhjetat e hershme dhe dy janë në të pesëdhjetat. Sipas përkatësisë etnike, pesë persona
janë Maqedonas, dy janë të përkatësisë etnike
rome dhe një person është Turk. Të gjithë
personat me të cilët është realizuar intervista kanë certifikatë dhe shtetësi të Republikës së Maqedonisë. Disa persona nuk kanë
dokumente për identifikim ( letërnjoftim ose
pasaporta), një person thotë se letërnjoftimi
i është lëshuar me adresën e motrës së saj,
ndërsa person tjetër e ka humbur kur ka humbur shtëpinë. Një person jeton në bashkësi me
partnerin e saj dhe ka foshnjë 20 muajshe e cila
jeton me të afërmit e saj. Pesë persona jetojnë
vetë pa fëmijë dhe një person është e ve me dy
fëmijë të rritur. Vetëm një person është i martuar me dy fëmijë të rritur, prej të cilëve njëri
jeton në SOS – fshatin për fëmijë, ndërsa tjetri
është larguar nga institucioni dhe jeton vetë
me qira. Tre persona nuk kanë kryer arsimin
fillor, dy kanë kryer arsimin fillor, një ka kryer
arsimin e mesëm të shkallës së tretë dhe dy
persona kanë kryer shkollë zejtare. Një person
kohë më parë është liruar nga burgu, por pret
përsëri të privohet nga liria për vepër tjetër.
Në ndërkohë, nuk ka shtëpi dhe së bashku me
bashkëshorten e ti të pa kurorëzuar jetojnë në
rrugë. Katër persona janë të vendosur në spital
psikiatrik. Një person është i dënuar në burgun
për të mitur dhe gjatë kohës së mungesave të
lejuara jeton me nënën, njerkun dhe me vëllain, edhe pse paraprakisht ka qenë i vendosur
në institucion për fëmijë pa prindër dhe kujdes
prindëror. Dy persona si fëmijë pa prindër dhe
kujdes prindëror kur janë bërë18 vjeç, janë
larguar nga përkujdesja institucionale dhe
për momentin nuk kanë shtëpinë e tyre. Një
prej tyre së bashku me disa persona të institucionit kanë qenë të vendosur në vendbanim
me qira të mbuluar nga shteti, por për shkak
të presionit psikologjik dhe maltretimit nga
shokët e dhomës, me dhunë është larguar nga
shtëpia. Personi tjetër që është larguar nga
institucioni vetë kujdeset për veten. Presin

të fitojnë banesë sociale me qira, por përballen me vështirësi gjatë realizimit të kësaj të
drejte. Personat me të cilët është zhvilluar
intervista janë nga më tepër qytete të Maqedonisë dhe për momentin janë të vendosur
dhe jetojnë në Shkup. Në mesin e katër personave që nuk janë në institucionin psikiatrik, dy
kanë sigurim shëndetësor, ndërsa dy nuk kanë
mundësi rregullisht të paraqiten në shërbimet
sociale në qytetet amë dhe e kanë humbur të
drejtën për sigurim shëndetësor. Njëri prej tyre
shfrytëzon vërtetimin për të pastrehë, të cilën
disa mjekë ia pranojnë, ndërsa person tjetër
sqaron se vështirë ka kursyer që të pajiset me
certifikatë të lindjes dhe shtetësi dhe nuk ka
mundësi ta bëjë të njëjtën edhe për legjitimacionin shëndetësor. Disa kohë pas kohe ankohen për shqetësime shëndetësore, por nuk
kanë sëmundje kronike.
JETESA INSTITUCIONALE DHE PASIGURIA
PAS LARGIMIT NGA INSTITUCIONI
Një person më pak se një vit është i vendosur në institucion psikiatrik, tjetri dy vjet,
i treti tre vjet me ndërprerje të përkohshme
dhe një person më tepër se 15 vjet “jeton” në
spital. Një person disa herë ka qenë i vendosur në institucion. Si rezultat i divorcit dhe
borxheve financiare e ka humbur shtëpinë dhe
për një kohë ka jetuar në rrugë, dhe pastaj për
katër vite është vendosur në spitalin psikiatrik.
Tani, së bashku me bashkëshorten aktuale,
dy vjet banojnë në institucion. Dy persona të
tjerë kanë qenë të vendosur në institucione
të ndryshme shëndetësore ose institucione të
tjera ndëshkuese – korrigjuese. Njëri prej tyre
shtatë muaj ka qenë në institucion psikiatrik
dhe prej kur ka shkuar te motra e tij me letrën
e lëshimit, përsëri është sjellë në institucionin
psikiatrik ku është marrë nën përkujdesje tani
më 15 vite. Nuk ka shtëpinë e tij sepse vendbanimi i prindërve është shitur pa pëlqimin e
tij. Person tjetër, tre vjet ka qenë i vendosur
në institucion për përkujdesje, edukim dhe
arsimin të fëmijëve dhe të personave të rinj,
dhe tre vjet në institucion për fëmijë me probleme sociale - edukuese, ndërsa pesë vjet i ka
shfrytëzuar shërbimet e pikës për të pastrehë
të Kryqit të kuq dhe ka fjetur në vendbanime
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të improvizuara, si garazhe, shtëpi prej kartoni. Ka qenë nën kujdestarinë e kushërirës së
tij, por pas vdekjes së saj, ka ngelur në rrugë.
Derisa ka punuar për një kohë, ka mundur të
mbulojë qiranë për vendbanimin e tij. Vetëm
katër muaj ka qëndruar te i vëllai, por pastaj
e ka përzënë.
I dënuari në burgun për të mitur është fëmijë i një familje dis funksionale dhe paraprakisht
ka qenë i vendosur në institucionin për fëmijë
pa prindër dhe kujdes prindëror. Vëllezërit dhe
motrat e tij, gjithashtu, janë të vendosur në
institucione për përkujdesjen e fëmijëve ose
janë në familje që i kanë marrë në përkujdesje.
Familja e tij (nëna, njerku dhe vëllai) jetojnë me
qira në kushte substandarde në një dhomë me
banjë, por pa ujë dhe rrymë, ndërsa “fitojnë”
në semaforë. Ka jetuar edhe në rrugë edhe në
vendbanime të improvizuara prej kartoni ose
në tokë të okupuar.
Dy personat që janë larguar nga banimi institucional në moshën e tyre 18 vjeçare, jetojnë në banesat e miqve të tyre, të cilët u kanë
dalë në ndihmë për shkak se nuk kanë shtëpinë
e tyre. Për këtë nuk paguajnë asnjë kompensim as nuk marrin pjesë në pagesën e shpenzimeve të caktuara për jetesë. Mënyra e këtillë
e jetesës zgjat kohë më të gjatë, madje edhe
deri në pesë vjet.
Personi i cili kohë më parë u lirua nga burgu
është pa shtëpi dhe fle në rrugë, në karriget e
parkut së bashku me partneren e tij, por pret
përsëri të kthehet në burg. Është rritur në
institucion për fëmijë pa prindër dhe kujdes
prindëror dhe kohë të caktuar ka qenë në institucion për përkujdesje, edukim dhe arsimimin
e fëmijëve dhe të rinjve. Nuk ka mundësi të
jetoje me të afërmit e tij të varfër për të cilët
do të ishte barë plotësuese dhe është falënderues që ata kujdesen për fëmijën e tij. “Tani nuk
jam askund, tekstualisht në rrugë” - thotë ish i
burgosuri 27 vjeçar. Shpreson do t’ia dalë të
vendoset në objektin – dhomë të ndërtuar në
mënyrë jo legale, pa rrymë dhe ujë, që e ka
poseduar një i pastrehë i cili kohë më parë ka
ndërruar jetë. Dënimi me burg është për vjedhje. “Vidhja rimorkiot për ushqim dhe veshje,
kohë pas kohe flija atje” - vazhdon ai. Shpreson
përsëri do të mund të angazhohet si shitës i
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revistës “Lice v lice”.
PROBLEME, NEVOJA DHE SOCIALIZIMI
NË INSTITUCION DHE JASHTË TIJ
Edhe pse të ndryshëm për nga karakteret
e tyre dhe kapaciteti, e përbashkëta për këto
tre kategori të personave, është ajo se largimi
nga institucioni do të thotë zhytje në kategorinë e të pastrehëve. Personat që lirohen nga
institucioni ndëshkues – korrigjues, nevojitet
të kenë të siguruar shtëpi, që realizohet edhe
në komunikim me Qendrat për Punë Sociale,
por evidente se ky sistem i komunikimit institucional dhe koordinimit ka mangësi. Personat që kanë qenë të vendosur në institucione
psikiatrike për trajtim përkatës, si rezultat i
refuzimit nga familja, nuk largohen nga këto
institucione edhe pas disa vite prej kur kanë
përfunduar nevojat për kurimin e tyre institucional. Disa persona përkujdesjen institucionale e konsiderojnë si formën e vetme për banim
dhe janë të gatshëm të përsërisin veprat për
të cilat paraprakisht kanë qenë në trajtim në
institucionin psikiatrik vetëm që të kenë “kulm
mbi kokë”. Dy personat me të cilët është zhvilluar intervista, të cilët deri në moshën e tyre
18 vjeçe kanë qenë të vendosur në institucion
për fëmijë pa kujdes prindëror, pas largimit
nga institucioni përballen me vështirësi gjatë
realizimit të të drejtës së tyre për banim të
subvencionuar dhe kompensim me para dhe
janë të detyruar të kërkojnë mënyra alternative për banim, që zakonisht janë bashkëjetesë
në shtëpitë e miqve.
Divorc, vdekja e partnerit martesor, raporte
familjare të rrënuara, stres psikik dhe humbja
e punës, borxhe financiare dhe hipoteka janë
disa nga shkaqet për të cilat personat kanë
humbur shtëpinë ose pas qëndrimit në institucion psikiatrik nuk janë kthyer në shtëpitë e
tyre. Tregimet e jetëve personale të personave
që nuk kanë shtëpi pas përkujdesjes institucionale janë plot me pasiguri, stres, dhunë,
tentime për vetëvrasje, por edhe pikëllim për
shkak të refuzimit nga familja dhe shoqëria.
Personat që janë në institucion psikiatrik,
janë të vetëdijshëm për problemet e tyre shëndetësore dhe e pranojnë terapinë që ju jepet
që të funksionojnë në mënyrë përkatëse në

institucion dhe në mjedis. “Prej kur ma dhanë
terapinë, gjithçka është në rregull” – thotë një
person 50 vjeçar i përkujdesur nga institucioni
psikiatrik. “Me terapi të rregullt, situata është
nën kontroll” – thotë një 31 vjeçar i përkujdesur
nga institucioni psikiatrik. Personeli spitalor,
konsiderojnë se janë të gatshëm për jetë të
pavarur jashtë institucionit. Por disa edhe
përskaj mungesës së indikacioneve mjekësore,
vullnetarisht pranojnë vendosjen në institucion psikiatrik. “Nuk kam shtëpi” – thotë një 65
vjeçare, e përkujdesur nga institucioni psikiatrik, e cila nuk ka mundësi të jetojë me fëmijët e saj të rritur me të cilët është në raporte
familjare të rrënuara.
Në mesin e personave që janë të vendosur
në institucionin psikiatrik, dy janë pranues të
pensionit dhe një pranon asistencë sociale. Të
tjerët nuk kanë të ardhura mujore financiare
të përhershme. Personi i liruar nga institucioni
ndëshkues - korrigjues është pa punë dhe të
ardhura të përhershme mujore. Personat që
janë larguar nga institucioni për fëmijë pa kujdes prindëror punojnë në diskoteka, pa rrogë,
vetëm për bakshish, i cili në nivel mujor është
më së shumti 12.000 denarë, me të cilat duhet
ti mbulojnë të gjitha shpenzimet mujore. Asnjë prej tyre nuk është shfrytëzues i ndihmës
sociale, para së gjithash, për shkak se nuk kanë
mundësi për muaj të paraqiten në zyrat për punësim në qytetet amë.
Refuzimi nga familja ju shkakton pikëllim
të madh. “E dua motrën edhe përkundër të
gjithave. Kërkoj mënyrë të pajtohem, por nuk
shkon. 15 vite nuk ka ardhur në spital. Janë vite
të gjata, kur njeri mund të formojë edhe një lloj
familje” - thotë një 50 vjeçar i përkujdesur i
institucionit psikiatrik. “Vëllai më vjen në vizitë
në disa javë. Më sjell dy kuti cigare biskota dhe
aq. Motra vetëm një herë më dërgoi 50 euro” thotë një 31 vjeçar i përkujdesur nga institucioni psikiatrik. “Nuk dëgjohem me vajzën dhe
me motrën. Nuk paraqiten. As që kam prekur
dikë, as që kam ofenduar, asnjë gjë skam bërë,
as kam thënë gjë. Djali mu paraqit një herë në
telefon dhe më tha: “Unë ngjaj me ty mama!
Unë ngjaj me ty mama!“ dhe aq – thotë një 50
vjeçar i përkujdesur nga institucioni psikiatrik.
Me rëndësi është që këta persona kanë nevojë

për socializim, në veçanti jashtë institucionit.
Edhe personi që është liruar nga institucioni
ndëshkues – korrigjues, nuk ka rrjet të gjerë
të kontakteve sociale. Shoqërohet me bashkëshorten e tij dhe me të pastrehe të tjerë.
“Me të pastrehët mund të bisedoj, me sinqeritetin
më të madh për të gjitha problemet. Ata më kuptojnë dhe e dinë në çfarë gjendje jam. Ndoshta
nuk mund të më ndihmojnë, por të paktën më
kuptojnë. Më udhëzojnë ku mund të fle, ku është
më sigurt” – thotë një 27 vjeçar ish i burgosur.
Për të, sigurimi i ushqimit ditor, gjithashtu,
paraqet sfidë. “Shkoj nëpër shtëpi dhe nëpër
banesa, lyp. Ha nëse më japin njerëzit” – thotë
27 vjeçar ish i burgosur.
Personat me të cilët është realizuar intervista, ata të cilët kanë dalë nga institucioni për
fëmijë pa kujdes prindëror thonë se komunikojnë vetëm me miq, por jo edhe me personelin e institucionit në të cilin kanë jetuar
deri në moshën 18 vjeçe. Komunikojnë dhe
mbështeten me persona të tjerë që kanë jetuar në institucion, por formojnë edhe miqësi
të reja. Konsiderojnë se institucioni nuk i ka
përgatitur për jetë të pavarur. Edhe pse janë të
njoftuar me obligimin se duhet të largohen nga
institucioni, thonë se ju nevojitet mbështetje
gjatë procesit të përshtatjes dhe të rregullimit
të jetës jashtë institucionit. “Unë fillova vetë
të përballem me disa punë në jetë. Asnjë nga
institucioni nuk më tha çfarë duhet, si duhet” thotë një djalosh 29 vjeçar që ka jetuar në institucionin për fëmijë pa prindër dhe pa kujdes
prindëror. “Në vend të largohesh nga institucioni
me kokë të kthjellët, ata me forcë...“ – vazhdon
ai. Komunikimi i tyre edhe me institucione
të tjera nuk është pozitiv. Ballafaqohen me
pengesa institucionale, gjatë realizimit të të
drejtës së tyre për marrjen me qira të banesës
sociale. “Aplikova për banesë sociale në lagjen
Gjorçe Petrov, por më refuzuan për shkak se si
vendbanim në letërnjoftim është shënuar qendra
për punë sociale në komunë tjetër” – thotë një
djalosh 29 vjeçar që ka jetuar në institucionin
për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror.
“Kam ngecur në labirinte administrative, ndërsa
kur drejtohem te QPS, në lidhje me këtë, nuk kanë
përgjigje. Drejtori më thotë se mund të më ndihmojë vetëm me ndihmë sociale” - vazhdon ai.
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Me pengesa të ngjashme burokratike përballet
edhe një person tjetër, i cili nuk mund të realizojë të drejtën e marrjes me qira të banesës
sociale. “Puna është se ne që nuk jemi nga Shkupi, presim dhe nuk mund të nxjerrim as letërnjoftim. Unë jam nga Kavadarci madje edhe sikur të
më ofrojnë banesë në atë qytet, këtu jam një kohë
të gjatë dhe nuk kthehem atje - jo!“ – thotë një
19 vjeçar ish banor i institucionit për fëmijë pa
prindër dhe pa kujdes prindëror.
Edhe persona të tjerë në të kaluarën nuk
kanë pasur mbështetje institucionale, e cila,
nëse e keni, do ta kishit ruajtur familjen. “Prej
kur na përjashtuan nga banesa, tekstualisht, nuk
kishim ku të shkojmë. Nuk kishte mënyrë tjetër
përpos fëmijët ti çojmë në shtëpinë e fëmijëve pa
prindër. Isha te Ministria e Drejtësisë, në Ministria
e Transportit dhe Lidhjeve... askush- asnjë gjë. Në
Qendrën për Punë Sociale më thanë se ky nuk
paraqet rast social” – thotë një 50 vjeçar person i përkujdesur nga institucioni psikiatrik.
Për institucionet ngjashëm mendon edhe një
17 vjeçar, banor i institucionit për fëmijë pa
prindër dhe kujdes prindëror. “Na dënuan në
Veles dhe atje jam tani më gjashtë muaj. Duhet
të jem edhe një vit. Mund të ma ulin dënimin, por
vetëm me avokat, unë kam vetëm shtetëror. Atij
aspak nuk i intereson, më tha se do të përfundoj në burg dhe kjo është kjo, nuk më mbrojti”
– thotë ai.
Mos pasja e shtëpisë, është problemi kryesor i këtij target grupi. Kjo i pamundëson personat që janë të përkujdesur në institucione
shëndetësore të bëjnë jetë të pavarur jashtë
institucionit. Sipas personelit mjekësor, para
shumë vitesh është dashur të lëshohen nga
institucioni për shkak se me terapi përkatëse
janë të gatshëm vetë të kujdesën për vete.
Gjithashtu, një pjesë e personave të cilët kanë
qenë nën përkujdesjen e institucioneve për
fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror, përballen me pengesa administrative gjatë realizimit
të të drejtave të tyre sociale për shfrytëzimin
e banesës më qira, gjatë çka kusht i domosdoshëm është të jesh banor i komunës ku aplikohet për banim. Mungesa e shtëpisë i inkurajon ata që dalin nga institucionet ndëshkuese
- korrigjuese, të vazhdojnë me jetën e cila nuk
do ti ktheje përsëri atje.
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Financat e pa qëndrueshme, pa punësia ose
punësimi i pa sigurt i pamundësojnë në planifikimin e jetës së mëtejshme. “Gjinde, huazoj
para nga disa të njohur. Ngarkohem me borxh, e
di, por tani, për momentin nuk kam para ti kthej.
Paraprakisht ia dola të fitoj me shitjen e revistës
në rrugë dhe nga shitja e kartonëve, por tani
jo. Nuk e kam as karrocën me të cilën mblidhja
kartonë” – thotë një 27 vjeçar ish i burgosur.
“Punoja në një marrjet të madh për ushqim, u vonova për në punë dhe më lëshuan nga puna pas
tre muaj” – thotë një djalosh 29 vjeçar i cili ka
qenë i përkujdesur nga institucioni për fëmijë
pa prindër dhe kujdes prindëror.
Për personat e përkujdesur në spital psikiatrik, nevoja për socializim është dominuese
në perceptimin për jetë më të mirë. Ndjehen të vetmuar dhe të izoluar. Stigmatizimi i
familjeve me persona me probleme psikike bën
që familja e tyre e afërt dhe të afërmit, rrallë
herë ti vizitojnë. Një 51 vjeçar, i përkujdesur i
institucionit psikiatrik thotë: “Nuk më duhet asnjë gjë, vetëm të mund të kontaktoj me motrën,
të më flasë, të mos jetë e hidhëruar me mua”. “Më
mungon jeta sociale, këtë muhabet normal që e
bëra me ju do të më zgjatë 15 ditë” – thotë një 50
vjeçar i përkujdesur në institucion psikiatrik.
Një pjesë ndihen të harruar nga institucionet
dhe nga qendrat për punë sociale. Madje edhe
konsiderojnë se jeta në institucion nuk është
e mirë, por kjo është më e mira për momentin. “Llogarite sikur je vetë në jetë“ – thotë një
19 vjeçar ish banor i institucionit për fëmijë pa
prindër dhe pa kujdes prindëror. Disa prej tyre,
individë ju kanë ndihmuar gjatë situatave të
rëndë jetësore, si mbulimin e shpenzimeve për
operacion.
Konsiderojnë se komuniteti më i gjerë nuk
ka mirëkuptim për situatën e tyre, i stigmatizojnë, kritikojnë dhe i gjykojnë.
Një pjesë e personave ndihen si të pastrehë
ose me rrezik të bëhen të pastrehë. Koshient,
se, nëse largohen nga institucioni nuk do të
kenë ku të banojnë. “Nëse dal prej këtu, ku do
të shkoj? “- bën pyetje retorike një 50 vjeçar i
përkujdesur në institucionin psikiatrik. Konsiderojnë se të jesh i pastrehë është gjëja më
e vështirë që mund ti ndodhë një njeriu dhe
mendimi i tillë ju ndjell frikë, shqetësim dhe

