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Komunat nuk kanë 
apo kanë shumë 

pak aktivitete 
për të moshuarit

Vetëm tek 25% e grave të mosh-
uara bartet prona, ndërsa në nivel 

të përgjithshëm vetëm 7.5 % e 
grave trashëgojnë pronë

61% e të moshuarve 
mendojnë që numri 
i shtëpive për të 
moshuar nuk është i 
mjaftueshëm 

50% e të moshuarve
kanë të ardhura mujore 

prej vetëm 71-100€ 

Të gjitha gjetjet janë nga hulumtimi aktual i IKS-së 
mbi standardin e jetesës së të moshuarve në Kosovë

63% e të moshuarve
shpenzojnë 1 deri 50€ në 
muaj për medikamente

73% e të moshuarve varen nga 
mbështetja familjare për 

të mbuluar nevojat e tyre elementare

70% e të moshuarve 
mendojnë që shteti 
nuk kujdeset për ta

88% mendojnë që 
shoqëria duhet të 
jetë më aktive me  

punë vullnetare në 
ndihmë/përkrahje 
për të moshuarit

77% mendojnë që 
shteti ka përgjegjësi 

për të siguruar mbrojt-
je adekuate për të 

moshuarit



Të Moshuarit

Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

Neni 23 [Dinjiteti i Njeriut]
Dinjiteti i njeriut është i pacenue-
shëm dhe është bazë e të gjitha të 

drejtave dhe lirive themelore
të njeriut

Vendet e rajonit kanë punuar në rritjen e mirëqenies së pensionistëve. Për dallim nga Kosova, pensionet në vendet e 
tjera të rajonit, janë pothuajse 50 për qind e pagës mesatare. Përveç kësaj, të moshuarit janë të pajisur edhe me 
sigurime shëndetësore. Shteti i Maqedonisë për të moshuarit ka siguruar  një kujdes social nëpërmjet angazhimit të 
sektorit privat. Këto politika nuk i gëzojnë edhe të moshuarit në Kosovë. Kjo kategori tek ne nuk ka qasje as në barna 
dhe as në materiale medicinale falas. Në anën tjetër, duke e marrë parasysh gjendjen aktuale të përkujdesjes shënde-
tësore publike të moshuarit shpesh herë detyrohen të kërkojnë trajtim në institucionet private.

Shumica e pleqve në Kosovë jetojnë në bashkësi, ku mesatarja e anëtarëve të familjes është gjashtë anëtarë. Kësisoj 
ata varen nga mbështetja familjare për të mbuluar nevojat e tyre elementare. Duke qenë se janë kategoria më e 
prekur nga varfëria, është harmonia familjare që i bënë të moshuarit Kosovarë të cilësojnë jetën e tyre të mirë. Po të 
mos ishte kultura dhe solidariteti në familje, të jesh kosovar dhe pensionist është pozita që askush nuk do ta dëshi-
ronte.

Ndonëse, në vendet evropiane diskutohet për avancimin e kujdesit shëndetësorë si dhe përfshirjen e këtyre 
personave në sa më shumë aktivitete rekreative, në Kosovë kjo moshë është lënë pas dore dhe nuk ka hapësirë për të 
shpresuar.Të moshuarit në Kosovë, ankohen edhe për mungesë të aktiviteteve të organizuara nga institucionet 
komunale. Ndonëse, nga këto të fundit deri më tani përveç shumë premtimeve të bëra kryesisht në fushata para 
zgjedhore, nuk kanë arritur të krijojnë as infrastrukturë të përshtatshme për të moshuarit.

Përveç kësaj, është folur shumë edhe për diskursin gjinorë kur është ˜ala për tr ashëgiminë e pronës. E drejta trashëgi-
meve është garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Mirëpo, me gjithë ekzistencën e një kornize ligjore 
ndarja e pasurisë ende bazohet në të drejtën zakonore.

Pra, ndonëse ofrimi i shërbimeve sociale për personat e moshuar parashihet me ligj qysh prej vitit 2005, ky ligj nuk 
është zbatuar as për së afërmi, as nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) e as nga komunat e Kosovës.