ndjenjën e mos pasjes së ndihmës.
SHËRBIME TË DOBISHME,
ZGJIDHJE DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Në vizionin e tyre për të ardhmen të gjithë
të anketuarit thonë se do të kishin dashur
shtëpinë e tyre. Do të kishin dashur të punësohen që të mund të jetojnë jetë të pavarur nga
institucionet, vetë ose me familjet e tyre. Duan
të krijojnë familje. Konsiderojnë se duhet të
kenë qasje drejt banesave sociale ose institucione të tjera për njerëz të moshuar gjatë kësaj
pa u stigmatizuar dhe kufizuar në shfrytëzimin
e këtyre shërbimeve për shkak të jetës së
mëparshme në institucion ose për shkak të
vendit prej nga vinë. Personat që kanë jetuar
pa prindër dhe kujdes prindëror, janë të mendimit se ju nevojitet shoqërimi për të bërë lobi
dhe përfaqësimin e të drejtave të tyre. “Ne na
duhet shoqatë, e cila do ti zgjedhë problemet
si të miat. Duhet të jetë vend ku këta persona
hapur do të flasin për problemet dhe do të gjej-

në zgjidhje për tejkalimin e tyre. Është ndryshe
kur mbrapa teje qëndron shoqatë, e tjetër kur
je vetë. Vetë nuk mund të bëj asnjë gjë“ – thotë
një 29 vjeçar ish banor i institucionit për fëmijë
pa prindër dhe pa kujdes prindëror. Konsiderojnë se nevojitet raport më human për këto target grupe, me më tepër mirëkuptim dhe prirje
nga institucionet dhe komuniteti.
Ju duhen më tepër informata për qasje drejt
punës, si të realizojnë të drejtën për banesë
dhe kompensim me para, i cili dedikohet për
personat pasi janë larguar nga isntitucioni për
fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror. Presin
përshtatshmëri më të madhe nga institucionet. Konsiderojnë se është e padrejtë të ri
lokohen në qytetet e tyre ame, ndërsa që nga
mosha pesë vjeçare jetojnë në Shkup.
Personat me të cilët është realizuar intervista kanë pamje të jashtme të rregullt dhe tregojnë gatishmëri për bashkëpunim. Komunikimi
gjuhësor zhvillohej pa vështirësi.
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Konkluzë
Karakteristika e kësaj kategorie persona, sugjerojnë nevojën për një sërë programe të ndryshme dhe shërbime të nevojshme për avancimin e cilësisë së jetës. Për personat që me vite janë
të vendosur në institucion psikiatrik, ndërkaq nuk kanë shtëpinë e tyre ose nuk kanë mundësi të
jenë të përkujdesur nga të afërmit, nevojitet tu jepet mundësia për banim të pavarur ose banim
jashtë institucional që do ta ndajnë me dikë tjetër, i cili tërësisht ose pjesërisht do të mbulohet
nga shteti/fondet lokale. Një pjesë e këtyre personave nuk janë tërësisht të aftë për jetë të pavarur, kështu që kujdesi plotësues mund tu ndihmojë në jetën e përditshme dhe gradualisht
të punojë në rritjen e kapaciteteve të tyre për menaxhim me ekonominë familjare. Në lidhje
me angazhimin e punës, nevojitet të mendohet për masa alternative për punësim. Përfitimet
që i ofron Qeveria për punësim të subvencionuar të personave me pengesa intelektuale janë në
atë drejtim, por nevojitet sistem i monitorimit dhe evaluimit se sa shfrytëzohen këto masa, në
veçanti pas konstatimeve për keqpërdorim të tyre nga të punësuarit. Nevojitet edhe integrimi i
personave në tregun e rregullt të punës, nëpërmjet respektimit të kapaciteteve të tyre. Për ata
të cilët përkujdesjen institucionale e shfrytëzojnë si “kulm mbi kokë” nevojitet dizajni i sistemit
më koherent të masave sociale, të cilat do të mundësojnë banim të pavarur jashtë institucional.
Personat që lirohen nga institucioni ndëshkues – korrigjues , duhet të kenë të siguruar shtëpi.
Në mënyrë plotësuese, institucionet duhet të përfshihen në punësimin e tij, nëse bëhet fjalë për
pengesë më të gjatë se gjashtë muaj4, ose pako ndihmë sociale që përkohësisht do tu ndihmojnë
në ri integrim dhr ndalimin e rrezikut nga kthimi në institucion.
Mundësitë për recidiv janë më të mëdha gjatë periudhës pas lëshimit nga institucioni, dhe
prandaj nevojitet ndihmë më sistemore për këta persona. Fokusi i shërbimeve duhet të jenë edhe
familjet e këtyre personave, në veçanti nëse personi në institucionin ndëshkues – korrigjues ka
qenë bartës i buxhetit familjar, madhe edhe si pjesë e tregut të punës jo formal.
Shteti nëpërmjet disa projekteve, siguron shfrytëzimin e banesave sociale dhe nxit punësimin
e personave që janë larguar nga institucioni për përkujdesjen e fëmijëve pa prindër dhe kujdes
prindëror. Megjithatë, sistemi mundëson opstrukcione administrative - burokratike në drejtim të
realizimit të të drejtave sociale. Për këtë kategori të personave nevojitet përshtatje, në veçanti
që relacionet e tyre sociale shumë vite janë ndërtuar në një mjedis dhe largimi prej tij do të
thotë edhe humbjen e komunitetit të mbështetjes sociale dhe të kapitalit social kulturor. Këta
persona duhet të nxiten në mënyrë plotësuese të vazhdojnë shkollimin nëpërmjet bursave dhe
shfrytëzimit të subvencionuar të konvikteve studentore (ose siç po realizohet tani, nëpërmjet
ndihmës me para) në veçanti që kjo kategori e personave ngelin në nivel të ulët të arsimimit dhe
me mundësi të kufizuara për integrim në tregun e punës.
Nga aspekti i komunitetit dhe shoqërisë, nevojiten programe që të tejkalohet stigmatizimi,
programe për ndihmë psiko-sociale dhe punë individuale me persona që luftojnë me vartësi, programe për kujdestarë dhe për ndihmë për personat që kur bëjnë 18 vjeç fillojnë jetë të pavarur.
Gjithashtu, nevojiten programe për tejkalimin e diskriminimit dhe për përjashtimin e këtyre personave nga tregu i punës. Nevojitet përfshirje më e madhe e vetëqeverisjeve lokale dhe komunave në sistemin e mbrojtjes sociale të këtyre personave dhe krijimin e programeve lokale për
ndihmë bazuar në partneritet me sektorin civil dhe me komunitetin afarist.
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GJITHÇKA
FILLON NGA
KULMI I
SIGURT MBI
KOKË
Kategoria operative: personat që jetojnë në
vendbanim të pasigurt
10 Situata jetësore: strehim i përkohshëm tek
të afërmit dhe miqtë e ngushtë; përkufizimi i
përgjithshëm: jetesë në banesë konvencionale, por
kjo nuk i takon personit, nuk është rezidenca e tij e
përhershme dhe aty banon për shkak të mungesës
së vendbanimit.
10 Situata jetësore: strehim pa kontratë ligjore për
(me) qira; përkufizimi i përgjithshëm: uzurpimi i
vendbanimit pa dokumente për qiramarrje.
10 Situata jetësore: uzurpimi i tokës; përkufizimi
i përgjithshëm: shtëpi e ndërtuar në tokën e uzurpuar.
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Sipas të thënave të Entit Shtetëror për
Statistikë, në vitin 2014, në territorin e Republikës së Maqedonisë janë regjistruar 1075 ndërtime të ndërtuara pa leje, prej të cilave 18.2 për
qind përdoren për banim - banesore, afaristebanesore dhe shtëpi për pushim dhe rekreacion.
Nga këto, dy ndërtesa janë pronë shtetërore44.
Në lidhje me vitin 2013, numri i ndërtimeve pa
leje është reduktuar, kur janë regjistruar 1,275
objekte, nga të cilat 19.4 për qind janë përdorur
për banim. Një objekt i ndërtuar pa leje është
pronë shtetërore45. Kur është fjala për ndërtimet pa leje të caktuara ekskluzivisht për strehim, në vitin 2014, kryesisht janë identifikuar në
Likovë (22 objekte) dhe 69 objekte në territorin
e qytetit të Shkupit (kryesisht në komunat Çair
dhe Karposh, nga 18 objekteve në secilën prej
tyre). Edhe në vitin 2013, shumica e këtyre objekteve janë identifikuar në komunën e Likovës
(37 objekte) dhe 36 ndërtesa në qytetin e Shkupit (kryesisht në komunat Butel -15 objekte dhe
Çair-12 objekte).
Në fushën e pasigurisë juridike, e cila gjithashtu imlikon përjashtimin social në banimin, sipas
Kadastrës të RM-së janë evidentuar 144 957 objekte të ndërtuara pa leje46.
Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje (Gazeta Zyrtare, 23/11) ofron mundësi për legalizimin
e ndërtimeve pa leje deri më 31 mars 2016 dhe
dorëzimin elaboratit gjeodezik deri më 31 dhjetor 2016. Kërkesat për legalizim dorëzohen në
komunat në të cilat është ndërtuar objekti me
kusht që objekti që është subjekt i legalizimit
është ndërtuar përfshirë datën 3 mars 2011.
Në lidhje me banesat sociale, deri në mars

2015, 1600 persona nuk e kanë zgjidhur çështjen
e blerjes ose të marrjes me qira të këtyre banesave, 900 persona kanë qenë pa akt për ndarje
ose të vendosur në mënyrë të paligjshme,
gjegjësisht rreth 2,500 banesa përdoren në
mënyrë të paligjshme. Përveç kësaj ka rreth 800
banesa që janë të personave me të ardhura të
ulëta. Shifra totale, e cila përfshin banesat e
funksionarëve dhe banesa në pronësi të shtetit
për qëllime të tjera, është 5.173 banesa, të cilat
duhet tu ndahen pronarëve dhe afati i aplikimit
zgjate deri në fund të marsit 201547. Procedura
për shpërngulje fillon kur personi nuk ka arritur
marrëveshje për qiranë ose blerjen apo Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit e ka
hedhur poshtë kërkesën dhe personi nuk ka të
drejtë të përdorë më ta përdorë më banesën. Sipas Ligjit për banim (Gazeta Zyrtare, 99/2009),
neni 87, në rast kur personi është banor në një
banesë pa kontratë të nënshkruar për qira ose
për shkaqe të tjera ligjore, pronari ka të drejtë
ta kthejë banesën në posedim me vetë ndihmë
të lejuar. Në SHA për ekonomizim për pronat
banesore dhe afariste me rëndësi për shtetin
formohet Komision me afat brenda 30 ditëve
pasi të jetë konstatuar nevoja për vetë-ndihmë,
me noter dhe përmbarues kryhet dëbimi. Nëse
nuk shpërngulen brenda 30 ditëve me vetë
ndihmë, fillon procedurë gjyqësore. Paraprakisht, në përputhje me ligjin duhet të njoftohet
brenda një periudhe të caktuar, zakonisht tetë
ditë për ta liruar banesën vullnetarisht. Me
procedurë gjyqësore fitohet aktvendim i plotfuqishëm për dëbim dhe përmes përmbaruesit
kthehet banesa në zotërim të institucionit48.

44
Enti Shtetëror për Statistika: Objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Maqedonisë
2014 [njoftim].E qasshme në: http://www.stat.gov.mk/pdf/2015/6.1.15.47.pdf~~pobj [2016/03/02]
45

Enti Shtetëror për Statistika: Objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Maqedonisë
2014 [njoftim].E qasshme në: http://www.stat.gov.mk/pdf/2015/6.1.15.47.pdf~~pobj [2016/03/02]

46
ESHS: Objekte të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Maqedonisë 2013 [njoftim].E qasshme
në: http://www.stat.gov.mk/pdf/2014/6.1.14.48.pdf~~pobj [2016/03/02] [3] Përgjigje e Kadastrës së RM për nevojat e këtij
hulumtimi.
47
TELEGRAF: BANESA SOCIALE: Blerje ose marrje me qira për mars 2015 ose dëbim i detyrueshëm. E qasshme në: http://
www.telegraf.mk/aktuelno/ns-newsarticle-227046-opstestveni-stanovi-otkup-ili-zakup-do-mart-2015-ili-prisilno-iseluvanje.
nspx [02.03.2016]
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Përgjigje nga SHA për ekonomizimin me hapësira banesore dhe afariste me rëndësi për shtetin për nevojat e këtij hulumtimi.

Është e rëndësishme të përmendet se kjo
kategori e personave shpesh përputhet me
personat që jetojnë në objekte të pazakonta
dhe strukturave të përkohshme, d.m.th. me
kategorinë 11 të ETHOS. Gjatë klasifikimit,
ekipi hulumtues udhëhiqej nga tipari kryesor i
shtëpisë, d.m.th. a është në vend të okupuar që
të jetë e klasifikuar si kategori 8.3, dhe pastaj
nëse kushtet e jetesës janë substandarde që të
klasifikohet si kategori 11.

Vetëm një dhomë,
nuk më nevojitet
asgjë tjetër!
Para se të martohej, B.V. jetonte një jetë të
bukur dhe normale në periferi të Shkupit në
Taftalixhe bashkë me prindërit e saj dhe dy
vëllezërit.
- Në vitin 1996 u martova dhe vëllezërit e
martuan, shtëpia ishte e vogël dhe nuk kishte
vend për mua. Deri në 1996 kisha gjithçka
përse kisha nevojë – shpjegon bashkëbiseduesja tonë, e cila thotë se ajo tani i viziton
të afërmit në shtëpinë ku ka lindur, dhe ata e
ndihmojnë me ushqim dhe të holla.
Aktualisht jeton në shtëpinë e një mikes së
saj në Autokomandë, së bashku me të dhe nënën e saj të sëmurë.
Gjashtëdhjetë vjeçja B.V. thotë se këtu
është vendosur tashmë tre ditë, dhe para kësaj
kishte jetuar pesë muaj në Shutkë. Atje ishte
marrë në përkujdesje nga një familje.
- E pashë se nuk kanë kushte të më mbajnë
edhe mua kështu që u largova - thotë B.V. duke
shtuar se ka në plan të kërkojë një dhomë me
qira për veten e saj.
Dy vjet më parë i kishte vdekur burri i saj
me të cilin kishte kaluar bashkë peripecitë.
Thotë se fillimisht jetonin me qira nga paratë
e banesës së shitur që ishin ndarë mes burrit të
saj dhe dy vëllezërve të tij. Një kohë të caktuar
jetonin me një grua për të cilën përkujdeseshin
dhe si kthim nuk paguanin qira, por paguanin
faturat. Pasi vdiq plaka, filluan probleme më

të mëdha. Kishin marrë banesë me qira, dhe
për një kohë jetonin në një shtëpi që një njeri
i mëshirshëm ua kishte dhënë për shfrytëzim.
Pasi burri i saj vdiq, ajo vazhdoi të endet
rrugëve dhe t’i ndryshojë vendbanimet e saj.
B.V. shpjegon se të premteve shkon në pikën
për të pastrehët në Momin Potok, ku merr
ushqim dhe mund të bëjë dush dhe në ditët
e tjera është në tregun në Bunjakovec dhe u
ndihmon shitësve të tregut. Ajo thotë se për
punën merr nga 100 deri 200 denarë në ditë
dhe nganjëherë tregtarët i japin asaj ushqimin.
Pasi burri i saj vdiq ajo e merr pensionin e tij
prej 7.450 denarë.
- Derisa ai ishte gjallë nuk pati mundësi të
marrë pension, dokumentet ishin kompletuar
para se të vdiste - tregon B.V., e cila thotë se
në të ardhmen e sheh veten si e pastrehë sepse
nuk shikon se si do të zgjidhej situata e saj,
ndërsa në çështjen e si do ta zgjidhte problemin me të qenit e pastrehë, përgjigjet shkurtë:
- Vetëm dhomë. Nuk kam nevojë për asgjë
tjetër. Dhomë dhe banjo.
ANALIZË
TAnaliza që vijon i referohet pyetësorit që
i analizon gjendjet e personave që jetojnë në
strehim të pasigurt: në strehim të përkohshëm
te të afërmit dhe miqtë e ngushtë; strehim pa
kontratë ligjore (me) qira dhe uzurpimin e tokës
me shtëpi të ndërtuar. Pyetësori është hartuar
si një vetë-vlerësim dhe vetë-perceptim i personave dhe është i konstruktuar për qëllimet e
hulumtimit. Intervistat janë bërë në periudhën
gusht 2015 - janar 2016 në Shkup, Tetovë dhe
Kumanovë. Dy intervista u zhvilluan me telefon. Personat me të cilat u bë intervista vijnë
nga Shkupi, Gostivari, Kumanova dhe Prilepi.
Një person nga Gostivari përkohësisht jeton në
Tetovë, ku është realizuar intervista.
Analiza e përgjigjeve përqendrohet në nevojat e këtij target grupi, arsyet që çuan në humbjen e shtëpisë dhe efektet dytësore të strehimit të pasigurt mbi shëndetin e tyre fizik dhe
mendor, marrëdhëniet sociale me familjen, me
miqtë dhe me të pastrehë të tjerë, trajtimi nga
komuniteti dhe institucionet, si dhe vizioni për
të ardhmen dhe qëndrimi personal se si për të
kapërcehet problemi i të pastrehëve.
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PËRSHKRIMI I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që jetojnë në
strehim të pasigurt janë realizuar intervista
me gjithsej 13 persona. Nga këto, dy gra dhe
tre burra përkohësisht janë strehuar tek të afërmit apo miqtë. Dy burra dhe një grua uzurpojnë vendbanim pa dokumente ligjore për
qira. Tre burra dhe dy gra jetojnë në shtëpitë
e ndërtuara pa leje në tokë pa dokumente të
pronësisë. I padituri më i ri ishte i moshës 17
vjeç, ndërsa më vjetri ishte 59 vjeç. Një person
në të njëzetat e hershme, dy në të tridhjetat
e hershme dhe një person në të tridhjetat e
vonshme. Katër persona janë në të dyzetat
e hershme dhe tre persona janë në të pesëdhjetat e hershme. Sipas përkatësisë etnike,
katër maqedonas, shtatë romë, një person
është shqiptare dhe një person serb. Të gjithë,
pos një personi, kanë certifikatë të lindjes dhe
shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. Një
person ka deklaruar se dokumentet e tij personale i janë shkatërruar dhe një person tjetër
thotë se nuk ka letërnjoftim.
Në mesin e njerëzve të cilët janë strehuar
përkohësisht tek të afërmit apo miqtë, një
person është e martuar, por ka qenë viktimë
e dhunës në familje dhe nuk është e vendosur
në qendër strehimore, madje as e ka paraqitur
rastin në polici dhe aktualisht është ndarë nga
burri i saj. Dy persona janë të pamartuar dhe
jetojnë vetëm, një person është ndarë nga
gruaja e tij dhe fëmijët dhe një person është
e ve. Një person ka përfunduar shkollën e
mesme, një person me shkollë artizanale dhe
tre persona me arsim fillor. Një person është
vendosur në kohë gjatë në të afërm si përfitues
i ndihmës sociale, një person 12 vite përdor
shtëpi pushimi nga miqtë e tij, e cila nuk ka
bazë infrastrukturore (ujë, energji elektrike)
dhe tre persona jetojnë aty përkohësisht me të
afërmit dhe miqtë. Tre persona janë në strehim kohë gjatë të pasigurt, madje deri në 20
vjet. Nga këta, një person i pastrehë me partnerin e tij dhe së bashku i ndanin problemet
e përbashkëta të përditshme, i cili ka vdekur
dhe tani e vetme përballet me situatën. Tre
persona përdorin shërbimet e të premtes në
qendrën për strehim në Momin Potok.
Në mesin e njerëzve që jetojnë pa mar72

rëveshje legale për qiramarrje, dy persona
janë të divorcuar dhe një nënë e vetme me një
vajzë adoleshente. Nga këto, dy persona janë
me arsim të lartë dhe një person me fakultet
të kryer. Dy njerëz janë kohë të gjatë në vendbanim të uzurpuar gjashtë apo shtatë vjet, dhe
një person rreth një viti. Një nënë e vetme me
një fëmijë, sipas tregimit të saj, ka uzurpuar
banesë prej 40 m2 të pronësisë shoqërore për
të cilin kishte parashtruar kërkesë për ta blerë.
Por, pavarësisht situatës së pazgjidhur para
përfundimit të vitit 2015 asaj i është ndërprerë e energjia eklektike dhe aktualisht jeton
në kushte substandarde. Një tjetër person jeton në ndërtesa të papërfunduara të firmës
FICOM në Kisella Vodë. Sipas tregimeve të tij
e di edhe policia, por nuk i ka bërë probleme.
Në atë hapësirë nuk ka qasje në ujë, energji
elektrike, tualet dhe ka vetëm sobë për ngrohje dhe krevat, që i ka sjellë me vete. Personi i
tretë që jeton në një bodrum pa qasje në ujë,
banjë, ngrohje.
Në mesin e atyre që uzurpojnë tokën me
shtëpi të ndërtuara pa leje, tre janë të martuar
dhe kanë fëmijë, një person ka grua të mitur të
pakurorëzuar dhe fëmijë dhe një person jeton
në bashkësi me partnerin. Dy njerëz nuk kanë
përfunduar asnjë arsimim, ndërsa tre kanë arsim jo të plotë fillor dhe kanë mësuar ndonjë
zanat në mënyrë autodidakte (automekanik,
bojaxhi, etj. ). Të gjithë personat jetojnë në
konstruksion solid, por në familje me shumë
anëtarë. Kanë qasje në ujë dhe energji elektrike, të cilat janë të vendosura në mënyrë të
paligjshme, por nuk kanë banjë ose përdorin
banjë të improvizuar, jashtë.
Të gjithë personat, përveç njërit, kanë sigurim shëndetësor dhe legjitimacion shëndetësor. Një person për shkak të ndërprerjes së
marrëdhënies së punës dështoi të paraqitet
në mënyrë administrative si i papunë dhe të
merrte sigurim shëndetësor. Shumica e të
anketuarve ndjehen të shëndetshëm fizikisht
dhe nuk kanë pasur kontroll mjekësor gjatë
vitit të kaluar. Disa përballen me sëmundje
kronike të shkaktuara nga ushqimi i varfër dhe
i parregullt, konsumimi i alkoolit ose astma,
hipertensioni. Një person me një temperaturë
të ulët protestuan kundër vendimit të dëbimit,

duke treguar se shëndeti fillon të përkeqësohet.
ARSYET PËR HUMBJEN E SHTËPISË,
PROBLEMET, NEVOJAT DHE SOCIALIZIMI
SOCIALIZIMI
Divorci, dhuna në familje, të divorcuar
apo prindërit e vdekur dhe marrëdhëniet e
ndërprera familjare janë arsyet kryesore pse
njerëzit janë larguar nga shtëpia dhe kanë
kërkuar ndihmë prej miqve dhe të afërmve.
“U largova që të mos bëhet më keq. Të mos
bëja ndonjë problem më të madh“, - thotë një
burrë 41 vjeçar i cili jeton në shtëpi pushimi të
miqve. Një person pas vdekjes së prindërve të
tyre jeton me një të afërm dhe nuk frikësohet
për humbjen e shtëpisë.
Divorci dhe lëshimi i shtëpisë ku jetonin me
partnerin / partneren e tyre është një arsye
pse njerëzit vendosin të lëvizin në mënyrë të
paligjshme. Problemet më të mëdha me të
cilat ballafaqohen është mungesa e fondeve
dhe shtëpisë personale. “Mjafton të kem edhe
barakë, do të jem i kënaqur,” - thotë një burrë 35
vjeçar që përkohësisht jeton me motrat e tij.
Për ushqim gjinden apo marrin ndihma nga fqinjët e tyre, njerëz të cilëve u punojnë përkohësisht, kështu që në vend të parave u paguajnë
me sende të ndryshme. Ata thonë se shpesh
nuk ka vend në kuzhinat popullore dhe se në
rast të problemeve shëndetësore afatgjata nuk
janë në gjendje t’i mbulojnë kostot e mjekimeve. Vetëm një person i cili nuk mendon se është
në rrezik për ta humbur shtëpinë, nuk përmend
ndonjë problem të veçantë që rrjedhin nga
strehimi te të afërmit. Një person i cili është
vendosur në mënyrë të paligjshme thotë është
duke bërë luftë me institucionet shtetërore
që të jenë në gjendje ta blerë banesën, por 11
muaj nuk ka asnjë përgjigje për të gjitha kërkesat dhe për dokumentacionin që është dërguar
në dobi të atij. Personat e vendosur në mënyrë
të paligjshme dhe ata persona në ndërtesa të
paligjshme sugjerojnë se problemi më i madh
janë kushtet substandarde të jetesës.
Në mesin e njerëzve të cilët janë strehuar
përkohësisht te miqtë apo te të afërmit, një
person është përfitues i ndihmës sociale dhe
një person merr pension. Personat e tjerë nuk

kanë të ardhura financiare të qëndrueshme
mujore. Fituar herë pas here, nga: mbledhja e
plastikës mbledhjen, gërmime, aktivitete ndërtimtarie, shkarkim, shitjen e revistës “Lice v
lice”. “Nëse ushqehesh në mënyrë më modeste, do
të arrijë” - thotë një burrë 35-vjeçar që jeton në
vendbanimin e marrë me qira të motrave të tij.
Një grua që është viktimë e dhunës në familje
nuk ka kurrfarë të ardhura dhe nuk është e punësuar. I afërmi i një personi merr kompensim
me para për kujdestari. Mes personave që janë
vendosur në mënyrë të paligjshme, një person ka të ardhura të rregullta mujore, ndërsa
dy personat e tjerë fitojnë kohë pas kohe nga
puna manuale dhe nuk janë shfrytëzues së ndihmës sociale. Në mesin e njerëzve që jetojnë
në shtëpi të ndërtuar në mënyrë të paligjshme,
dy persona shfrytëzojnë ndihma sociale, një
grua nuk ka të ardhura dhe një person fiton
nga shitja e revistës “Lice v lice”. Buxhetin
familjar rrallë e plotësojnë nga mbështetja financiare nga të afërmit apo nga punë e herë
pas hershme manuale. Shfrytëzuesit e ndihmës sociale janë dakord se kjo është e pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha nevojat e
jetës dhe janë të detyruar të punojnë dhe t’i
angazhojnë fëmijët e tyre.
Asnjë nga banorët nuk është marrë në kujdesin e ndonjë institucioni të mbrojtjes sociale. “Kam qenë në Çiçino Sello, kam parë se çfarë
është dhe nuk do të shkoja atje. Kushtet janë kurrfarë “- thotë një burrë 41-vjeçar i cili jeton në
shtëpi pushimi të miqve.
Disa gra që kanë qenë viktima të dhunës në
familje disa herë i janë drejtuar qendrave për
punë sociale dhe te OJQ-të, por nuk kanë marrë ndonjë ndihmë strukturore. Vetëm disa persona marrin donacione nga miqtë, të afërmit.
Një pjesë e personave ndjehen si të pastrehë
ose ekziston rreziku të bëhen të pastrehë
.”Mungesa e strehimit është endje nëpër rrugë
dhe mos pasje se ku të vendosesh”, - thotë një
grua 59-vjeçare, e cila është e pastrehë afatgjatë dhe përkohësisht jetojnë tek një mikeshë.
Disa thonë se për ndarjen e banesave me të
afërmit u paraqet një barrë dhe shqetësim.
“Ndjehem në siklet se edhe te motra ime edhe
te njerëz të tjerë mund ta dëgjoj replikën: Mjaftë
ishte, ik tani” - thotë një burrë 35-vjeçar i cili
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jeton me motrat e tij. Në mesin e personave
që jetojnë në shtëpi të ndërtuar në mënyrë të
paligjshme, disa ndjehen të pastrehë. “Jo si
të pastrehë në kuptimin më mizor, sepse kam
një kulm mbi kokë. Por ndjej pasiguri “- tha
një banor 39-vjeçar i shtëpisë së ndërtuar në
mënyrë të paligjshme. Fakti që shtëpitë e tyre
nuk janë legalizuar sjell ankth. “Shteti mund të
ndërtojë diçka këtu, mund t’ju thotë merrni materialet, tullat dhe ikni. Pra ky është shqetësimi
“, - tregon një banor 43-vjeçar i shtëpisë së
ndërtuar në mënyrë të paligjshme. Një person
tregon se beson në një të ardhme më të mirë,
por edhe të anketuarit tregojnë mosbesim në
institucionet, pra edhe në margjinalizim dhe
diskriminimin mbi baza etnike.
Ata që njihen nga pika nga stacioni i të
pastrehëve në Momin Potok shoqërohen me
njëri-tjetrin, edhe pse theksojnë se janë vetëm
dhe ndjehen të vetmuar dhe të izoluar. Kanë
një rreth të ngushtë të miqve, vetëm disa nga
miqtë kanë një shtëpi në pronën e tyre. Personat me të cilët është bërë intervistë, rrallë
mbajnë kontakte me familjet e tyre më të
gjera: prindër, fëmijë, kushërinj. Marrëdhëniet
e rrënuara familjare që kanë çuar në braktisjen e shtëpisë, nuk kanë ndryshuar edhe pas
jetesës së ndarë të zgjatur të personave në
vendbanime të pasigurta.
“Nuk jam në kontakt me të afërmit. Kam një
motër, dhëndër, nipër e mbesa ... por çka nëse i
kam? Askush nuk pyet se si po ja çoj ... as vallë kam
apo nuk kam? Asgjë “- thotë një burrë 41-vjeçar
i cili jeton në shtëpi pushimi të miqve.
Vetëm një person tha se është në kontakt me
të afërmit, të cilët e ndihmojnë me ushqim dhe
të holla. Ata që jetojnë në shtëpi të ndërtuara
në mënyrë të paligjshme nuk ndjehen si të pastrehë, por kritikojnë se në shtëpinë e tyre që
janë më shumë se 25 vite jetojnë në standarde
substandarde, në vende të mbipopulluara dhe
shpesh pa një infrastrukturë themelore.
Personat me të cilët është bërë intervistë
nuk kanë kontakt me institucionet e tjera
shtetërore apo shoqatat e qytetarëve. Një
person i cili është vendosur në mënyrë të
paligjshme thekson për mungesën e koherencës së prioriteteve kombëtare.
“Shteti ka për qëllim të lindjes së më shumë
74

fëmijëve, ndërsa këtu i përzë në rrugë”, - thotë
një banore 42-vjeçare e vendosur në mënyrë të
paligjshme.
Personat shpesh thonë se i përdorin shërbimet e Kryqit të kuq, kuzhinave popullore dhe
OJQ-të që u ndajnë ushqime ( “Akte të vërteta
të mirësisë” dhe “vakte të dhuruara“) dhe se
nuk dinë se ku të drejtohen për ndihmë në
mënyrë plotësuese. HOPS, HERA dhe Qendra
për kujdesin e fëmijëve të rrugës janë të listuara si organizata që ndihmojnë njerëzit që
jetojnë në Shuto Orizarë.
Disave u ndihmuan fqinjët, miqtë, të afërmit, me të holla dhe ushqim. Janë mirënjohës
për solidaritetin e tyre. Disa nga personat
mbështetjen më të madhe e gjejnë në mesin e
fqinjëve dhe komunitetit.
“Jam i kënaqur me fqinjët. Më ndihmojnë
shumë njerëzit rreth meje. Pa ata nuk do të mund
të bëja asgjë “, - citoi një burrë 41-vjeçar i cili
jeton në shtëpi pushimi të miqve.
“Më vlen shumë mbështetja e njerëzve” - citoi
një grua 59-vjeçare e cila përkohësisht jeton te
një mikeshë.
Gratë që janë viktima të dhunës në familje
apo prindër të vetëm tregojnë se janë të
gjykuar nga rrethi dhe se shpesh janë rastet
më të rënda sociale në vend. Një grua tregon
se shtëpia e saj e përkohshme ja mundëson
mikesha e saj, e cila edhe vetë është shfrytëzuese e ndihmës sociale. Disa presin edhe
mbështetjen e institucioneve shtetërore dhe
të Avokatit të Popullit për ta zgjidhur situatën
e tyre dhe në veçanti për informacion se si t’i
legalizojnë shtëpitë e tyre.
SHËRBIME TË DOBISHME,
ZGJIDHJE DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Për shërbime të dobishme i konsiderojnë
ndihmën juridike pa pagesë, ndihmat ushqimore, veshje, mjete të caktuara për fëmijët
dhe foshnjat e tyre. Kanë nevojë për më shumë
informacione në lidhje me qasjen në punë,
institucionet që mund t’i ndihmojnë ata në
ushtrimin e të drejtave të tyre sociale, si për ta
legalizojnë shtëpinë.
Në vizionin e tyre për të ardhmen të gjithë
janë dakord se kanë nevojë për një shtëpi. “Më
e rëndësishmja është të kesh kulm mbi kokë. Çdo

gjë fillon me kulm mbi kokë “- thotë një burrë
41-vjeçar që jeton në një shtëpi pushimi të
miqve.
“Vetëm dhomë. Nuk kam nevojë për asgjë
tjetër. Dhomë dhe banjë “- është konkrete një
grua 59-vjeçare që përkohësisht jetoj te një
mikeshë.
Thonë se është e nevojshme që sportelet të
funksionojnë më mirë dhe qendrat strehimore
për gra që janë viktima të dhunës në familje, si
dhe shërbimet e përditshme për të pastrehët
(jo vetëm njëherë në javë), të cilat janë veçanërisht të rëndësishme në momentet e para
të lëshimit të shtëpisë. Punësimi është një
mënyrë si të zgjidhet mospasja e strehimit të
tyre apo strehimi i përkohshëm i pasigurt. Ata
pastaj do të ishin në gjendje për të marrin me
qira banesa dhe të jetojnë më mirë.
“Do tu kisha dhënë baraka dhe punë” - kështu
thotë një burrë 35-vjeçar që jeton përkohësisht me të afërmit, kështu e sheh zgjidhjen
e të pastrehëve. Ndërtimi dhe shfrytëzimi i

banesave sociale për ata që nuk kanë shtëpi
është propozimi i tyre. Edhe pse disa në të
ardhmen shohin veten si të pastrehë, të tjerët
kanë shpresë se gjërat mund të marrin për të
mirë.
“Besoj se nuk do të qëndroj në rrugë dhe
se, nëse gjithçka shkon sipas ligjeve dhe nëse
gjykata do të jetë e drejtë - nuk do të ketë gjë të
tillë”, - tha një banore 42-vjeçare e vendosur në
mënyrë të paligjshme.
Personat me të cilët janë vërë intervista
kishin pamje të jashtme të rregullt dhe treguan gatishmëri për bashkëpunim. Komunikimi gjuhësor zhvillohej me vështirësi të vogla
me personat që nuk e zotonin mjaftueshëm
gjuhën maqedonase. Një person është një
ish-përdorues i alkoolit, ndërsa një person
tjetër shpesh mund të gjendet nën ndikimin e
alkoolit. Tek disa ishte i dukshëm nervozizmi
kur flitej për familjet e tyre dhe për arsyet që
sollën deri tek largimi nga shtëpia.

Përfundim
Sigurimi i shtëpisë dhe punësimi janë nevojat direkte të personave të cilët janë strehuar përkohësisht te të afërmit dhe miqtë e tyre, ose janë vendosur në mënyrë të paligjshm. Personat që jetojnë në objekt të ndërtuar në mënyrë të paligjshme u nevojitet ndihmë dhe këshillë për mënyrën
si t’i legalizojnë ndërtimet e tyre si dhe ndihmë për përmirësimin e cilësisë së shtëpisë (qasje në
energji elektrike, ujë, kanalizim). Këto target grupet janë shfrytëzues të rrallë të ndihmës sociale
me para edhe pse duket se pasi ata nuk janë në gjendje të sigurojnë të ardhura për jetesë, janë
kandidatë të profilit tipik për këtë lloj të ndihmës sociale. Atyre u mungon informacioni dhe
këshilla se si t’i ushtrojnë të drejtat e tyre sociale.
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SOT NËN
KULM, NESËR
NË RRUGË
9.1. Situatë jetësore: Është miratuar
vendim ligjor për dëbim nga vendbanimi i marrë me qira, përkufizim i
përgjithshëm, vendimi për dëbim ka
hyrë në fuqi.
9.2. Situatë jetësore: Konfiskimi i
banesës të lënë në hipotekë, përkufizim i përgjithshëm: Kreditori ka
miratuar vendim ligjor të marrë
përsipër pronësinë.
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Raportet ndërmjet personave që marrin
me qira vendbanim dhe pronarëve, janë të
rregulluara me Ligjin për banim (Gazeta Zyrtare e RM-së, 99/2009). Sipas nenit 81, qiradhënësi ( pronari i vendbanimit) ka të drejtë të
shkëpusë marrëveshjen për qiramarrje nëse
qiramarrësi (personi i cili e merr me qira vendbanimin) nuk e paguan qiranë ose shpenzimet
që paguhen përpos pagesës së qirasë, në afatin
e përcaktuar me marrëveshjen për qira, ndërsa
nëse afati nuk është i përcaktuar, atëherë në
afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të faturës.
Në bazë të nenit 80 , qiramarrësi ka të drejtë
të shkëpusë marrëveshjen për qira në çdo kohë
pa i theksuar shkaqet, në afat përfundimtar
prej 90 ditë. Në bazë të nenit 82, qiradhënësi
mund të shkëpusë marrëveshjen edhe për
shkak të rrethanave që nuk janë theksuar në
marrëveshjen për qira, por ka obligim ti sigurojë qiramarrësit banesë tjetër përkatëse për
periudhë prej të paktën 90 ditë dhe banesa për
qëndrim të përkohshëm duhet ti kënaqë standardet minimale për banim të qiramarrësit
dhe të personave që jetojnë me të. Në bazë të
nenit 87, në rastin kur personi çdo të vendoset
në banesë pa marrëveshje të nënshkruar për
qiramarrje ose pa bazë tjetër juridike, pronari
ka të drejtë të ktheje pronësinë e banesës me
vetë ndihmë të lejuar. Në këtë rast intervenon
organi i punëve të brendshme me kërkesë të
personit i cili është bartës i të drejtës për vetë
ndihmë. E drejta për mbrojtjen e pronës me
vetë ndihmë të lejuar, mund të realizohet në
afat prej 30 ditë nga dita kur kuptohet shkelja e
të drejtës së pronës dhe kryerësi i shkeljes, por
jo më vonë së një vit nga shkaktimi i shkeljes
së posedimit. Qiradhënësi, në çdo moment
mund të ngrejë procedurë gjyqësore te gjykata
kompetente për zbrazjen e banesës. Procedura për zbrazjen e banesës, është urgjente.
Sipas nenit 88, qiradhënësi mund të anulojë
marrëveshjen për qira, të lidhur për afat kohor të pa përcaktuar me afat përfundimtar që
nuk mund të jetë më i shkurtë se 90 ditë. Afati
përfundimtar i marrëveshjes për qira dhe marrëveshjes për marrje me qira, gjatë shfaqjes së
kontestit përcaktohet në procedurë të rregullt
gjyqësore. Kur gjykata përcakton afat për
dëbim, ai nuk mund të jetë më i shkurtë se 60

ditë as më i gjatë se 90 ditë.
Mënyrën, kushtet dhe procedurën për
dhënien e shtëpisë nën hipotekë, si dhe veprimin në rast të aktivizimit / realizimit të hipotekës, janë pjesë e Ligjit për peng kontraktues
(Gazeta Zyrtare e RM-së, 5/2003). Sipas nenit 2
të këtij ligji, hipoteka e shtëpisë është mënyrë
e sigurimit të detyrimeve financiare dhe
kërkesa të tjera, vlera e të cilave shprehet me
para, të cilat kreditori i ka në raport me debitorin e tij në raport të caktuar obligativ. Nëse
detyrimet e siguruara me lënien e pengut,
nuk plotësohen në afatin e maturimit të tyre,
kreditori mund të paguaj nga vlera e sendit që
është vënë peng.

Në kërkim të punës
që mos ngelë edhe
pa shtëpinë e marrë
me qira
S.Gj po i afrohet të 50- tave, ndërsa pasiguria për jetën nën kulmin e tjetër kujt, për të
cilën nuk ia del të fitojë mjete për qira dhe
fatura, edhe aq më tepër ja komplikojnë përditshmërinë.
Ka kryer shkollimin fillor dhe thekson se
opsionet për punësim i ka jashtëzakonisht të
vogla.
- Punoja punë privat, por kudo që shkoja
nuk mundja ta shpaguaj mundin. Ja edhe tani,
vazhdimisht kërkoj punë – thotë ai.
Vendimi të dëbohet nga vendi ku jeton,
është miratuar një jave para realizimit të
bisedës, ndërsa problemi me të cilin përballet,
përpiqet ta zgjidhë në mënyra të ndryshme.
-U drejtova te Qendra për Punë Sociale dhe
te Shoqëria Aksionare për Ekonomizim dhe
Hapësirë Banesore dhe Afariste, si dhe te Kryqi
i Kuq në Ohër - sqaron S.Gj., i cili tani më një vit
të plotë nuk ka të ardhura të rregullta.
Periudhën që kaloj, më shumë ndihmë ka
pranuar nga Kryqi i kuq, edhe atë në ndihmë
në ushqim.
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- Ka edhe njerëz që më ndihmojnë, por disa
edhe të duan, nuk kanë mundësi materiale.
Shteti duhet tu kushtojë vëmendje të veçantë
dhe tu japë banesa sociale personave që nuk
janë të siguruar materialisht. Sepse banesa ka
mjaftueshëm – konsideron S.Gj.
ANALIZË
Analiza që vijon, është ne lidhje me pyetësorin i cili analizon gjendjet me personat që jetojnë nën kërcënimin e dëbimit, respektivisht
nga vendimi i miratuar ligjor për dëbim nga
vendbanimi i marrë me qira. Në këtë kategori
sipas ETHOS, janë të vendosur persona që jetojnë nën kërcënimin e konfiskimit të shtëpisë të
lënë në hipotekë, por për shkak të diskrecionit
të përmbaruesve dhe Ligjit për mbrojtjen e të
dhënave personale, i cili pamundëson lëshimin
e informatave në lidhje me rastet individuale
të dëbimit për shkak të hipotekës, ekipi nuk
kishte mundësi të identifikojë rastet tilla.
Pyetësori është paramenduar si vetë evaluim dhe vetë perceptim i të pastrehëve dhe
është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit.
Intervistat janë realizuar gjatë periudhës nëntor 2015 – shkurt 2016 në Shkup dhe në Ohër.
Dy intervista janë realizuar me telefon.
Analiza e përgjigjeve fokusohet në drejtim
të nevojave të këtij target grupi, shkaqet për
të cilat është marrë vendimi për dëbim dhe
efektet dytësore nga banimi i pasigurt mbi
shëndetin e tyre fizik dhe mental, relacionet
sociale me familjet dhe me miqtë, trajtimi nga
komuniteti dhe institucionet, si dhe vizioni për
të ardhmen dhe qëndrimi personal për atë se
si të tejkalohet problemi i me dukurinë e të
pastrehut.
PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave të cilët jetojnë
nën kërcënim se do të dëbohen, janë bërë intervista me tre persona. Të gjithë janë meshkuj në moshë ndërmjet 49 – 66 vjeç. Sipas
përkatësisë etnike, dy janë Maqedonas dhe
një Shqiptar. Të gjithë janë të pajisur me
certifikata dhe me shtetësi të Republikës së
Maqedonisë. Dy janë të martuar, prej të cilëve
njëri është baba i dy vajzave. Një person është
i ndarë nga bashkëshortja dhe nuk ka para për
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divorc formal, por jeton me partnere. Një person ka kryer arsimin fillor dhe dy janë me arsim
të mesëm. Të gjithë personat kanë sigurim
shëndetësor dhe kanë legjitimacione shëndetësore. Gjatë vitit të fundit, dy nuk kanë qenë
në asnjë kontroll mjekësor dhe nuk përballen
me ndonjë problem të veçantë shëndetësor,
përpos që janë të shqetësuar dhe nervoz për
shkak të gjendjes në të cilën ndodhen. Një lufton me bronkit kronik.
SHAKQE PËR DËBIMIN NGA BANESA,
PROBLEME, NEVOJA DHE SOCIALIZIMI
Një person për shkak të shitjes së banesës
është detyruar me dhunë të dalë nga banesa të
cilën e kishte marrë me qira dhe ka marrë afat
përfundimtar prej tre javë, dhe për momentin
jeton te miku i tij, prej nga duhet të shpërngulet për shtatë ditë. Ka frikë se nuk do të ketë
mundësi të marrë me qira vendbanim tjetër
me ndihmën e vogël sociale edhe për shumën
të cilën deri tani e ka paguar, edhe pse tanimë
20 vjet, vazhdimisht jeton në vendbanime të
marra me qira. Dy të tjerët për shkak të qirave
të pa paguara dhe faturave komunale dihet
të largohen nga vendbanimi. Për dy të fundit, problem i veçantë janë faturat e larta për
rrymë gjatë muajve të dimrit.
Preokupimi i tyre ditor janë problemet
ekzistenciale dhe si të sigurojnë ushqim dhe
mjete për vete dhe për familjen. “Ky është preokupimi i vetëm, për shkak se kam ngecur me
këto kartelet kreditore dhe nuk mund të marr
para” - thotë një burrë 49- vjeçar të cilit i kërcënohet dëbimi.
Një person storjen e tij e ka publikuar në
mediat televizive dhe pastaj ka marrë ndihmë
nga Kryqi i Kuq. “Televizionin e thërrita vetë.
Madje më udhëzuan, unë fillimisht nuk doja,
por të kisha zgjidhje tjetër, do të bëja ndryshe”
– thotë një burrë 54 vjeçar të cilit i kërcënohet
dëbimi nga shtëpia. Të tjerë janë drejtuar te
institucionet shtetërore, si Qendra për Punë
Sociale, SHA për Ekonomizim më Hapësirë
Banesore dhe Afariste, por nuk kanë marrë udhëzime përkatëse për përballje me problemin.
Gjithashtu, janë drejtuar edhe të Kryqi i Kuq,
prej nga ju është siguruar ushqim, veshje dhe
pako për higjienë.