Në Kosovë numri më i 
madh i vdekjeve të 

punëtorëve në vendet 
e punës ka ndodhur 

në sektorin e ndërtim-
tarisë.

Legjislacioni për sigurinë dhe mbrojtjen në punë i Kosovës 
LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

- Neni 5 i këtij ligji thekson se punëdhënësi është përgjegjës për të 
krijuar kushtet e punës të sigurta dhe të shëndetshme në të gjitha 
aspektet e punës. Gjithashtu, punëdhënësi është i detyruar që të 
mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka 

pësuar lëndim në punë apo sëmundje profesionale, nëse nuk i ka 
siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve.

- Ndërsa neni 9 i këtij ligji thekson se i punësuari i ngarkuar nuk 
mund të cenohet për shkak të aktiviteteve të tij në lidhje me mbro-
jtjen dhe parandalimin e rreziqeve në punë, as nga punëdhënësi, 

as nga të punësuarit e tjerë.

Një mjedis pune i shën-
detshëm dhe i 
sigurt mbron 

shëndetin dhe jetën tuaj

A E DINI SE?

Sipas statistikave çdo vit në Bashkim-
in Europian më shumë se 5.500 
njerëz humbin jetën si pasojë e aksi-
denteve në vendin e tyre të punës.

Kompani të ndryshme në vende të 
BE-së humbin rreth 143 milionë ditë 
pune çdo vit nga aksidentet në punë.

Një punëtor vdes çdo 15 sekonda në 
mbarë botën. 6.000 punëtorë vdesin 
çdo ditë.



Siguria dhe shëndeti në punë nënkupton përmirësimin e 
kushteve të punës, mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve, 
përmirësimin e mjedisit të punës, si dhe mbrojtjen ÿzike 

dhe psikike të punëtorëve.

2014 -2015
17 vdekje në 

vendin e punës

17

9

19
2017

19 vdekje në 
vendin 

e punës vetëm 
deri në nëntor të 

këtij viti

2015 -2016 
9 vdekje në 

vendin e punës

Siguria në Punë

Deri në nëntor të këtij viti, sipas konÿrmimeve nga Inspektorati i Punës, kanë 
ndodhur 19 vdekje në vendet e punës. Tri prej tyre nga shkaqet natyrore, kurse 
16 të tjera nga mungesa e kushteve të punës dhe pakujdesia. Përveç kësaj janë 
regjistruar edhe shumë raste të lëndimeve në punë. Këto të dhëna tregojnë për 
mungesën e kushteve në punë, përkatësisht mos respektimin e disa ligjeve që 

garantojnë sigurinë në punë të punëtorëve. Niveli i ulët i sigurisë në vend të 
punës si dhe pakujdesia janë identiÿkuar si faktorë kryesor për numrin e madh 

të vdekjeve dhe lëndimeve.

Siguria në punë në aspektin legjislativ në Kosovë, rregullohet me dy ligje në 
fuqi: Ligjin e Punës dhe me Ligjin për Siguri dhe Shëndet në Punë. Përgjegjësia e 
Inspektoratit të Punës është që të sigurojë zbatimin e këtyre ligjeve. Ky i fundit 

deri më tani ka dështuar të arrijë rezultate në përmbushjen e mandatit të vet. Në 
anën tjetër, sipas hulumtimeve të IKS, në Kosovë ka një shkallë të lartë të infor-
malitetit në tregun e punës. Një pjesë e madhe e punëtorëve punojnë pa kon-

trata, duke pasur të pamundur t’i mbrojnë të drejtat elementare të tyre.

Një raport në realizim e sipër i Iniciativës Kosovare për Stabilitet, rreth Sigurisë 
dhe Shëndetit në Punë, konstaton gjendjen e vështirë të punëtorëve në Kosovë 
të cilët nuk kanë as minimumin e kushteve të nevojshme për të kryer punën pa 

rreziqe. Si pasoj e gjendjes së rënduar ekonomike, shumë qytetarë në Kosovë 
vullnetarisht heqin dorë nga shumë prej të drejtave kushtetuese dhe ligjore 

vetëm për të siguruar të ardhura minimale në punë, shpesh të rrezikshme për 
jetën e tyre.