Një person është shfrytëzues i ndihmës sociale dhe punon punë plotësuese me çka do të
mund të mbulojë shpenzimet ekzistenciale me
bashkëshorten. Person tjetër tani më një vjet
është pa të ardhura të rregullta financiare dhe
personi i tretë është shfrytëzues i pensionit.
Asnjë nga personat nuk është marrë nën
përkujdesjen e ndonjë institucioni për mbrojtje sociale. “Një herë më ofruan në Çiçino
Sello, por refuzova, është shumë larg dhe atje
nuk ka kushte për shërimin e bashkëshortes” thotë një burë 54 vjeçar të cilit i kërcënohet
dëbimi. Personi i njëjtë, thotë se ka paraqitur
dokumente për marrjen e banesës sociale, por
është refuzuar.
Problemi i tyre më i madh është shtëpia.
“Nuk kam shtëpi, nuk kam ku të ngrohem, të
bëj banjë, të fle, të ri, të rregullohem, të rruaj
mjekrën” – thotë një burë 66 vjeçar të cilit i
kërcënohet dëbimi. Pa siguria i bën të ndihen
të shqetësuar dhe nervoz, gjatë jetës së tyre të
përditshme. Konsiderojnë se në të gjithë këtë
luftë janë të lënë vetë. “Të gjithë paraqiten, pyesin, do të thirrkan, por nuk ka asnjë gjë” - thotë
një burrë 54 vjeçar, të cilit i kërcënohet dëbimi.
Nga Qendrat për Punë Sociale dhe nga organizatat jo qeveritare, përpos nga Kryqi i Kuq, nuk
kanë pranuar ndonjë ndihmë strukturore.
Personat ndihen si të pastrehë. “Epo ja, tani

nga i pari, pasi nuk do të kem kulm mbi kokë –
kjo do të thotë i pastrehë” - thotë një burë 66
vjeçar të cilit i kërcënohet dëbimi. “I pastrehu
– ai është askush dhe asnjë gjë” - kështu e përshkruan ndjenjën e tij burë 49 vjeçar, të cilit i kërcënohet dëbimi.
SHËRBIME TË DOBISHME, ZGJIDHJE
DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Si shërbime të dobishme i konsiderojnë ndihmën me ushqim, veshje, mjete për higjienë,
që ju jepen si donacion. Ju duhen më tepër
informata për qasje drejt punës, institucionet
që do të mund t’ju ndihmojnë në realizimin e
të drejtave të tyre sociale, por edhe të drejtat
e qiramarrësve të vendbanimeve, informata
për mënyrat si mund të marrin banesa sociale
ose të vendosen në institucione për njerëz të
moshuar. Në vizionin e tyre për të ardhmen
të gjithë pajtohen se ju duhet shtëpi. “Dua
të jetoj. Dua të rroj” – thotë një burë 66 vjeçar,
të cilit i kërcënohet dëbimi. Konsiderojnë se
institucionet shtetërore dhe politika sociale,
duhet ti kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj
kategorie të personave të cilët janë nën kërcënimin të bëhen të pastrehë.
Personat me të cilët është zhvilluar intervista,
treguan gatishmëri për bashkëpunim dhe janë
të vetëdijshëm për gjendjen e tyre.

Konkluzë
Sigurimi i shtëpisë dhe punësimi, janë nevojat e drejtpërdrejta të personave të cilëve u kërcënohet dëbimi. Veçanërisht që nën rrezik të bëhen të pastrehë janë familje të tëra dhe fëmijë.
Këtyre personave, ju nevojitet ndihmë dhe këshilla për sigurimin e ndihmës sociale, si të aplikojnë
për banesa sociale ose të merren nën përkujdesjen e institucioneve për persona të moshuar.
Por, gjithashtu, këtyre personave ju nevojiten edhe këshilla profesionale për të drejtat e tyre si
qiramarrës të vendbanimeve dhe shpesh edhe ndihmë juridike falas, në rast të përfaqësimit të
të drejtave të tyre në gjykatë. Përfshirja e vetëqeverisjes lokale është me rëndësi të madhe në
sigurimin e zbulimit të shpejtë dhe ndihmës në raste krize për këta persona, në veçanti gjatë
muajve të parë nga dëbimi nga vendbanimi.
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Kë mbron
policia –
viktimën ose
dhunuesin?

kategoria 10

Të pastrehët rreth ne - publik shehur potencial

Denoncimi i dhunës familjare në polici është
një nga format më të shpeshta reagimit. Deri
në 64% e grave, asistencën e policisë e shohin
si formën e parë të mundshme të mbrojtjes nga
dhunuesi. Strehimin në strehimore e identifikojnë 59,70% e grave, mbrojtjen shëndetësore
përkatëse e identifikojnë 40,80% dhe ndihmën
juridike falas dhe përfaqësimin para organeve
gjyqësore e identifikojnë 38,10% e grave.
Vetëm 20,50% e grave i identifikojnë nevojën
për këshillim psikologjik , intervenimin e duhur
psiko – social dhe kërkesë për shqiptimin e
masës së përkohshme për mbrojtje nga gjykata
si masa të mundshme të mbrojtjes nga dhuna
familjare49.
Në kontekstin kur masat e përkohshme për
mbrojtje50 nuk zbatohen mjaftueshëm dhe
dhunuesit dënohen “butë”, nuk habit fakti që
fokusi i politikës dhe i informimit të popullatës
vlen për të gjitha llojet e mbrojtjes që janë të
nevojshme në raste akute të dhunës dhe akoma
më drastike, të cilat nuk përfshijnë masa parandaluese dhe masa për tejkalimin e pasojave nga
ky lloj i dhunës.
Sipas protokollit të përbashkët për veprim
në raste të dhunës familjare51, detyra e policisë
është të mbrojë viktimës nga dhuna familjare.
Në rast të denoncimit të dhunës familjare,
ose, në rast të kërkesës për ofrimin e ndihmës
për personin të ekspozuar në çfarë do lloj dhunë
familjare, personi zyrtar është i obliguar ti evidentojë rrethanat në të cilat është shkaktuar
dhuna, të bëjë vlerësimin e seriozitetit, rëndësisë dhe urgjencës së rastit, sipas nevojës të dalë

në vendin e ngjarjes me prezencën e të paktën
dy ose më tepër nëpunësve policor ( sipas
mundësisë të jenë të gjinive të ndryshme). Gjatë
daljes në vendin e ngjarjes, nëpunësit policorë
janë të obliguar të ndërmarrin masa për mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare dhe për
parandalimin e dhunuesit në ushtrimin e mëtejshëm të dhunës. Nëpunësit policorë duhet të
realizojnë biseda të ndara me kryerësin dhe
me viktimën, nëse për këtë ekzistojnë mundësi
objektive. Në rast të nevojës për përkujdesje
dhe për strehim të viktimës, nëpunësit policor
vendosin kontakt me SOS linjën nacionale ose
me qendrën kompetente për Punë Sociale dhe
sigurojnë transportin deri atje. Nëse viktima ka
frikë të qëndrojë në shtëpi, ekipi profesional i
Qendrës për Punë Sociale zhvillon bisedë me
viktimën për ti konstatuar nevojat e saj duke
i sugjeruar masa për mbrojtje në pajtim me
Ligjin për familje dhe me resurset potenciale
për përkujdesjen e saj - farefisin, miq, SOS linjën
nacionale, strehimore dhe resurse të tjera që
janë në dispozicion.
Personat e kësaj kategorie i kanë paraqitur
rastet e dhunës familjare në polici. Veprimi i
policisë nuk ka rezultuar çdo herë me largimin
e dhunuesit nga shtëpia ose deri në sigurimin
e vendbanimit të sigurt. Edhe në banesën e re,
e cila nuk mbështetet nga institucionet, por
ndahet vendbanimi me farefisin ose me miq,
personat shpesh janë viktima të maltretimit
dhe të dhunës. Kështu ato përsëri jetojnë nën
kërcënimin e dhunës.

49

(Kategoria operative: Persona që jetojnë nën
kërcënim të dhunës, situatë jetësore: Incidente
të regjistruara nga policia, përkufizimi i
përgjithshëm: Policia vepron me qëllim sigurimin e strehimit më të sigurt të viktimave të
dhunës familjare)
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The Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women of Republic of Macedonia – ЕСЕ and Action Zdruzenska: Shadow Report on the Implementation of the Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against
Women. Available at: http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2016/02/izvestaj-vo-senka.pdf [02.03.2016]
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Such as: restrictions on threats, harassment, disturbance or restrictions on approaching the place of residence, school,
work place or removal from the home, regardless of ownership, until the adoption of a final court decision, a court order
for the abuser to undergo appropriate counseling, mandatory health care etc.
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Available at: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Protocol_MKD.pdf
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Dhunë familjare e
paraqitur, por pa
efekt
D.B është përjashtuar nga shtëpia e partnerit me të cilin ka një fëmijë, kur nuk ka pranuar
kërkesën foshnja e saj e sapo lindur të jepet
në shtëpinë për fëmijë. Tani më pesë vjet ajo
dhe fëmija jetojnë në shtëpinë e nënës së saj,
e cila ka ndërruar jetë kohë më parë. Vendbanimin e ndan me vëllain dhe me familjen e tij,
prej të cilëve edhe ajo edhe i biri vuajnë dhunë
familjare. Paraprakisht është rrahur edhe nga
partneri.
D. B. tregon se vëllai dhe nusja kohë të gjatë
janë përpjekur ta vendosin ne spital psikiatrik,
pas çka, siç thotë, kanë pasur për qëllim djalin
e saj ta çojnë në shtëpi për fëmijë.
- Më ofendojnë, më rrahin. Dy - tre herë
edhe unë ua ktheva - sqaron me mllef D.B.
Dhunën familjare disa herë e ka denoncuar
në polici, por, siç thotë ajo, asnjë gjë nuk është
ndërmarrë prej tyre.
- Nusen dhe vëllain i paraqita disa herë.
Nga policia më thonë së do të kryejnë punë,
por asnjë gjë nuk ndërmarrin. Përsëri gjithçka
vazhdon sipas të vjetrës. Nëna ndërroi jetë
para një javë. Jam nën stres sepse vijnë ditë
më të vështira – thotë D.B., e cila siç sqaron, ka
kërkuar të merret nën përkujdesjen e Qendrës
për Punë Sociale, por ka marrë përgjigje se nuk
mund ti ndihmojnë.
Thotë se ndihmë më të madhe ka nga motrat, sepse, siç sqaron, nuk mund të kalojë
muajin me ndihmë sociale prej 3.600 denarë.
- Shpresat i kam tek motrat. Ato më ndihmojnë. Por, e di se nuk mund të jetoj me ato, edhe
ato kanë familjet e tyre - thotë D.B.
ANALIZË
Analiza që vijon, është në lidhje me pyetësorin i cili i analizon gjendjet me personat që
janë viktima të dhunës familjare dhe të cilët
dhunën e kanë paraqitur në polici, por edhe
përskaj asistencës policore, akoma jetojnë nën
kërcënimin e dhunës. Pyetësori është para82

menduar si vetë evaluim dhe vetë perceptim
të personave dhe është konstruktuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat janë realizuar
gjatë periudhës shtator 2015 – shkurt 2016. Intervistat janë realizuar me persona që jetojnë
në Tetovë dhe në Shkup.
Analiza e përgjigjeve fokusohet në drejtim
të nevojave të këtij target grupi, shkaqet për
të cilat janë larguar nga shtëpia dhe si ndikon
kjo mbi potencialin të bëhen të pastrehë, efektet dytësore nga situata e re dhe kërcënimi i
vazhdueshëm nga dhuna mbi shëndetin e tyre
fizik dhe mental, relacionet sociale me familjet dhe me miqtë, trajtimi nga komuniteti dhe
institucionet, si dhe vizioni për të ardhmen
dhe qëndrimi personal në lidhje me atë se si tu
dilet në ndihmë personave që janë viktima të
dhunës familjare dhe janë larguar nga shtëpia
për tu bërë të pastrehë.
PËRSHKRIM I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që janë viktima
të dhunës familjare, të cilët edhe përpos denoncimit jetojnë nën kërcënimin e dhunës së
vazhdueshme, janë realizuar intervista me
pesë gra. Bashkëbiseduesja më e re ishte 43
vjeçe, ndërsa më e moshuara 68 vjeçe. Një
person është në të dyzetat e hershme, një në
të pesëdhjetat e vonshme dhe e fundit në të
gjashtëdhjetat e vonshme. Sipas përkatësisë
etnike, dy janë Maqedonase, një është Shqiptare, një Rome dhe një Turke. Vetëm një grua
nuk ka certifikatë dhe shtetësinë e Republikës
së Maqedonisë. Intervistat janë realizuar në
Shkup dhe në lokalet e “Forumit të femrave”
në Tetovë, e cila ofron shërbime për viktimat e
dhunës familjare. Një grua është e ve që në rininë e saj të hershme dhe jeton me fëmijët e saj
të rritur, me djalë i cili është alkoolik. Një grua
ka jetuar në bashkësi me partnerin, por pas
lindjes së bashku me foshnjën është dëbuar
dhe jeton në shtëpinë familjare së bashku me
prindërit, vëllain dhe familjen e tij. Një grua
është në procedurë divorci ndërsa tjetra është
e divorcuar. Gruaja e fundit me të cilën është
realizuar intervista është e ndarë nga partneri
i saj dhe jeton me fëmijët e saj të rritur. Të
gjitha gratë janë viktima të dhunës familjare
dhe jetojnë nën kërcënimin e dhunës nga fëmi-

jët e tyre dhe/ose familja e afërt. Një grua
nuk ka kryer asnjë lloj shkollimi, dy kanë kryer
shkollimin fillor dhe dy kanë kryer shkollimin e
mesëm profesional. Një grua jeton në banesë
sociale në Shkup, dy në familje me anëtarët e
familjes të afërt dhe dy me fëmijët dhe familjet e tyre. Të gjitha gratë kanë sigurim shëndetësor dhe gjatë vitit të fundit shpesh kanë
pasur ekzaminime mjekësore. Në mesin e tyre
ka edhe me sëmundje kronike ( astmë, diabet,
alergji, hipertension) ndërsa disa ankohen
edhe me probleme me gjoksin. Një grua është
me invaliditet trupor.
SHKAQE PËR LARGIMIN NGA SHTËPIA
DHE GJETJEN E STREHIMIT ALTERNATIV
Një grua është viktimë iniciale e dhunës
familjare të shkaktuar nga djali i saj, ndërsa
gruaja tjetër është viktimë e dhunës së shkaktuar nga dhëndri i saj. Të tjerët janë viktima të
dhunës së shkaktuar nga bashkëshorti / partneri. Ky ka qenë shkaku i vetëm për të cilin
katër bashkëbisedueset janë larguar nga shtëpia ose dëshirojnë të largohen nga shtëpia.
Të gjitha e kanë paraqitur dhunën në polici
dhe kanë përvoja të shumta të ndryshme me
institucionet kompetente të cilat duhet t’ju
ndihmojnë viktimave të dhunës familjare.
Kështu, dy akoma jetojnë në shtëpi të njëjtë
me dhunuesin, ndërsa një grua është viktimë
e re e dhunës familjare të shkaktuar nga kushëri i vendbanimit të ri të cilin e ndajnë. Vetëm
një grua është me djalin e saj dhe jeton jetë pa
dhunë, por të mbushur plot me stres dhe me
shqetësim për shkak të raporteve familjare të
pa zgjidhura dhe procedurës për shkëputjen e
martesës.
Dy gra janë në kontakt të afërt me familjarët
e tyre, të cilët i kanë mbështetje të fuqishme
në jetën e përditshme. Një grua tjetër tregon
se ndihma e vetme të cilën e ka pranuar është
nga institucionet kishtare, donacion në formë
të produkteve për ushqim, ndërsa vetëm njëra
është anëtare e shoqatës qytetare që ofron
ndihmë për viktimat e dhunës familjare dhe ka
shfrytëzuar donacione dhe ka marrë këshilla
prej tyre, dhe kështu ia ka dalë të përballet me
situatën në shtëpi dhe ta tejkalojë atë. “Ata
më ndihmuan më së shumti të tejkaloj kaosin në

shtëpi” – tregon një bashkëbiseduese. Izolimi
është ndjenjë që dominon te femrat me invaliditet trupor. Gjendja e saj fizike dhe shëndetësore e pamundëson në gjetjen e përgjigjes më
përkatëse për banim nga ajo që e ka për momentin, ndarja e vendbanimit me dhunuesin.
“Unë nuk njoh njeri. Njerëzit largohen nga njerëz
të këtillë si unë” – thotë bashkëbiseduesja.
PROBLEME, NEVOJA DHE JO KOHERENCË
INSTITUCIONALE
Dhuna familjare tërësisht ka rrënuar raportet familjare dhe raportet në familjen më të
gjerë dhe me fëmijët. Gratë akoma i ndjejnë
si kërcënim ish partnerët ose fëmijët që kanë
qëndruar në mbrojtje të babait të tyre. “Ai edhe
sot na ndjek, madje dy herë tentoj të na shkelë
me automobil, se bashku me djalin” - thotë
bashkëbiseduesja 43 vjeçare. Një grua thotë
se kthimi i saj në shtëpinë familjare ka prishur
raportet me vëllain e saj dhe me familjen e tij,
dhe kështu ata tani janë burim i dhunës për të
dhe për djalin e saj.
Një grua, tani më dhjetë vjet është pa
shtëpinë e saj dhe është vendosur te kushërinj dhe të miq. Me forcë dhe me asistencën
e policisë është larguar nga shtëpia e partnerit, ku jetojnë edhe fëmijët e tyre. Një grua
tjetër, pesë vjet jeton në shtëpi familjare me
vëllain e saj dhe me familjen e tij, ku nuk ndihet e mirëseardhur dhe së bashku me djalin e
saj janë viktima të dhunës fizike dhe psikike.
Bashkëbiseduesja e tretë 18 muaj jeton me
djalin e saj në atmosferë të komplikuar familjare, pas dhunës e cila ka zgjatur më tepër se
30 vjet. Bashkëbiseduesja e fundit ka shfrytëzuar shërbimet e qendrave të strehimit për
viktima të dhunës familjare në periudhë prej
tre muaj, pas çka është vendosur në shtëpi për
persona të moshuar. Ka shpresuar se do të
strehohet në shtëpi për persona me invaliditet
trupor, por nuk ka mundur të marrë ndihmë
shtetërore. Kështu është e detyruar të jetojë
në shtëpi me dhunuesin, ndërsa shtëpinë e saj
e ka humbur para katër vjet.
Vetëm një grua është e punësuar dhe është
shfrytëzuese e pensionit invalidor. Tre gra janë
shfrytëzuese të ndihmës sociale me para, në
shumë prej 1.300 ose 3.600 denarë, ndërsa një
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person shfrytëzon edhe kompensim për kujdes
të vazhdueshëm.
Përvoja e tyre me institucionet nuk është
në nivel të kënaqshëm. Gratë ankohen në lidhje me raportin e policisë, e cila shpesh është
tolerante, madje edhe korruptohet në situatat
që përfshijnë dhunë familjare. Konsiderojnë
se policia më shpesh është në anën e burrave – dhunues. “Ai i paguante edhe policinë
edhe gjykatën” - thotë një bashkëbiseduese 44
vjeçare. “Nga policia më thoshin së do të kryejnë punë, por asnjë gjë nuk ndërmarrin. Përsëri
gjithçka vazhdonte sipas të vjetrës” – thotë një
bashkëbiseduese 43 vjeçare. Situata ka qenë
më e komplikuar në shtëpinë e bashkëshortes
të personit i cili është i punësuar në polici dhe i
cili ka fituar mbështetje të heshtur nga kolegët
e tij edhe përkundër denoncimeve për dhunë
familjare. “E dinë se është i dhunshëm, asnjëherë nuk është dënuar. E thërritën në bisedë,
ndërsa mua nuk më ofruan asnjë lloj mbrojtje” –
me hidhërim tregon bashkëbiseduesja.
Të gjitha gratë thonë se kanë mbetur në
shtëpinë e dhunuesit për shkak të fëmijëve dhe
dëshirës ata të rriten në mjedis familjar më dy
prindër. “Duroja për shkak të fëmijëve” – thotë
një bashkëbiseduese. “Derisa unë kisha nerva
dhe shkak të jetoj për fëmijët, e shtynin disi. Kur
fëmijët u rritën, filluan probleme më të mëdha.
Atëherë shkova të paraqes padi për divorc. Kur
ai e kuptoi, përpëlitej në tokë, me kokë godiste
parketin dhe bërtiste: Do të bëj gjithçka që do
të thoni, vetëm mos ndahemi... dhe asnjë gjë nuk
ndryshoi” – sqaron një bashkëbiseduese.
Mos pasja e shtëpisë dhe financat e vogla mujore janë problemi më i madh i grave
që janë nën kërcënimin e dhunës familjare.
Kështu ndodhen në rrethin magjik të varfërisë
dhe të dhunës, të cilat u pamundësojnë të pavarësohen dhe të vazhdojnë me jetën pa dhunë. Stresi dhe frika janë pjesë e përditshmërisë
së tyre. “Akoma kam frikë. Prej kur u vendosa te
djali, kur vonohem në punë dhe vij pak më vonë
bile edhe djali shqetësohet. Bashkëshorti filloi ta
maltretojë edhe atë, sepse më lejoi të vendosem
te ai” – thotë bashkëbiseduesja. Gjykimi dhe
dhunimi nga familja dhe mjedisi më i gjerë,
paraqesin traumë plotësuese në jetën e tyre.
“Fëmijën tim e thërrasin kopil dhe nuk ka me
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kë të luaj. E çoj te oborri i një çerdhes të luajë
sepse në shtëpi vetëm trauma duron” - thotë
një bashkëbiseduese tjetër. Raportet familjare të pazgjidhura, në veçanti me fëmijët, ju
shkaktojnë dhimbje, por janë të vetëdijshme
se braktisja e dhunuesit ka qenë zgjidhja e
vetme për to. “U pajtova me fatin , por nuk jam
indiferente. Unë të ta tregoja këtë ngjarje që ta
tregoj tani, para një viti, do të duhej të mi fërkosh
duart, këmbët, ndërsa sot e tregoj më e qetë” tregon me hidhërim një bashkëbiseduese. Kujdes përkatës për fëmijët, përfshirë edhe kurim
përkatës për fëmijët e dhunshëm, punësim i
qëndrueshëm, shtëpi dhe siguri personale janë
nevojat e tyre të drejtpërdrejta.
Personat me të cilët është realizuar intervista veten e shohin si persona pa shtëpi. “Kisha
shtëpi, tani nuk kam” – kështu një bashkëbiseduese e përshkruan mos pasjen e shtëpisë. Por
fakti se për momentin kanë kulm mbi kokë,
edhe pse të pa sigurt, i bën të mos identifikohen me të pastrehë. “Ata janë persona për keqardhje, që lypin në rrugë” – një bashkëbiseduese i
përshkruan të pastrehët. Janë të vetëdijshme
se vendbanimin momental mund ta humbin
në çdo moment dhe kjo paraqet stres plotësues në jetën e tyre të pasigurt.
SHËRBIME TË DOBISHME, ZGJIDHJE
DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Viktimat e dhunës familjare, janë në kontakt me institucione dhe me organizata të
qytetarëve që ju japin këshilla dhe mbështetje.
Vetëm një person ka qenë shfrytëzues i drejtpërdrejtë i formave institucionale të përkujdesjes së viktimave të dhunës familjare, qendrat e strehimit në periudhë prej tre muaj,
ndërkaq më vonë edhe në shtëpi për të moshuar. Megjithatë, shfrytëzimi i këtyre shërbimeve nuk ka rezultuar me zgjidhjen e përhershme
të çështjes së banimit. Përkundrazi, prej kur
ka përfunduar mbështetja institucionale, viktima është detyruar të kthehet në shtëpinë e
dhunuesit. Person tjetër thotë se ka kërkuar
të merret nën përkujdesje institucionale, por
Qendrat për Punë Sociale, nuk kanë mundur ti
ndihmojnë.
Për të dobishme i konsiderojnë mbështetjen
psiko- sociale të organizatave jo qeveritare,

ndihmën financiare nga prindërit ose ndihmën
sociale me para dhe donacione që jua japin
institucionet kishtare. Megjithatë, thonë se
ndihma sociale nuk mjafton që të jetojnë me
fëmijët e tyre në shtëpinë e tyre. Konsiderojnë
se nevojitet një sistem më efektiv i dënimit të
dhunuesve dhe kujdes për gratë që janë larguar nga shtëpia e dhunuesit. “Problemi nuk
është vetëm si të kalojnë natën ku të flemë. Unë,
për shembull, nëse shkoj në qendrat e strehimit
dhe qëndroj atje një muaj, ku do të shkoj kur të
dal prej atje? Do të duhet të kthehem (te buri) ose
të ngel në rrugë. Në rrugë do të vdes nga uria,
ndërsa atje do të vdes jo vetëm nga uria por edhe
nga dhuna” - thotë një bashkëbiseduese.
Në vizionin e tyre për të ardhmen, të gjitha
duan të kenë shtëpinë e tyre, punësim, respektivisht financa të qëndrueshme me të cilat do
të mund të kujdesen për vete dhe për fëmijët e
tyre. Në qasjen drejt zgjidhjes se problemeve
të viktimave të dhunës familjare konsiderojnë
se nevojitet tu sigurohet punë që të mund
të mendojnë për shtëpi të re, tu garantohet

siguria personale, respektimi i vendimeve gjyqësore dhe shqiptimi i masave më efektive për
dhunuesit. “Duhet të shqiptohet ndonjë masë e
cila do të jetë si Ati jonë, se nëse më takon duhet
të kthehet në anën tjetër ose të kalojë e të shtiret
sikur nuk më njeh, dhe nëse nuk është kështu,
duhet ti dijë pasojat” - thotë një bashkëbiseduese. Konsiderojnë se solidariteti femëror
më tepër do tu ndihmojë në komunikim me policinë. Prandaj konsiderojnë se në polici duhet
të punësohen më tepër femra dhe në veçanti
femra që kanë kaluar trajnime përkatëse të
punojnë me raste të këtilla. Por janë kritike
se dhunën familjare nuk e kryejnë vetëm burrat. Janë të mendimit se ka edhe bura të cilëve
duhet tu ndihmojnë institucionet.
Personat me të cilët është realizuar intervista kanë pamje të jashtme të rregullt dhe
tregojnë gatishmëri për bashkëpunim, përpiqen të tregojnë esencën e problemeve dhe
të japin udhëzimet e tyre për zgjidhjen e të
njëjtave.

Konkluzë
Përmirësimi i informimit të popullatës së përgjithshme në lidhje me shërbimet dhe për mënyrën e
ndihmës institucionale në situata të dhunës familjare, janë të nevojshme për inkurajimin fillestar
të viktimave të braktisin dhunuesin. Nevojiten reagime formale dhe urgjencë e institucioneve,
para së gjithash nga policia dhe organet shtetërore nga sfera e mbrojtjes sociale në rastet e
dhunës familjare. Dhuna familjare nuk është dhe nuk duhet të jetë problem privat i familjes,
partnerëve në bashkësi. Nevojiten zgjidhje institucionale më efektive për prevenim dhe për reagim në kohë dhe reagim të shpejtë gjatë situatës së krizës, në veçanti gjatë ditëve të para nga
braktisja e shtëpisë, por edhe zgjidhje më afatgjata për situatën pa shtëpi. Në situatat në të cilat
ndodhen këta persona nevojiten aktivitete për afirmimin e masave të përkohshme për mbrojtje
nga dhuna familjare, në veçanti në nivel lokal. Nevojiten përgjigje më efektive për risocializim
të dhunuesit, si dhe programe që do ti kthejnë vetëbesimin dhe ndjenjën e sigurisë te viktimat.
Programe për ndihmë psiko – sociale dhe punë individuale me personat që kanë qenë viktima të
dhunë familjare do tu kishin ndihmuar të përballen me ndjenjën e fajit se i kanë braktisur fëmijët
e tyre ose nuk kanë bërë (“duruar”) mjaftueshëm për ta ruajtur familjen. Të papunëve ju nevojitet
asistencë gjatë punësimit që të kenë mundësi të jetojnë të pavarur.
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KUR UJI DHE
ENERGJIA
ELEKTRIKE JANË
LUKS, NDËRSA
KULMI PIKON ...
Kategoria operative: njerëzit që jetojnë në
objekte të përkohshme të pazakonta; situata
jetësore
11.2 Situata jetësore: ndërtesa jo konvencionale; përkufizimi i përgjithshëm: strehim ose
barakë substandarde.
11.3 Situata jetësore: strukturat e përkohshme;
përkufizimi i përgjithshëm: tendë apo kasolle

kategoria 11
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Analiza e mëposhtme i referohet pyetësorit
që i analizon gjendjet e personave që jetojnë
në objekte jo-konvencionale dhe strukturat e
përkohshme. Sipas ETHOS, me objekte jo-konvencionale nënkuptohen shtëpi dhe ndërtesa
të shkatërruara / të braktisura, shtëpi jo plotësisht të siguruara me lidhjet infrastrukturore,
ndërsa strukturat e përkohshme përfshijnë:
garazhe, depo, baraka montuese (kontejnerë)
dhe kështu me radhë. Në kuadrin e saj përfshihen edhe personat që jetojnë në shtëpitë e
lëvizshme, të tilla si automobila, rimorkio, karroca me kuaj me rimorkio që nuk konsiderohen
si vende të zakonshme për strehim, por ekipi
hulumtues nuk arriti vërejë raste të tilla. Është
e rëndësishme të theksohet se kjo kategori
shpesh përputhet me njerëzit që jetojnë në
tokën e uzurpuar, ose kategorinë 8.3 në këtë
hulumtim dhe sipas ETHOS. Gjatë klasifikimit,
ekipi hulumtues udhëhiqej nga karakteristika
kryesore e shtëpisë, d.m.th. a është në vend të
okupuar që të jetë e klasifikuar si kategori 8.3,
dhe pastaj nëse kushtet e jetesës janë substandarde që të klasifikohet si kategori 11.
Sipas Entit Shtetëror të Statistikës, në
Maqedoni në vitin 2012, 14.1 për qind e
familjeve kanë pasur probleme me rrjedhjen e
çatisë, mure dhe themele të lagështa, dritare
të thyera dhe të kalbura, gjatë çka përqindja e
familjeve në zonat rurale të cilët përballen me
këto probleme është më e lartë në krahasim
me zonat urbane (16.3 për qind dhe 12.8 për
qind, përkatësisht). Kur vjen puna për qasje në
një vaske ose dush dhe banjë të brendshme, në
vitin 2012 90.4 për qind e familjeve kanë qasje
në dush ose vaskë (95.5 për qind e familjeve në
zonat urbane dhe 82.4 për qind e familjeve në
zonat rurale), ndërsa 86.9 për qind e familjeve
kanë qasje në banjë të brendshme (94.3 për
qind e familjeve në zonat urbane dhe 75.3 për
qind në zonat urbane). Megjithatë, vlerësimet
tregojnë se në Maqedoni ka rreth 100 vendbanime substandarde në të cilën jetojnë rreth
274.000 banorë (Banka Botërore, 2005: 46),

duke arritur në 12 për qind të banorëve të
përgjithshëm në vend (Qendra për Studime Rajonale dhe Bashkëpunim 2004). Është bindje e
gjerë se numri i lagjeve të tilla dhe familjeve që
jetojnë në kushte substandarde është shumë
më i lartë (Kostov, 2010).
Sipas raportit të Bankës Botërore, prej vitit
2006, për lagjet ekzistuese substandarde në
14 qytetet më të mëdha në Maqedoni52 është
deklaruar se kushtet fizike të banimit në këto
zona janë shpesh të pamjaftueshme (të mbipopulluara, nga materiale të paqëndrueshme, të
pambrojtura nga uji apo në lokacione të rrezikshme).Gjithashtu, këto zona karakterizohen
nga papunësia e lartë, paqëndrueshmëri e të
ardhurave dhe varësi nga aktivitetet joformale.
Ato janë të populluara kryesisht nga familje etnike shqiptare dhe rome. Shumica e banorëve
paguajnë taksat e pronës dhe faturat e shërbimeve komunale dhe problemet më serioze
të infrastrukturës janë mungesa e menaxhimit sanitar të ujërave të zeza dhe grumbullimi
joadekuat i mbeturinave të ngurta.

Dysheme prej dheu
dhe banjë polake
mbi lumin e afërt
Tridhjetë e katër vjeçja N.A. me dy fëmijët
e tyre jetojnë në barakë të montuar pa energji
elektrike dhe ujë. Prej kur mban mend për
veten të pasurit ujë dhe energji elektrike në
vendbanimin e saj është luks.
Burri i saj është në burg për shkak të vjedhjes së bakrit.
-Nuk donte të vjedhë por ishte i detyruar, thotë ajo.
Djali është 14 vjeç dhe shkon në shkollë,

52
Banka Botërore (2006) Çështjet në urban dhe komunal zhvillimi: shënim politikave. Numër: 37278-MK. Mund të gjendet
në: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/08/08/000310607_20070808152042/Rendered/PDF/372780MACEDONI1Policy0Note01PUBLIC1.pdf (Arrihen: 04/29/2015).
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ndërsa vajzës dhjetë vjeçe nuk i lejohet të
shkollohet për shkak se, siç shpjegon ajo, dikush dikur ishte përpjekur ta rrëmbejë.
Edhe N.A. kurrë nuk ka qenë e përfshirë në
sistemin arsimor.
- Nuk shkojnë në shkollë, sepse më thoshin
se në shkollë mund të më përdhunojë. Vajza
duhet ta çoj deri te “Braqa Ramiz” (shkollë fillore në Shuto Orizarë), dhe kjo është shumë
larg. Ajo ka flokë të gjata dhe ishte plot me
morra. Atje shkojnë njerëz të ndyrë. Ne jetojmë në kushte të vështira, por çdo gjë është e
pastër tek ne - thotë N.A.
Të vetëdijshëm se jetojnë nën çdo dinjitet
njerëzor, por për tani, pasi edhe burri i saj
është në burg, nuk sheh rrugëdalje nga situata.
- Më e keqja është kur bie shi. Pastaj uji hyn
në shtëpi dhe raftet mbushen me ujë. Dyshemeja është prej dheu. Frikësohem shumë për
shëndetin e fëmijëve për shkak të kushteve ku
jetojnë. Dhe kam dëshirë të madhe shtëpinë
ta kem të rregulluar dhe të pastër. Eh, sikur
të kisha një banjë. Do të rregullohesha, do të
bëja makijazh - thotë ajo me një shprehje me
buzëqeshje në fytyrë, duke shtuar se shumë
nga të njohurit e saj ishin larguar nga Maqedonia dhe tani jetojnë shumë më mirë.
- Edhe mua më pëlqen të punoj. Unë mund të
pastroj dhe të fitojnë të paktën 10.000 denarë.
Do të më mjaftojë. Kur ke punë është mirë,
kur nuk ke - rri si një budalla. Dua të këndoj, të
bisedoj, të punoj. Nuk dua të vjedh - thotë N.A.
Ajo shpjegon se në shtëpinë ku jeton nuk
ndjehet e sigurt, sepse dikush mund të hyjë
brenda pa përpjekje.
- Njëherë u sulmova në shtëpi sepse dhunuesi e dinte se burri im është në burg - shpjegon
me zemërim N.A.
Dhe para se ajo të martohej jetonte në
kushte të vështira, paraprakisht në shtëpinë
e gjyshit të saj dhe pastaj edhe në shtëpinë
e familjes së bashkëshortit, gjithashtu nuk i
kishte elementet për jetesë normale.
- Me bashkëshortin u martuam brenda një
dite. Në Miladinovci kemi jetojmë në barakë.
Nëna e tij më thoshte se do të më rrihte nëse
ne do të qëndronim të jetojmë atje. Njëherë
88

edhe u rrahëm. Një apo dy shuplaka dhe ra
në tokë. Kur jam e shqetësuar nuk di se çfarë
bëj. Pastaj u larguam nga Miladinovci edhe
pse kishim bërë një dhomë për ne. Blemë një
barakë të vogël thotë N.A. dhe shton se dhoma
(baraka prej druri dhe shper-pllakave) ka rreth
15 metër katrorë.
Ajo thotë se merr ndihmë sociale prej 2300
denarë dhe se të ardhurat shtesë i siguron
vetëm nëse mbledh dhe shet shishe të plastikës.
- Atëherë ja dal të fitoj nga 200 denarë në
javë. Nuk jam në rrugë, falë zotit, nuk jam
lypsare. Ndonjëherë shes këpucë dhe atlete.
Por, megjithatë, është ndryshe sikur të gjeja
një punë - shpjegon ajo.
Edhe pse ka kulm mbi kokë, ajo thotë se
ndjehet si e pastrehë.
- Lagështi, dhe në dysheme, plehra për
rreth. Ndonjëherë shtëpia është plot me ujë. E
tmerrshme - shpjegon N.A.
ANALIZË
Pyetësori është hartuar si një vetë-vlerësim
dhe vetë-perceptim i personave dhe është i
konstruktuar për qëllimet e hulumtimit. Intervistat me të anketuarit nga kategoria 11
janë bërë në periudhën gush - tetor 2015 në
Shkup dhe Kumanovë. Pjesë e diskutimeve
janë realizuar në Qendrën për Përkujdesjen e
Fëmijët të Rrugës në Shuto Orizarë, ku shumica e personave më shpesh vijnë për ushqim për
fëmijët ose për kujdesin e tyre për një periudhë
deri sa t’i kryejnë obligimet e shtëpisë.
Analiza e përgjigjeve të përqendrohet në
nevojat e këtij target grupi, arsyet për shkak të
cilave jetojnë në vendbanime të përkohshme,
banesa jo-konvencionale dhe efektet dytësore të strehimit substandard në shëndetin e
tyre fizik dhe mendor, marrëdhëniet sociale
me familjen dhe miqtë, trajtimi nga komuniteti dhe institucionet, si dhe vizioni për të
ardhmen dhe pikëpamjet personale se si të
kapërcehet problemi me të pastrehët, respektivisht me strehim të përkohshëm, banesa
jo-konvencionale.

PËRSHKRIMI I EKZEMPLARIT
Në kategorinë e personave që jetojnë në
banesa të përkohshme janë realizuar intervista të pazakonta me një shumë prej tetë personave. Prej tyre, tre gra dhe dy burra që jetojnë
në baraka në kushte substandarde, ndërsa tre
burra jetojnë në strukturat e përkohshme ose
kazerma të shkatërruara. Më i riu ishte një i anketuar i moshës 18 vjeçe, ndërkaq që shumica i
anketuari më i vjetër ishte 61 vjeç. Dy persona
janë në të njëzetat e hershme, një në vitet e
tridhjeta të hershme, një në fund të dyzetave
dhe dy në pesëdhjetat e hershme. Sipas përkatësisë etnike, pesë persona janë romë që
jetojnë në baraka substandarde dhe dy maqedonas dhe një rom, të cilët jetojnë në baraka
të rrënuara. Të gjithë kanë certifikatë të lindjes
dhe shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.
Në mesin e njerëzve që jetojnë në baraka
substandarde, një person është i vetëm dhe
katër persona janë të martuar ose në bashkëjetesë me më tepër fëmijë të mitur, ndër të
cilëve më i riu ka vetëm disa muaj. Disa fëmijë
të mitur nuk shkojnë në shkollë rregullisht
edhe përpos asaj se arsimi fillor dhe i mesëm
janë të detyrueshëm dhe ka gjoba të larta për
mosrespektim të këtij vendimi. Disa fëmijë
janë fantom, gjegjësisht nuk kanë dokumente
dhe numrat amë. Në mesin e njerëzve që jetojnë në baraka të rrënuara, një është femër,
një është i vetëm, një është i divorcuar, ndërsa
njëri është në martesë, por ka 11 vjet që është
ndarë nga e shoqja dhe jeton në partneritet
me një grua tjetër. Dy kanë fëmijë të rritur të
cilët nuk jetojnë me ta.
Dy njerëz nuk kanë kurrfarë arsimi, tre persona nuk e kanë përfunduar arsimin fillor një
person ka përfunduar shkollën fillore dhe dy
persona janë me arsim të mesëm jo të plotë.
Personat që jetojnë në baraka në kushte substandarde janë të vendosur në Shuto Orizarë
apo në Kumanovë.
Të gjithë personat kanë sigurim shëndetësor
dhe kartë shëndetësore. Një person thotë se
edhe përpos sigurimit shëndetësor nuk mund
t’i përdorin shërbimet shëndetësore për shkak
se nuk janë në gjendje ta mbulojë participimin
e nevojshëm. Një pjesë e bashkëbiseduesve
ndjehen fizikisht të shëndetshëm dhe nuk kanë

pasur asnjë kontrollim mjekësor gjatë vitit të
kaluar. Disa përballen me sëmundje kronike
ose probleme orale të shkaktuara nga ushqimi i keq dhe i parregullt, ose kanë probleme
neurotike të shkaktuara nga stresi dhe frika.
Vetëm një nga bashkëbisedueset tregon se në
vitin e fundit ka vizituar gjinekolog.
JETA NË SHTËPI TË PASIGURTË,
PROBLEMET, NEVOJAT DHE SOCIALIZIMI
Personat që jetojnë në baraka në shtëpitë
në kushte substandarde vendbanimin e tyre e
përshkruajnë si vendbanim i improvizuar i përbërë nga një apo dy dhoma, të cilat i ndajnë të
paktën familje katër anëtarësh. Në një barakë
jetojnë edhe nga disa familje. Barakat shpesh
janë të ndërtuara nga kompensatë, nuk kanë
kyçje themelore infrastrukturore për energji
elektrike ose për ujë ose i shfrytëzojnë këto
në mënyrë jo legale. Me ujë furnizohen nga
pompat publike dhe përdorin banjë polake të
improvizuara. “Dhomë është e vogël, 12-15 metra
katrorë dhe në të jetojmë pesë anëtarë. Nuk kemi
energji elektrike dhe ujë. Ujë mbush me shishe
nga një pompë” - e përshkruan shtëpinë një
bashkëbiseduese 22-vjeçe. Vetëm një person
nuk ka dokumente për shtëpinë e ndërtuar në
tokën që ai zotëron në mënyrë të ligjshme. Ka
dorëzuar dokumente për legalizimin e procedurës i cili është ende në pritje. Për vendbanimin mendojnë se nuk i ka kushtet që të quhet
shtëpi “Por kështu është”, - tha një bashkëbisedues 61-vjeçar.
Në mesin e njerëzve që jetojnë në ndërtime të përkohshme, një person tashmë dy
vite jeton në një barakë të braktisur në lagjen
Sredorek në Kumanovë, ndërsa tetë vitet
paraprake jetonte në rrugë, herë pas here tek
të afërmit ose miqtë, “nën kulm të huaj” -siç
tregon bashkëbiseduesi 54 vjeçar. Një person
mbi 20 vjet që jetojnë në vendbanim që është
një mbetje prej barake në Shuto Orizarë, në
një dhomë pa rrjet të kanalizimit dhe i përdor
shërbimet e të premtes Qendrën Sterhimore
në Momin Potok. Personi i tretë tashmë 10 vjet
është i pastrehë dhe jeton në barakë të rrënuar në Kisella Vodë dhe gjithashtu i shfrytëzon
shërbimet e të premtes në qendrën strehimore
për të pastrehët në Momin Potok.
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Marrëdhëniet e pazgjidhura familjare ishin
shkaku që më shumë herë ta ndryshojnë vendbanimin, të jetojnë me qira në vendbanim të
përbashkët me të afërmit e tjerë ose thjesht
“në rrugë”. Personat që jetojnë në kushte
substandarde për vendbanimin e tyre aktuale
thonë: “Për momentin jetoj në shtëpi të improvizuar, pa ujë dhe energji elektrike, por ndjehem shumë më sigurt se më parë, kur shpërnguleshim dhe jetonim me qira sepse tani baraka
është e jona” - thotë një bashkëbiseduese 22
vjeçare. Për ata, që jetojnë në ndërtime të
përkohshme, shkaqet e humbjes së shtëpisë
ishin divorci, varfëria familjare, vdekja e prindit që ishte bartës i financave të familjes apo
prishja e shtëpive të ndërtuara në mënyrë të
paligjshme. “Me prindërit jetonin me qira. Në
mungesë të parave, babai im ndaloi së paguari
qira, u sëmur dhe vdiq, ndërsa ne mbetëm në
rrugë. Nuk arrita të gjendem dhe që atëherë jam i
pastrehë“- thotë një bashkëbisedues 47-vjeçar.
Të gjithë, pos një personi janë përfitues të
ndihmës sociale, kompensim për më shumë
fëmijë apo kompensim për nënat e vetme (për
shkak të kësaj një person do të vazhdojnë të jetojnë në bashkësi jashtëmartesore). Të ardhurat më janë në mes 1200 dhe 5000 denarëve në
muaj. Të ardhurat e vogla shtesë i fitojnë duke
mbledhur shishe plastike, punë të përkohshme
nëpër tregje, pastrim apo shitjen e revistës
“Lice v lice”. “Me burrin mbledhim edhe shishe
plastike. Nga një thes fitojmë 100, 150 denarë,
ndërsa thesin e mbledhin dy deri në tre javë “, tha një bashkëbiseduese 22-vjeçare.Mendoj
se ndihma sociale nuk është e mjaftueshme
për t’i mbuluar nevojat e familjeve me shumë
anëtarë. Një person për shkak të honorarit për
punë të përkohshme - për pastrim e humbi
të drejtën e ndihmës sociale dhe thekson se
“puna si argat” është burimi i tij i vetëm i të
ardhurave dhe më së shumti që mund të fitojë
në bazë mujore është 3.000 denarë.
Problemet më të mëdha me të cilat përballen njerëzit që jetojnë në kushte substandarde
janë mungesa e burimeve financiare dhe
mjeteve të qëndrueshme mujore për ta përmirësuar shtëpinë e tyre dhe të jetojnë një jetë
më dinjitoze. “Kur ke një punë është mirë, kur nuk
ke - rri si një budalla. Nuk dua të vjedh”, - thotë
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një bashkëbiseduese 34-vjeçare.”Më duhet
punë që të mund të sigurojmë gjithçka që na
është e nevojshme” - shpjegon një bashkëbiseduese 22- vjeçare. Disa kanë vështirësi për të
siguruar ushqimin në bazë të rregullt. “Ne kemi
një vakt në ditë, rrallë ndodh që të kemi më
shumë se një”, - tha një tjetër bashkëbiseduese
22-vjeçare. Edhe pse janë të kënaqur që kanë
shtëpinë e tyre, megjithatë kanë nevojë për
lidhje infrastrukturore për energji elektrike,
ujë dhe kanalizim. “Pa energji elektrike dhe ujë
është e vështirë të jetosh”, - thotë bashkëbiseduesja 22-vjeçare .
Përveç kësaj, njerëzit që jetojnë në ndërtesa
të përkohshme, pavarësisht nga kushtet e këqija të banimit, ata përballen me pamundësinë
për të siguruar ushqimin e përditshëm. “Ushqimi është problemi im më i madh. Ja pra nuk kam
as stofë” - thotë një bashkëbisedues 53-vjeçar.
Zakonisht mbledhin ushqime në kontejnerë
dhe herë pas here ndihmojnë, pastrojnë për
një kompensim të caktuar, ndërsa për higjienë
personale përdorin stacionin në Momin Potok,
ku lahen dhe marrin rroba të pastra. Kanë marrë ndihmë edhe për qëndrim gjatë natës tek
miqtë, por prapëseprapë zgjedhin të jetojnë
në një shtëpi të rrënuar. “Në çdo moment mund
të më thonë: Largohu! Jemi shumë dhe brenda
natës më kanë përzënë në rrugë. Dua të jem i
qetë “ - thotë një bashkëbisedues 54-vjeçar.
Njerëzit që jetojnë në kushte substandarde
me familjet e tyre thonë se ata rrallë largohen nga lagja dhe rrethinat e drejtpërdrejta
për ta vizituar qytetin. Zakonisht shoqërohen
me fqinjët dhe të afërmit. Njerëzit që jetojnë
në ndërtesa të përkohshme gjithashtu janë
shoqërisht të izoluar dhe jetojnë një jetë të
vetmuar. Ata thonë se rrallë bisedojnë me
njerëz të tjerë të pastrehë, edhe pse njohin
shumë individë të pastrehë apo persona në
rrezik social. “Gjëja më e vështirë është vetmia.
Dua të flas me njeri. Shpirti të më qetësohet pakës “- thotë një bashkëbisedues 54-vjeçar.
Jeta në kushtet substandarde është e rrethuar me pasiguri, stres dhe frikë. Disa janë të
mendimit se getoizimi i vendbanimeve të rëndomta i pengon ata t’i realizojnë potencialet
e tyre. Ky është rrethi vicioz i varfërisë. “Mu
mërzit të jetoj kështu. Të gjithë ikën. Vetëm sa të

dalë burri im nga burgu edhe ne do të shkojmë
“, - tha një nga bashkëbisedueset 34-vjeçare.
Frika e tyre më e madhe është shëndeti i
fëmijëve. “Unë mendoj se nuk ndihemi mirë nga
uji. Foshnja ka problem me veshkat“- thotë një
bashkëbiseduese 22-vjeçare. Të njëjtën e thotë
edhe një bashkëbiseduese 34-vjeçare: “Kam
frikë për shëndetin e fëmijëve për shkak të kushteve në të cilat jetojmë”. Edhe personat që jetojnë në ndërtesa të përkohshme të ndajnë probleme të ngjashme. “Unë pi diazepam. Shumë
shqetësohem. Një ditë ke për të ngrënë, një tjetër
- jo “, - thotë një bashkëbisedues 53-vjeçar.
Nevojat e tyre janë të thjeshta. Përmirësimi
i kushteve fizike, punësimi dhe financat e qëndrueshme. “Vetëm të gjej një punë”, - tha një nga
bashkëbisedueset 34-vjeçare.”Nuk kam asnjë
shans për një shtëpi të madhe, por të paktën disa
dhoma për këtë familje të madhe”, - thotë një
bashkëbisedues 61-vjeçar.
Asnjë nga banorët nuk është marrë në kujdesin e ndonjë institucioni të mbrojtjes sociale. Vetëm disa persona marrin donacione
dhe ndihmë nga miqtë, të afërmit, Kryqi i Kuq,
Qendra për fëmijët e rrugës në Shuto Orizarë,
“Megjashi”, Kisha Katolike në Shkup dhe kisha
“Shën. Spas “.
Njerëzit që jetojnë në kushte substandarde
nuk ndjehen si të pastrehë. “Ne jetojmë keq. Nuk
kemi kushte themelore në shtëpitë ku jetojmë “,
- tha një bashkëbiseduese 22-vjeçare. Konsiderojnë se kulmi mbi kokë është dallimi në mes
tyre dhe të pastrehëve “përndryshe njëlloj si të
pastrehët, nuk kemi punë, ujë, energji elektrike,
ushqim”, - vazhdon bashkëbiseduesja. Ata që
jetojnë në strehimore të rrënuara shpesh ndjehen si të pastrehë, madje “edhe më keq se të pastrehët. Kjo është sikur të jesh në rrugë. Nuk quhet
“shtëpi’ “- thotë një bashkëbisedues 53-vjeçar.
Personat me të cilët është zhvilluar intervista
rrallë kanë kontakt me institucionet shtetërore
ose me shoqata civile. Ndonjëherë marrin
ndihmë me ushqim dhe veshje nga farefisi ose
qytetarë. Një person thotë se njëra motër e ka
financuar me qëllim të ketë kulm mbi kokë, por
ajo mbështetje është afatshkurtër. Konsiderojnë se edhe mjedisi nuk i respekton, as që ka
solidaritet ndërmjet njerëzve që tu ndihmojnë.
“Nga njerëzit askush nuk ndihmon. Askush nuk

të thotë as: Ja një cigare! Nëse unë nuk gjendem,
askush nuk me ndihmon” - thotë një bashkëbisedues 53 vjeçar.
SHËRBIME TË DOBISHME,
ZGJIDHJE DHE VIZION PËR TË ARDHMEN
Të dobishme i konsiderojnë ndihmën në ushqim, veshje, dru për ngrohje, mjete themelore
për fëmijët dhe foshnjat e tyre. Ju duhen më
tepër informata për qasje drejt punës, qasje drejt mikrokoreditimit ose donacioneve
për rregullimin e shtëpive, qasje drejt lidhjes
infrastrukturore për ujë, rrymë dhe kanalizim.
Nga organizatat ose institucionet i përmendin
Kryqin e Kuq, Qendrën për Kujdes të Fëmijëve
në Rrugë në Shuto Orizar, “Megjashi”, Kishën
katolike dhe kishën “Shën Spas”, të cilët ju
japin donacione në ushqim dhe në shërbime.
Në vizionin e tyre për të ardhmen të gjithë
pajtohen se ju duhet shtëpi më e mirë. Disa
janë të gatshëm të përmirësojnë vendbanimin
momental, të tjerë jo, por duan të largohen
nga mjedisi substandard i getoizuar. “Duhet të
rregullohet vendbanimi, të mund të jetohet. Dimrit bën ftohtë” – thotë një bashkëbisedues 53
vjeçar. “Ne duam të dalim nga ky mjedis, por nuk
kemi para. Askush nuk punon, përveç babait, kohë
pas kohe. Vëllai “punon” nëpër kontejner, mbledh
hekur, gjithçka që mund të shitet” - thotë një
bashkëbisedues 18 vjeçar. Disa jetë më të mirë
shohin vetëm nëse emigrojnë jashtë shtetit.
“Këtu nuk ka jetë” – thotë një bashkëbiseduese
22 vjeçare. Një lloj mendon edhe një bashkëbiseduese tjetër 22 vjeçare. “Të gjithë duam
më mirë, por unë nuk besoj se ndonjëherë do të
bëhet më mirë”. “Merr fëmijët dhe largohu dhe asnjëherë më të mos kthehesh në Shutkë. Këtu asnjëherë nuk do të jetë më mirë” - me mllef konstaton një bashkëbiseduese 34 vjeçare. Zgjidhja
për kushtet në të cilat jetojnë, konsiderojnë
se është - vendbanim më i mirë dhe punësimi.
“Shtëpi dhe punë. Kulmi është më i rëndësishëm”
- thotë një bashkëbisedues 54 vjeçar.
Personat me të cilët është realizuar intervista kanë pamje të jashtme të rregullt dhe
tregojnë gatishmëri për bashkëpunim. Vërehet
se kushtet e jetës kanë lënë gjurmët e veta mbi
pamjen fizike të personave.
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VII
PËRFITIMET KRYESORE NGA HULUMTIMI

Konkluzë
Punësimi dhe avancimi i kushteve fizike për jetë janë nevoja e drejtpërdrejtë e personave që
jetojnë në objekte jo konvencionale në kushte substandarde dhe në struktura të përkohshme.
Personave të cilët janë pronarë të tokës dhe/ose shtëpisë që është me kushte substandarde ju
nevojiten donacione dhe mikrokreditim, si në shembullin me “Habitat Maqedonia” , të cilët me
kursimoren “Mozhnosti” iniciuan linjë kreditore që siguron hua të vogla për rikonstruktim dhe
për rinovim të shtëpive substandarde. Këta persona kanë edhe nevojë për shërbime jo financiare
në formë të këshillave dhe të trajnimit në lidhje me atë se si në mënyrë më efektive, të qëndrueshme ti rinovojnë shtëpitë e tyre. Vetëqeverisja lokale luan rol të rëndësishëm në sigurimin
e qasjes së subvencionuar drejt rrymës, ujit dhe kanalizimit për shtëpitë e këtyre personave dhe
kështu të përmirësojnë cilësinë e jetës. Personave që jetojnë në struktura të përkohshme ju
nevojitet informatë dhe ndihmë për atë se cilat institucione mund tu ndihmojnë në realizimin e
të drejtave të tyre sociale, si banim i përkohshëm institucional, ndihmë të hershme me para dhe
ngjashëm. Gjithashtu, nevojitet përfshirja e sektorit afarist, organizatave qytetare, institucioneve kishtare me qëllim veprime koherente në këtë drejtim, në veçanti gjatë periudhës së dimrit.
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1. PËRKUFIZIME + KATEGORIZIMI
2. INSTRUMENT PËR MATJEN E THELLËSISË TË NUMRIT TË TË PASTREHËVE
3. SISTEM PËR NDIHMË PËR PERSONAT E PASTREHË
4. UDHËZIME PROFESIONALE PËR PERSONA QË PUNOJNË ME TË PASTREHË
5. KRIJIMI I PLATFORMËS QË I BASHKON TEORINË DHE PRAKTIKËN
www.bezdomnistvo.mk
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Sindroma

7.1
PËRKUFIZIM + KATEGORIZIM
Dukuria e të pastrehëve është proces që i përfshin personat me përfshirje të kufizuar në jetën
shoqërore, të cilët kanë probleme me identitetin profesional dhe janë pa vendbanim, jetojnë në
kushte të pa sigurta dhe/ose kushte jo përkatëse ose, të strehuar përkohësisht në vend strehimore ose në institucione.
TË PASTRËHË PUBLIK përfshin personat të cilët janë pa kulm mbi kokë dhe pa mbështetje
gjatë sigurimit të vendbanimit.
TË PASTREHË TË FSHEHUR përfshin persona me mbështetje institucionale dhe jashtë institucionale për banim, prej nga duhet të dalin në afatin e përcaktuar me ligj: Gra të strehuara në
qendrat për viktima të dhunës familjare, emigrantë të vendosur në qendrat/ strehimoret/ banesat sociale për emigrantë, persona të cilët duhet të dalin nga burgu, nga institucioni shëndetësor
ose institucione të tjera, ndërsa nuk kanë në dispozicion vendbanim.
TË PASTREHË POTENCIAL përfshin persona që jetojnë në vendbanime të pa sigurta ( te të
afërm dhe miq, në vendbanime të uzurpuara ose në shtëpi të ndërtuar në tokë të uzurpuar), persona që jetojnë nën kërcënimin nga shpërngulja ( për shkak të hipoteksës ose për shkak të mos
shlyerjes së detyrimeve në vendbanimin e marrë me qira ndërsa vendimi për shpërngulje ka hyrë
në fuqi) persona që jetojnë nën kërcënimin e dhunës dhe persona që jetojnë në vendbanime të
përkohshme, jo konvencionale.

7.2
MATJA E THELLËSISË (NUMRIT)
TË TË PASTREHËVE

Të pastrehët janë proces që kalon disa faza, të cilat kanë nivel të ndryshëm cenimi për individin. Pragu ose niveli i cenimit shënon shkallën mbi të cilën janë grumbulluar element negativ
ose ndikime të mjedisit në të cilin jeton individi. Sindromat që reflektojnë të pastrehët kanë
indikatorë të ndryshëm.
Mesatarja aritmetike e të gjitha sindromave do të japë imazhin në cilin prag bëjnë pjesë të
pastrehë të caktuar.
Bording pragu kufitar / më tepër se 3,5
Pragu shqetësues / 2,5 – 3,5
Dhe pragu kritik / më pak se 2,5 / cenim i gjendjes së tyre
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Materiale kushte
				
				
				

indikatorë në shkallë
5- i punësuar i përhershëm kushte
4 – punë sezonale
3 – ndihmë sociale, ndihmë në naturë nga OJQ-të ,
organizata fetare dhe biznes komuniteti
2 – angazhime incidetale
1 – nuk punon
* Në punë sezonale bën pjesë edhe shitja e revistës në rrugë “Lice v lice”

				
				
		
Vendbanim 		
				
		
				

5 – kushte substandarde
4 – me kërcënim për dëbim ose akomodim te të afërm dhe miq
3 – banim në qendrat strehimore/ qendra
2 – jeton në rrugë dhe i shfrytëzon shërbimet e pikave të
shërbimit të Kryqit të kuq
1 – jeton në rrugë dhe nuk i shfrytëzon shërbimet e pikës
së shërbimeve të Kryqit të kuq

				
				
				
Shëndeti
				
		

5 – sigurim shëndetësor,
4 – i shfrytëzon shërbimet shëndetësore të Kryqit të kuq
3 – shfrytëzon shërbim shëndetësor vetëm në situata urgjente
2 – mjekohet vetë
1 – nuk mjekohet

				
				
		
Vese
		
		

5 – nuk përdor alkool, drogë dhe substanca tjera psikotrope
4 – pi tepër duhan
3 – kohë pas kohe përdor alkool/drogë
2 – shpesh përdor alkool/ drogë
1 – vazhdimisht përdor alkool/ drogë

				
				
			
Pamja e Jashtme
			
			

5 – modest, i pastër Jashtme
4 – modës i veshur,i pa pastër
3 – i pastër, i veshur në mënyrë jo përkatëse
2 – i pa pastër, i veshur në mënyrë jo përkatëse, i neglizhuar
1 – pa pastërti e skajshme, i leckosur

				
				
				
			
Kontakte
				
			
			
			

5 – në mënyrë të rregullt viziton dhe është i vizituar nga
të afërmit dhe nga miq dhe në mënyrë të rregullt i viziton
institucionet për dihmë
4 – të afërmit dhe miqtë e vizitojnë personin, por jo edhe
ai ata, dërsa personi rregullisht i viziton institucionet për ndihmë
3 – kontakt të përkohshëm me të afërm miq dhe me institucione
2 – kontakt me të tjerë në situata të jashtëzakonshme
1 – nuk ka kontakt

Shembull: Në Qendrën për Punë Sociale, paraqitet person i pastrehë, pranues i asistencës sociale (3), i shfrytëzon shërbimet e pikave të Kryqit të kuq (2) nuk mjekohet
(1), kohë pas kohe përdor alkool/drogë (3), i palarë, i veshur në mënyrë jo përkatëse,
i neglizhuar (2), kontakt me të tjerë në situata të jashtëzakonshme (2). Rezultat: 13 :
6=2,1 që do të thotë prag kritik
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4. Masa në varësi të pragut të thellësisë ( numrit) të të pastrehëve
Pragu ( bording) kufitar 1. Format parandaluese të veprimit ndaj të pastrehëve vlejnë
për tregun e punës dhe për banim. Personave
me simptoma për zhytje në dukurinë e të pastrehëve, menjëherë duhet tu ofrohet një lloj
pune. Vëmendje e veçantë duhet tu kushtohet
familjeve që jetojnë në kushte substandarde, në
vendbanime jo legale, respektivisht në familje
të të cilat ekziston rrezik të humbin pronën e
tyre ose shtëpinë e marrë me qira.
Pragu shqetësues – identifikimi i grupeve të
ndryshme dhe ndërmarrja e të gjitha masave
të mundshme në rastet ku vërehen simptoma
të zhytjes në dukurinë e të pastrehut. Rol të
veçantë kanë Qendrat për Punë Sociale, shërbimi kujdestar, punëtorët social patrollues në
Qytetin Shkup dhe komunitetet fetare. (Aktivitetet kryesore vlejnë për kontrollin e detajuar
të të ardhurave, vendbanimin, gjendjen pronë-

sore, punën, familjes, sigurimin shëndetësor).
Pragu kritik – sigurimi i vendbanimit ( Qendra për të pastrehë me koncept të ri ose trajnim - vendbanim me mbështetje – komunitet
terapeutik)
Sigurimi i ushqimit, veshjes, mbrojtje shëndetësore
Në institucionet për të pastrehë detyrimisht duhet të organizohet edukimi – me dimension profesional dhe psikologjik.
Banorëve të qendrave dhe në trening vendbanimet duhet tu sigurohet angazhim
pune ( kurse, punëtori, trajnime), trajnime që
do tu përmirësojnë shprehitë e punës që do tu
mundësojnë të jenë më konkurrues në tregun
e punës.
Sipas praktikës në shtetet tjera për të pastrehë mund të sigurohet asistent personal, i cili
nga pozita e shokut dhe ndihmësit e kthen të
pastrehun në jetën shoqërore.

7.3.
Udhëzime profesionale për persona
që punojnë me të pastrehë
1. Biseda e parë dhe intervista me të pastrehë
Gjatë kontaktit të parë, fillohet me prezantimin, përpjekje për përcaktimin e historisë
jetësore (zakonisht gjatë kontaktit të parë
çdo herë nuk është real) dhe intervenim nëse
ekziston situatë krize ( për shembull, shihet se
personi është i sëmurë).
Parime pune
Mos moho asnjë tregim,
Më tepër dëgjo,
Më pak fol,
Mos premto asgjë,
Sqaro pse do ti ndihmosh personit.

Pyetje që vijojnë lidhur me gjendjen aktuale
të personit.
1.1
Persona që jetojnë në hapësira publike ose në vend të hapur/ përafërsisht vend
qëndrim, vend i improvizuar për banim, vetë
ose në shoqëri/ sa gjatë personi jeton në rrugë
/ shkaqe për situatën në të cilën gjendet personi / vizion për të ardhmen
3.2 Persona të vendosur në strehimore për
strehimin e përkohshëm të të pastrehëve /
kohëzgjatja e qëndrimit në strehimore/ nëse
është vetë ose me familjen, aktivitete të cilat
personi i ka në strehimore / shkaqe për situatën në të cilën ndodhet personi / vizion për
të ardhmen
4.1. Gra të strehuara në strehimore ose qendra strehimi / ndihmë paraprake/ problemi më
i madh aktual për personin/ shkaqe për gjendjen në të cilën ndodhet personi/ vizion për të
ardhmen
5.1 Persona të vendosur në strehimore për
emigrantë / prej nga vjen personi, nëse në
Maqedoni është vetë ose më familjen, shkaqe
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për largimin nga vendi i tij amë, kushtet e qëndrimit në Maqedoni/ vizion për të ardhmen
6.1. Persona me qëndrim aktual në institucione ndëshkuese - korrigjuese që nuk kanë
shtëpi pas daljes nga institucioni / shkaqe për
dënimin me burrg, si ka jetuar personi para
hyrjes në burg/ vizion për të ardhmen pas largimit nga institucioni
6.2. Të pastrehë me qëndrim aktual ( të
vazhduar) në institucione shëndetësore / kohëzgjatja e qëndrimit, qëndrim paraprak në
institucion shëndetësor, shkaqe për gjendjen
në të cilën gjendet personi/ kushte për kthim
në mjedisin e tij, vizion për të ardhmen
6.3. Persona të vendosur në institucione për
fëmijë/ shtëpi, të cilët pas daljes nga institucioni janë përballur me problemin e të pastrehut/ sa gjatë personi është pa shtëpi / shkaqe
pse personi ka ngelur pa shtëpi/ probleme me
të cilat përballet, vizion për të ardhmen
8.1. Persona të strehuar përkohësisht te të
afërm dhe miq/ sa gjatë personi qëndron në
shtëpinë e të afërmve/ miqve. ku ka jetuar para
se të strehohet në shtëpinë e miqve/ të afërmve/ shkaqe për situatën në të cilën gjendet
personi/ vizion për të ardhmen
8.2. Persona – që jetojnë me qira pa marrëveshje për marrje me qira në mënyrë legale/
sa gjatë përsosni jeton në vendbanimin pa dokumente për qira dhënie - qiramarrje/ në çfarë
kushte jeton/ probleme me të cilat përballet/
shkaqe për situatën në të cilën gjendet personi/ vizion për të ardhmen
8.3. Persona që kanë ndërtuar shtëpi në tokë
të uzurpuar / sa gjatë personi jeton në shtëpi
të ndërtuar në tokë jo legale / pse ka vendosur
të ndërtojë shtëpi në mënyrë të këtillë/ nëse
ka paraqitur kërkesë për legalizim / shkaqe për
situatën në të cilën ndodhet personi / vizion
për të ardhmen
9.1. Persona që jetojnë në vendbanim të
marrë me qira për të cilin është miratuar ven97
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dim gjyqësor për dëbim/ cilat janë shkaqet për
dëbim nga shtëpia e marrë me qira/ si dhe ku
ka jetuar personi para së të vendoset në këtë
vendbanim / shkaqe për situatën në të cilën
gjendet personi / vizion për të ardhmen
9.2 Persona të cilët shtëpinë e kanë lënë në
hipotekë dhe kreditori ka miratuar vendim gjyqësor të marrë përsipër pronësinë/ cilat janë
shkaqet për vënien e shtëpisë në hipotekë /
vizion për të ardhmen
10.1. Persona që jetojnë nën kërcënimin e
dhunës, ndërsa policia vepron me qëllim sigurimin e strehimit të sigurt për viktimën e dhunës familjare / sa herë personi ka denoncuar
dhunën familjare dhe ku/ çfarë ka ndërmarrë
policia që të mbrojë personin/ shkaqe për situatën në të cilën gjendet personi/ vizion për të
ardhmen
11.2 Persona që jetojnë në objekte jo konvencionale ( strehimore, baraka substandarde)
/ sa gjatë personi jeton në kushte substandarde ( përshkrim i kushteve) / shkaqe për situatën në të cilën gjendet personi / vizion për të
ardhmen
11.3 Persona që jetojnë në struktura të
përkohshme ( tenda, kasolle) / sa gjatë personi jeton në kushte substandarde ( përshkrim
i kushteve) / shkaqe për situatën në të cilën
gjendet personi / vizion për të ardhmen
Pyetjet më pas janë në lidhje me sigurimin
shëndetësor, ekzaminime ( sa të rregullta janë),
sëmundje, kontakt me mjedisin, të ardhurat
mujore, përvoja nga strehimet e mëparshme
në institucione për mbrojtje sociale, si dhe cili
është vizioni i tyre për të ardhmen.
Personi që e realizon intervistën duhet të
vlerësojë statusin psiko- fizik të të pastrehut (
pamjen e jashtme, higjienën, komunikimin jo
verbal, komunikimin gjuhësor, gatishmërinë
për bashkëpunim)
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2. Roli i personave profesional nga
profile të ndryshme në punën me të
pastrehë
(Versioni i shkurtuar dhe i modifikuar i
punimit të Entit për Punë Sociale, udhëzime
profesionale – metodologjike dhe doracak, Libri
1, Shkup 2007 faqja 26-28)
PUNËTOR SOCIAL
Në fazën e vlerësimit fillestar ( anamneza)
punëtori social e përcakton statusin socio
– ekonomik të shfrytëzuesit, e analizon dhe
bisedon me të, grumbullon dhe analizon informata nga burime të ndryshme, e përshkruan
rrezikun.
Gjatë fazës së diagnozës sociale punëtori
është i përfshirë në përpilimin e notës së
përgjithshme individuale të ekipit profesional
(konstatim dhe mendim).
Gjatë fazës së planifikimit ( parashikimit
social), punëtori social merr pjesë në:
Përpilimin e masave për ndihmë dhe mbrojtjen e punës individuale me shfrytëzuesin,
Analizë të resurseve të mjedisit më të
ngushtë dhe më të gjerë social.
Gjatë fazës së trajtimit punëtori social
është i përfshirë në të gjitha aktivitetet e
parashikuara në pajtim me planin për punë
individuale duke i marrë parasysh qëndrimin
e shfrytëzuesit ndaj problemit dhe mundësive
që i ka shfrytëzuesi për tejkalimin e problemit.
Gjatë fazës së evaluimit dhe revizionit
punëtori social është i përfshirë në: Revizion
të rezultateve të arritura nga aktivitete e
realizuara në kuadër të trajtimit të shfrytëzuesve.
PSIKOLOG
Gjatë fazës diagnostikuese të punës me
shfrytëzuesit, roli i psikologut është të:
- Përcaktojë statusin psiko fizik të shfrytëzuesit në lidhje me:
Statusin intelektual ( nivelin e funksionimit të aftësive të përgjithshme dhe të veçanta)
Statusi emocional ( niveli i funksionimit të
shëndetit mental)
Statusi social ( vlerësim i përshtatjes dhe i
shfrytëzimit të kapaciteteve)
- E përcakton statusin e raporteve në nivel

të funksionimit të grupit familjar në lidhje me:
Raportet e anëtarit në familje / familjen
me mjedisin social
Dinamika e raporteve në kuadër të grupit
familjar
Cilësia e raporteve dhe ndikimi i tyre për
përfaqësimin dhe zgjidhjen e problemeve
- Përpilon vlerësim individual dhe të
përgjithshëm në kuadër të ekipit profesional (
konstatim dhe mendim)
Në fazë të planifikimit ( diagnozë sociale),
psikologu merr pjesë në:
Përpilimin e masave për ndihmë dhe mbrojtjen e punës individuale me shfrytëzuesin,
Përkufizimin e potencialeve, mundësive,
anëve të dobëta dhe kërcënimeve në lidhje me
shfrytëzuesin
Parashikimi i teknikave terapeutike dhe
funksionimi i shëndetit mental.
Gjatë fazës së trajtimit psikologjik është i
përfshirë në:
- të gjitha aktivitetet e parashikuara në
pajtim me planin për punë individuale duke i
marrë parasysh qëndrimin e shfrytëzuesit ndaj
problemit dhe mundësive që i ka shfrytëzuesi
për tejkalimin e problemit.
Gjatë fazës së evaluimit edhe revizionit
psikologu është i përshirë në:
- Revizion të rezultateve të arritura nga aktivitete e realizuara në kuadër të trajtimit të
shfrytëzuesve.
Jurist
1. Përcaktimi i kompetencave juridike dhe
vendore të shfrytëzuesit
2. Përcaktimi i statusit juridik të shfrytëzuesit: Statusi personal dhe familjar, statusi i punës, statusi banesor, statusi pronësor, statusi
shëndetësor ( sigurimi shëndetësor dhe nevoja
për ndërmarrjen e formës së caktuar të mbrojtjes në bazë të gjendjes shëndetësore)
3. Përcaktimin e situatave për gjendje
konkrete nga jeta ( përfshirë edhe gjendjen
materiale)

4. Përpilimi i vlerësimit individual dhe i
përgjithshëm në kuadër të ekipit profesional
( konstatim dhe mendim) me përdorimin e
procedurave si vijon: Inspektim në dokumente
– publike dhe private, ekspertizë, bashkëpunimi me persona fizik dhe profesional dhe me
ekspertë, inspektim ( në vendin ku jeton)
Trijazher - bashkëpunëtor
profesional për pranim
1.Pranimin e rastit social në QPS
- Pranimin e kërkesës
Pranimin e thirrjes telefonike me regjistrimin e shënimeve në fletoren e shënimeve
Ose kontakt personal me personin i cili ka
paraqitur rastin
2. Ndihmë në përpilimin e kërkesës përkatëse
3. Dhënia e informatave të nevojshme për
parashtruesin në lidhje me procedurën për
rastin e tij
Plotësimi i listës iniciale
5. Udhëzimi në njësi përkatëse
6. Udhëzimi në institucione të tjera në rast
të kompetencës tjetër juridike
7. Ndërmarrja e intervenimeve urgjente në
raste të veçanta të cilat e cenojnë shfrytëzuesin
8. Sugjerim primat i shkallës së prioriteteve
gjatë veprimit
E pa prolongueshme, urgjente, e rregullt)
Sociolog
Merr pjesë në aktivitete në terren për evidentimin e të pastrehëve dhe organizon aktivitete parandaluese për rritjen e vetëdijes te
popullata për prezencën e të pastrehëve.
E përcjell fenomenologjinë e paraqitjes dhe
për të gjitha ndryshimet e informon ekipin profesional.
Organizon strehimin e të pastrehëve në institucione përkatëse ( qendra për të pastrehë,
institucione shëndetësore, shtëpi për pleq)
Bashkëpunon me institucione dhe organizata të tjera të cilat merren me të pastrehët.
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7.4.
SISTEM PËR NDIHMË PËR PERSONAT E PASTREHË
Sistemi për të ndihmuar të pastrehët duhet
të përbehet nga 4 ( katër) forma:0020
1- Prevenim
2- Intervenim i hershëm
3- Intervenim gjatë krizës
4 – Integrimi social dhe profesional
Prevenim - intervenim i hershëm - intervenim
gjatë krizës - integrim
Ndihma duhet të realizohet në bashkëpunim
me sektorin qeveritar, jo qeveritar dhe me sektorin afarist. Kontributin e tyre në këtë drejtim
mund ta japin edhe komunitetet fetare.
1. Forma parandaluese të veprimit për të
pastrehët, janë me fokus drejt punësimit dhe
banimit. Personave me simptoma për hyrje në
dukurinë e të pastrehëve, menjëherë duhet tu
ofrohet një lloj pune. Vëmendje e veçantë duhet
tu kushtohet familjeve që jetojnë në kushte substandarde, vendbanime jo legale dhe familje te
të cilat ekziston rreziku të humbin shtëpinë e
tyre ose vendbanimin e marrë me qira.
2. Intervenimi i hershëm, realizohet nëpërmjet identifikimit të grupeve të ndryshme të
njerëzve dhe me ndërmarrjen e të gjitha masave
të mundshme për persona/familje ku janë vërejtur simptoma të zhytjes në dukurinë e të pastrehëve. Rol të veçantë kanë Qendrat për Punë
Sociale, shërbimi kujdestar, punëtorët social
patrollues në Qytetin Shkup dhe komunitetet
fetare. (Aktivitetet kryesore kanë të bëjnë me
pasqyrën e detajuar të të ardhurave, vendbanimit, gjendjes pronësore, punës, familjes, sigurimit shëndetësor)
3. Intervenimi gjatë krizës, vlen për persona
që janë të pastrehë,
Aktivitetet vënë theksin tek:
Sigurimi i vendbanimit ( qendrës/ strehimore për të pastrehë me koncept të ri ose trajnim - vendbanim me mbështetje- komunitet
terapeutik)
Sigurimi i ushqimit, veshjes, mbrojtje shën100

detësore
Nevojiten:
- Aktivitete të punëtorëve social patrollues
- Pika për gjumë
-Pika për ndihmë urgjente ( pika për kujdes
dhe për shërim, kuzhina popullore, pika për
higjienë personale, pika informative)
4. Integrimi social dhe profesional
Integrimi social vlen për persona me status të personit të pastrehë. Qëllimi i saj është
përsëri ti përfshijë në shoqëri ( inkluzion) dhe të
sigurojë jetesë të pavarur. Integrimi social ka dimensione të ndryshme ( ekonomik, psikologjik,
social, juridik)
Për shkak të të pastrehëve të cilët janë në
numër të madh dhe të ndryshëm propozohen
edhe forma të ndryshme të ndihmës për të
pastrehët nga institucionet, me çka ndihma do
ti përshtatet motivimit të tyre që personat të
dalin nga gjendja e të pastrehut.
Arritja e inkluzionit ( aktivitete pune, sportive, kulturore, arsimore ) dhe pavarësi mund të
ndodhë edhe në institucionet që i strehojnë të
pastrehët.
Më të volitshme për këtë janë strehimoret
ose trajnim – vendbanimet për shkak të madhësisë së tyre dhe numrit të vogël të të strehuarve.
Sipas Ligjit maqedonas për mbrojtje sociale,
trening - vendbanimet mund ti ngjasojnë komunitetit terapeutik
Ligji për mbrojtje sociale, neni 147-a/09.2015
Komunitet terapeutik siguron strehimin e
përkohshëm dhe përkujdesje e
Personave që përdorin, respektivisht abuzojnë me drogë dhe substanca tjera psikotrope
dhe prekurzorë, zbatimin e ri socializimit
nëpërmjet trajtimit të organizuar psikosocial
gjatë një periudhe të caktuar kohore, përmes
programit dhe metodave për vetë respekt dhe
përfshirjen aktive të shfrytëzuesit në programe
terapeutike, shërbime në lidhje me ushqimin,
qëndrimin, përkujdesjen, mirëmbajtjen e higjienës dhe aktivitete kulturore - argëtuese. Kushtet më të përafërta dhe mënyrën e realizimit

dhe të zbatimit të programit për ri socializim
social në komunitetin terapeutik i përcakton
ministri.
Zakonisht të pastrehët duhet të marrin mjesë
me shpenzimet e tyre për komunitetet terapeutike. Kjo është një mnyrë për të mësuar të jenë
të pavarur dhe të përgjegjshëm.
Në institucionet për të pastrehë detyrimisht
duhet të organizohet edukimi – me dimension profesional dhe psikologjik. Mbështetja
psikologjike duhet të organizohet nga profesionistë, por edhe nga vetë të pastrehët, të cilët
në komunitetin terapeutik e zbatojnë metodën
e terapisë në grup, ndërsa vetë ata formojnë
grupe për ndihmë të ndërsjellë të a.q. mutual
help groups.1Në komunitetin terapeutik të pastrehët duhet të marrin pjesë në jetën e grupit si
partnerë të barabartë.
Banorëve të qendrave dhe të vendbanimeve
terapeutike duhet tu sigurohet angazhim pune
( punëtori, kurse, trajnime) ndërsa njëkohësisht
edhe përmirësimin e shprehive të tyre të punës
që të mund të bëhen më konkurrues në tregun
e punës.
Sipas praktikës në shtetet e tjera, për të
pastrehët mund të sigurohet edhe asistent personal, i cili nga pozita e shokut dhe i ndihmësit e
kthen të pastrehun në jetën shoqërore.
Mutual helps groups – grupe për ndihmë
të ndërsjellë në terapeutik Njerëz me probleme personale organizohen së bashku, japin
mbështetje në zgjidhjen e problemit ( nëna të
vetëmbajtura, prindër të fëmijëve të sëmurë
nga ndonjë sëmundje ...)
PËRMBLEDHJE E REKOMNADIMEVE PËR NDIHMË ÇËR TË PASTREHËT NGA PUNA NË GRUPE
GJATË KONFERENCËS “TË PASTREHËT RRETH
NE - PUBLIK, TË FSHEHUR, POTENCIAL)
1. TË PASTRËHË PUBLIK
Rekomandime për institucionet publike, sektorin civil dhe biznes komunitetin:
Sigurimi i banimit: Shfrytëzimi i partneritetit
publik – privat për sigurimin e banimit, hapja
e bujtinave dhe qendrave ditore, avancimi i
kushteve në vendbanimet kolektive institucionale, de koncentrimi i shërbimeve për banim
edhe në qytete të tjera të shtetit, mundësimi i

shfrytëzimit të pronës shtetërore për banim për
këtë target grup.
Mundësimi i punësimit: Zhvillimi i programeve për kualifikim plotësues ose për rikualifikim, mundësi për punësim të subvencionuar,
ose qasje të drejtpërdrejtë ( punësim) drejt kompanive shtetërore dhe private
Zhvillimi i shërbimeve për këshillim shëndetësor dhe psikologjik: Programe për përballje me
vartësitë, programe për ndryshimin e stilit jetësor, zgjidhje sistemore për mbrojtje shëndetësore sekondare dhe terciare, mundësimi i punës
së përditshme në pikat për të pastrehë.
Ndryshime institucionale: Ekipim plotësues
i shërbimeve profesionale në qendrat për punë
sociale, të cilat do të punojnë në këtë problematikë, zhvillimi i politikave të bazuara në prova
përmes përcaktimit të numrit të të pastrehëve
që flenë në rrugë dhe matje e numrit të të pastrehëve, ndryshime ligjore për tu pajisur më
lehtë me dokumente, lehtësim i procedurës për
strehim në qednrat për të pastrehë në qendrat
për të pastrehë në Çiçino Sello, përshtatje më e
madhe në shfrytëzimin e kuzhinave popullore,
zhvillimin e sistemit të përkufizuar qartë për
integrim social dhe profesional, ndërsa përmes
bashkëpunimit dhe koherencës të palëve të
ndryshme të tanguara ( institucione, sektor
civil, biznes - komunitete, të pastrehë)
Bashkëpunim ndërsektorial dhe kohezion
ndërmjet sektorit qeveritar dhe civil: Marrëveshje sociale ndërmjet sektorit qeveritar
dhe jo qeveritar, inkluzion më i strukturuar i
komuniteteve fetare dhe biznes – komunitetit,
mbështetje e aktiviteteve të shoqatave civile
me mision social, Formimi i ekipeve nga shoqata civile, institucione nga palë të tjera të tanguara në teren, nxitja e organizatave civile në
qytete të tjera në shtet të cilat do të punojnë
këtë problematike, pjesëmarrje më e madhe e
komunave.
2. TË PASTREHË TË FSHEHUR
Rekomandime për institucionet publike, sektorin civil dhe biznes komunitetin:
Përmirësimi i informimit dhe kushteve në
vendbanimet kolektive jo institucionale. Diseminim i informatave për shërbimet dhe mënyrat
e ndihmës (jashtë) institucionale, zhvillim i
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pakove të ndihmës sociale me para dhe shërbime që janë të qasshme për shfrytëzuesit e
përkujdesjes jo institucionale, ekipim plotësues
i përkujdesjes jo institucionale me kuadro profesional, përherë të kapshëm për shfrytëzuesit,
zhvillim i programeve për ndihmë psiko - social
dhe punë individuale me personat që kanë qenë
viktima të dhunës familjare ose luftojnë me vartësi, iniciativa për lidhje me mjedisin lokal dhe
zhvillim i ndjenjës së përkatësisë në komunitet
Mundësimi i punësimit: Zhvillimi i programeve për kualifikim plotësues ose për ri kualifikim, mundësi për punësim të subvencionuar,
ose qasje të drejtpërdrejtë (punësim) te kompanitë shtetërore ose private, zhvillim i masave
alternative për punësim, nxitje për vazhdimin e
arsimimit përmes bursave të subvencionuara të
shërbimeve në konviktet studentore.
Zhvillim i programeve për përforcimin e kapaciteteve për jetë të pavarur dhe ri integrim:
Dhënia e mundësisë për banim të pavarur ose
me të tjerë, i cili tërësisht ose pjesërisht do të
mbulohet nga fonde shtetërore / lokale, kujdes
plotësues në përditshmërinë dhe rritje graduale e kapaciteteve për avancimin e ekonomisë
familjare, mbikëqyrje e mënyrës si personat përballen me sfidat e situatës së re të krijuar.
Ndryshime institucionale: Për personat që
janë larguar nga institucioni për përkujdesjen e
fëmijëve pa prindër dhe kujdes prindëror, nevojitet përstatje në lidhje me organizimin institucional të personave të pa punë të evidentuar të
kësaj kategorie vunerabile, si dhe në lidhje me
lokacionin për shfrytëzimin e banesave sociale,
zhvillimin e mekanizmave për kontroll të masave të shqiptuara, në veçanti në rastet e dhunës familjare, ndihmë juridike falas.
Bashkëpunim ndërsektorial dhe kohezion
ndërmjet sektorit qeveritar dhe civil: Decentralizimi i shërbimeve, përfshirje më e madhe
e vetëqeverisjes lokale në sistemin e mbrojtjes
sociale dhe banimit social, zhvillim i masave për
prevenim më efikas dhe për reagimin në kohë
dhe të shpejtë në krize dhe përmes sistemit të
shërbimeve kujdestare dhe punëtorëve social
kujdestarë.
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Rekomandime për institucionet publike, sektorin civil dhe biznes komunitetin:
Diseminimi i informatave për kë/për çka/
si mund tu ndihmojë: Këshillë si ti legalizojnë
ndërtimet / shtëpitë, ndihmë si të realizojnë të
drejtat e tyre sociale ( si për shembull: Ndihmë
sociale me para, aplikim për banesa sociale),
pajisja me dokumente personale, këshilla profesionale për të drejtat e qiramarrësve, ndihmë
juridike falas në rastet e përfaqësimit të të drejtave të tyre në gjykatë.
Avancim i kushteve fizike për jetë: Ndihmë e
subvencionuar/ kredi për përmirësimin e cilësisë së shtëpisë (materiale ndërtimore, qasje
drejt rrymës elektrike, ujit, kanalizimit) pako sociale për subvencionimin e shpenzimit të shërbimeve për rrymë, ujë dhe kanalizim.
Mundësimi i punësimit: Zhvillimi i programeve për kualifikim plotësues ose për rikualifikim, mundësi për punësim të subvencionuar,
ose qasje të drejtpërdrejtë ( punësim) drejt
kompanive shtetërore dhe private, zhvillimi i
masave alternative për punësim.
Zhvillim i programeve për prevenim social
dhe për intervenim të hershëm nga ekipe multidisiplinore, me përfshirjen e temave si: Shkathtësi jetësore për zgjidhjen e problemeve të përditshme, edukim financiar, zhvillim i shprehive
të punës, përballje me dhunën familjare dhe
vartësitë, shënimi/ identifikimi i grupeve të
ndryshme të personave dhe ofrimi i asistencës
së menjëhershme përmes sistemit të punëtorëve social kujdestar.
Bashkëpunim ndër sektorial dhe kohezion
ndërmjet sektorit qeveritar dhe civil: Përfshirje
më e madhe e vetëqeverisjes lokale në sistemin
e mbrojtjes sociale të këtyre personave dhe krijimi i programeve lokale për ndihmë të bazuar
në partneritet me sektorin civil dhe me biznes
komunitetin, kohezion më të madh dhe koordinim ndërmjet sektorit civil dhe vetëqeverisjes
lokale, përfshirje më e strukturuar e biznes
sektorit dhe komuniteteve fetare, organizimi i
aksioneve humanitare ( veshje, mobile, materiale ndërtimore) për përmirësimin e kushteve
jetësore.

Parime themelore:
* Përfshirja e target grupeve me propozimet
e tyre.
* Krijimi i rrjetit jo formal – platforma që do
të lobojë për dukshmërinë më të madhe dhe

prioritet për të pastrehët në agjendën publike
sociale.
* Diskutime më të shpeshta dhe tribuna ndërmjet palëve të ndryshme të tanguara.

7.5.
KRIJIMI I PLATFORMËS QË I BASHKON TEORINË
DHE PRAKTIKËN
Ueb – faqja “Bezdomnishtvo” (Bezdomnistvo.
mk) jep një pasqyrë të integruat të gjendjes me
të pastrehët në Maqedoni në pajtim me konstatimet e hulumtimit “Pablik”.
Përkufizimi i të pastrehëve i krijuar në
kuadër të këtij hulumtimi, së bashku me aspektet teorike bazike të preznatuara në ueb –
faqe, kanë për qëllim të zgjerojnë kornizën në
të cilën zakonisht perceptohen të pastrehët nga
publiku.
Emërimi dhe përshkrimi i kategorive të të
pastrehëve të identifikuat në Maqedoni në pajtim me kategorizimin Evropain (ETHOS) për
të pastrehët, vendosin “Gjuhën e përbashkët”
për të gjitha palët e tanguara që merren me
këtë fenomen shoqëror në shtetin tonë. Nga
ana tjetër, nomelklatura dhe pajtimi palët e
tanguara ta shfrytëzojnë ETHOS e vendosin
Maqedoninë në kartën e shteteve evropiane që
në mënyrë të koordinuar i qasen këtij problemi.
Referimi i iniciativave të targetuara institucionale ose jo institucionale ose më tepër të

organizuara e adresojnë këtë problem në Maqedoni, dëshmon për kapacitetin real të shtetit
në përballje me këtë problem. Nga ana tjetër,
sugjeron partneritetet eventuale që mund të
vendosin hapat e mëtejmë në përballje me të
pastrehët në Maqedoni.
Udhëzimet – rekomandime konkrete, pako
me metoda për punë me të pastrehë, ngjizin
iniciativa në krijimin e resurseve me dobi të
jashtëzakonshme për institucionet dhe për organizatat që punojnë me këtë kategori vunerabile.
Qëllimi i platformës “Bezdomnishtvo” është
të mbi ndërtohet me impute nga institucione
dhe organizata që punojnë me të pastrehë dhe
me përfaqësues të akademisë.
Në këtë mënyrë, platforma ngel kanal komunikimi ndërmjet njohurive teorikë dhe praktikës
së mirë botërore dhe pasqyrë reale me të pastrehët në Maqedoni me sfidat e tyre dhe me
problemet specifike për kontestin lokal në raport me çështjet e të pastrehëve.
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KRYQI I KUQ I QYTETIT SHKUP

VIII
Iniciativa për mbështetje për personat
e pastrehë në Maqedoni

Në kuadër të Kryqit të kuq të qytetit Shkup
ekzistojnë dy programe për të ndihmuar të
pastrehët, prej të cilave njëra drejtpërdrejtë
është e dedikuar ekskluzivisht për të pastrehë
dhe kënaqjen e një pjese të nevojave të tyre
përmes Pikës për të pastrehë ndërsa tjetra
përfshin grup më të gjerë të njerëzve ndër të
cilët edhe të pastrehë.
PIKA PËR TË PASTREHË
Pika për të pastrehë në Momin Potok punon
çdo të premte, ndërsa për hënave ajo hapet
vetëm për shërbime higjienike për shfrytëzuesit.
Në mënyrë të rregullt viziton 65 të pastrehë,
ndërsa ditëve të premte, mesatarisht, të pranishëm janë 45 të pastrehë. Nga themelimi i
pikës në vitin 2008 deri tani, janë evidentuar
170 të pastrehë që shfrytëzojnë shërbimet e
tyre. Numri më i madh i tyre jetojnë në parqe,
godina të braktisura, hekurudha/stacione të
autobusëve, podrume, garazhe etj.
Shërbime higjienike
Një nga shkaqet themelore për të cilat të
pastrehët e vizitojnë këtë pikë janë shërbimet
higjienike. Para se të fitojnë çfarë do lloj shërbimi tjetër, të pastrehët mund të bëjnë banjë
dhe të marrin tesha të pastra. Njëkohësisht,
teshat e tyre të palara mund ti lënë dhe ti marrin të lara të premten e ardhshme.
Mbrojtje shëndetësore primare
Personave në këtë pikë, ju ofrohet edhe
mbrojtje shëndetësore primare pa pagesë dhe
barna pa pagesë. Nëse nevojiten ekzaminime
plotësuese të nivelin sekondar dhe terciar, ekipi i Kryqit te Kuq angazhohet të gjejë zgjidhje
alternative përkatëse për mbulimin e shpenzimeve dhe për strehimin institucional të këtyre
personave, nga shteti, si subjekt përgjegjës për
këto situata.
Në këtë pjesë akoma mungon zgjidhja sistemore për shërimin e personave që nuk kanë
sigurim shëndetësor dhe nuk janë të pajisur
me dokumentacion personal.
Asistenca psikologjike
Qëllimi i asistencës psikologjike është të
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rrisë vetëdijen për përgjegjësi personale ndaj
përditshmërisë së tyre, marrja e vendimeve që
pozitivisht mund të ndikojë në personalitetin
e tyre, ndërsa më tepër zmadhimi i aktivitetit
të tyre personal për ndërmarrjen e aktiviteteve
që mund të jenë të dobishme për të pastrehë.
Punë sociale
Punëtori social përpilon anamnezë sociale
për të pastrehët e tij, si dhe bën azhurnimin e
dosjeve tani më ekzistuese, realizimin e bisedave profesionale – këshilluese, nxjerrjen e dokumenteve personale, lëshimin e dokumenteve
për të gjithë shfrytëzuesit e pikës, ndihmë dhe
mbështetje gjatë shkrimit/ plotësimit të dokumenteve, formularë për të pastrehët analfabet, sigurimi i shërbimeve pa pagesë nga donatorë si shërbime stomatologjike, juridike, si
dhe mbështetje gjatë punësimit të personave
të aftë për punë, organizimi i shitjes së rregullt
të revistës në rrugë “Lice v lice”, shoqërimi
i personave nëpër institucionet kur është e
nevojshme.
Strehimore e përkohshme
Strehimore e përkohshme e rregulluar në
çdo kohë të pranojë person të pastrehë i cili
është në gjendje të vështirë shëndetësore,
ndërsa për të cilin nuk ka zgjidhje urgjente për
strehim në institucion përkatës. Gjithashtu,
për periudhën dimërore është përgatitur plan
veprim gjatë ditëve me të ftohtë ekstrem.
Strehimorja hapet kur temperatura është më
e ulët se -10 gradë celsius, kur vendosen ekipe
kujdestare 24 orë të Kryqit të kuq dhe automjet që do të jetë në dispozicion të thirrjeve në
teren.
Shërbimi social patrullues
Në Kryqin e Kuq në qytetin Shkup janë angazhuar tre punëtorë social patrullues që zbulojnë persona dhe familje të rrezikuara, ndërsa
në mesin e tyre bën pjesë edhe kategoria të
pastrehë. Roli i tyre është përmes takimeve
me personat dhe me familjet në rrezik të identifikohen problemet me të cilat përballen dhe
pastaj ti udhëzojnë drejt të gjitha resurseve
ekzistuese në komunitet dhe në qytet.
Në aksionet e Kryqit të kuq për përkujdesjen e të pastrehëve mund të përfshihen edhe
qytetarët me donim të veshjes, ushqimit,
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mjete për higjienë dhe qebe. Donacionet
mund ti lënë në magazinën e Kryqit të Kuq në
qyteti Shkup, në Momin Potok.
Qytetarët mund të paraqesin të pastrehët
në tel. 02/3139 578.
Pikat për veshje për të pastrehë dhe për kategori vunerabile sociale të bashkëqytetarëve
– Në qershor 2014, Kryqi i kuq i qytetit Shkup,
hapi pikë për veshje në të cilën kategoritë e
bashkëqytetarëve nën rrezik social mund të
marrin veshje të volitshme, përmes vauçerë që
i lëshon KK në bazë të vlerësimit.
Të pastrehët, nga ana tjetër këtë shërbim
mund ta shfrytëzojnë në pikën për të pastrehë
Momin Potok.
Gjithashtu, në Shkup janë vendosur edhe
tetë kontejnerë për donim të veshjes, ndërsa të
tilla ka edhe në Manastir, Ohër dhe në Strugë.
Projekti për donim të veshjes realizohet me
mbështetje të Alfa bankës SH.A. Shkup.
REVISTA RRUGORE “LICE V LICE” – Revista publikohet që nga shtatori i vitit 2012,
ndërsa e promovon modelin e sipërmarësisë
sociale. Shitësit të revistës janë përfaqësues
të shtresave më të cenueshme të shoqërisë,
ndër të cilët edhe të pastrehë, gjatë çka gjysma e çmimit të shitjes drejtpërdrejtë shkon
për shitësit, ndërsa gjysma tjetër përdoret për
shtypje dhe aktivitete të cilat përmirësojnë
jetën e personave të margjinalizuar që janë
pjesë e programit të “Lice v lice”.
Përveç që kyçen në shitje, personat kalojnë edhe program edukativ për përmirësimin
e shkathtësive të tyre komunikuese dhe për
shitje, për rritjen e vetëbesimit të tyre dhe
motivimin, ndërsa kyçja në të, ju mundëson
edhe takime të drejtpërdrejta me përfaqësues
të kompanive ku zhvillohet shitje e organizuar
e revistës. Njëkohësisht, disa kompani punësojnë shitësit e revistës, ata të cilët i kanë
kualifikimet e nevojshme në pajtim me vendin
e punës të hapur. Deri tanë përmes programit
janë punësuar tre shitës të “Lice v lice”.
Me qëllim të theksohet ky problem i rëndë
shoqëror në Maqedoni, “Lice v Lice”, dedikoi
dhe publikoi një numër të revistës për të pastrehët, ndërsa rregullisht si përmbajtje e tra106

jton edhe gjatë publikimit të çdo numri të ri
të revistës.
Aksioni “Një ditë në shoqërinë e të pastrehut” - Këtij aksion të “Lice v lice” iu bashkëngjitën disa artistë maqedonas, nga sfera të
ndryshme, të cilët pas një dite të kaluar me të
pastrehun prodhuan vepra ( tregime, këngë,
fotografi, vizatim), të cilat pastaj edhe publikisht u prezantuan, ndërsa u publikuan edhe
në numrin e revistës që ju kushtua kësaj teme.
Sfidën e kësaj iniciative pa rezerva e pranuan
piktori Atanas Botev, fotografët Tomisllav
Georgiev dhe Elena Dimitrievska dhe shkrimtari Ivan Shopov dhe Nikolina Andova – Shopova...
“VAKTE RETUIT” DHE “VEPRA TË VËRTETA TË SJELLJES SË MIRË”
- Gjellë të ngrohtë, oriz dhe mish është ushqimi të cilin zakonisht aktivistët e iniciativës
“Vakte retvite” ua ndajnë njerëzve që ju mungon. Çdo të shtunë, saktë në drekë, para ARMsë të shtëpia e Nënë Terezës, vijnë të pastrehë,
persona të cenuar social, të cilët nuk mund ti
lejojnë vetes vakt të ngrohtë. Këtë ua mundëson organizata “Vepra të vërteta të mirësisë”
dhe nga aksioni i “Tuiter”. Ekziston edhe grup
në Facebokk me karakter të hapur, ku secili
është i mirëseardhur nëse dëshiron të japë ide,
propozim, të ndihmojë me logjistikë, produkte...
Projekti humanitar “Vepra të vërteta të mirësisë” filloi me aktivitetet e saj në vitin 2013
dhe përveç ushqimi, jep donacion edhe veshje,
sende për shtëpi, duke ju falënderuar donacioneve të qytetarëve.

KUZHINA POPULLORE
MPPS – Nga viti 2007, Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale (MPPS) instaloi projektin
“Kuzhina Popullore”. Sipas të dhënave zyrtare
të MPPS në territorin e Maqedonisë funksionojnë 49 kuzhina popullore në të cilat përfshihen
rreth 4.000 persona që i shfrytëzojnë shërbimet.
MPPS dhe Kisha katolike - Në Shkup ka dy
kuzhina që i ka hapur Kisha Maqedonase Ortodokse – “Shën Pjetri dhe Pali” e cila funksionon
në kuadër të organizatës humanitare “Gjakonija” dhe një në “Shën Petka”. Shërbimet
që i ofrojnë këto dy kuzhina shpesh ndodh të
jenë të pa qasshme, nëse nuk janë plotësuar
të gjitha kushtet për punë ( material për gatim,
rrymë elektrike e ç’ kyçur dhe ngjashëm).
Banka për ushqim në Maqedoni –
Kjo organizatë jo fitimprurëse e grumbullon
ushqimin, afati i skadimit të të cilit është nga
fundi, ndërsa shitësit nuk mund ta shesin, me
qëllim ta shpërndajnë te ata të cilëve ju nevojitet me ndihmën e kuzhinave, ose, nëpërmjet
organizatave që punojnë me kategori vunerabile.

“FRESHIS”
Restoranti i parë me model afarist social në
shtet, ideja e të cilit është 34 % e profitit të
shkojë për qëllime shoqërore. Ekziston nga maji
i vitit 2015 dhe bashkëpunon me “Vepra të vërteta të mirësisë” ku në nivel javor donojnë ushqim ( supa, fruta, bukë), të cilat pastaj përmes
kësaj organizate arrijnë deri të shfrytëzuesit
përfundimtar. Njëkohësisht “Freshis” bashkëpunon edhe me iniciativën civile “Vakte retvite”
dhe të gjithë së bashku ia dalin çdo të shtunë të
gatuajnë / sigurojnë vakte për rreth 150 njerëz.
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“Pablik” është asociacion i pavarur për hulumtim, komunikim dhe zhvillim, e cila
në mënyrë analitike i vrojton ngjarjet në sferën e inkluzionit social, sipërmarësisë
sociale dhe inovacionit social, impaktit social, si dhe mediat dhe kulturën e mediave me theks të veçantë mbi fenomenet sociologjike në procesin e demokratizimit
të shoqërisë.
Në shtator të vitit 2012, “Pabllik” e botoi numrin e parë të revistës rrugore “Lice
v lice”, që si organizatë na mundësoi të kemi pasqyrë të qartë për problemet reale
të grupeve të margjinalizuara në Maqedoni dhe na vuri në pozitë të konstatojmë
nevojën për hulumtimin e tyre në detaje, nëpërmjet qasjes shkencore. Sot, secila
nga grupet që janë në fokusin e revistës “Lice v lice” ( të pastrehë, bashkëqytetarë
të cenuar nga aspekti social, persona me nevoja të veçanta, gra viktima të dhunës
familjare, refugjatë...) E përkufizojnë drejtimin e hulumtimeve tona dhe na sigurojnë fokus ndaj problemeve të vërteta dhe shkaqet për krijimin e ekzistimin e tyre.
Projektet rrjedhëse të “Pablik” janë projektet rajonale “Sfidat dhe mundësitë
për punësimin e personave të margjinalizuar në sipërmarësinë sociale”, “Shërbimet
sociale dhe margjinalizimi: Integrimi dhe koherenca ndërmjet palëve të interesuara për shërbim më të mirë të emigrantëve, refugjatëve dhe kërkuesve të azilit në
Maqedoni, Serbi dhe Kroaci” dhe “Rrethi i mediave - përgjigje e qytetarëve ndaj
korrupsionit dhe klientelizmit në mediat” si dhe projekti “Shoqëri civile - faktor
aktiv ose pasiv në ndryshimet shoqërore” që realizohet në nivel nacional.
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