Duke e marrë në konsideratë gjendjen e rëndë të sigurisë dhe shëndetit në 
punë, institucionet shtetërore, përfshirë këtu: Ministritë përkatëse, Inspektoratin 
e Punës etj., duhet të kujdesen që të zbatohet ligji në përpikëri për të përmirësu-
ar  gjendjen aktuale të punëtorëve në Kosovë. Sipas ligjit, çdo punëdhënës që ka 
mbi 50 punëtorë është i detyruar të ngarkojë një ose më shumë të punësuar të 

kryejnë aktivitete të sigurisë dhe shëndetit në punë. Rritja e sigurisë në punë 
mund të bëhet vetëm me ndërveprimin e qeverisë, sindikatave, inspektoratit, 

policisë dhe gjyqësorit sidomos në ndërtimtari, në të cilin sektor është shënuar 
numri më i madh i vdekjeve dhe lëndimeve në vendin e punës.



Procesi me ligj në rast 
të lendimit në punë

Jeni të lënduar në punë?

HAPI 1

PO

HAPI 2
Raportimi i rastit
Kujt duhet t’i raportoni në rast të aksidentit?

Punëdhënësi
Punëdhënësi në rast të aksidentit është i 
detyruar të lajmërojë menjëherë Inspek-
toratin e Punës.

Ligji për Shëndet dhe Siguri në Punë, Neni 5 paragraÿ 2: Punëdhënësi 
është i detyruar që të mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të 
punësuarit që ka pësuar lëndim në punë apo sëmundje profesionale, 
nëse nuk i ka siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve të punësuarit 
në pikëpamje shëndetësore.

Në këtë graÿkon paraqitet 
procedura e shqyrtimit të 
rasteve kur ndodhin aksidente 
në vendin e punës; institucio-
net që përfshihen, përgjeg-
jësinë  e tyre, si dhe bazën 
legale të cilës janë të obliguar 
t’i përmbahen. 

Trajtimi mjekësor
Në rast të aksidentit së pari duhet të bëhet trajtimi i menjëhershëm mjekë-
sor.



DANGER
DANGER

DANGER

Po

Mbyllet rasti

Nëse dyshohet për elemente të veprës penale, përgjegjësia penale për 
punëdhënësin apo përgjegjësin i cili nuk ka ofruar kushtet e parapara 
për siguri dhe shëndet në punë buron nga Neni 367 paragraÿ 2 i Kodit 
Penal.

Nëse ka veper penale Prokuroria inicon 
procedur penale sipas nenit 6 të Kodit të 
Procedurës Penale.

Ligji për Shëndet dhe Siguri në Punë, 
Neni 25 paragraÿ 2: Për shkelje të dispozi-
tave të nenit 5, 6, 9 dhe 10 të këtij ligji, 
punëdhënësi do të dënohet në të holla 
në shumën prej pesëqind (500) deri në 
dhjetëmijë (10.000) Euro.

Kodi Penal, Neni 367 paragraÿ 2: Kushdo që është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në vendin e 
punës dhe i cili nuk i instalon pajisjet mbrojtëse, nuk i mirëmban ato në gjendje të rregullt për punë, 
nuk siguron përdorimin e tyre kur është e nevojshme apo nuk vepron në pajtim me dispozitat apo 
rregullat teknike mbi masat për sigurinë në vendin e punës dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve ose 
shkakton dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 
vjet.

Ligji për Shëndet dhe Siguri në Punë, Neni 24: Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji e bën 
Inspektorati i Punës.

Ligji për Shëndet dhe Siguri në Punë, Neni 23 paragraÿ 2: Për aksidentet në punë, inspektori i punës 
detyrohet të bëjë procesverbal me shkrim me të cilin konstaton gjendjen faktike në kohën kur ka 
ndodhur aksidenti. 

Inspektorati i Punës do t’i marrë masat 
adekuate në pajtim me ligjin për shkeljet e 
konstatuara në rastin kur ka ndodhur 
aksidenti.

Inspektorati i Punës:  Heton rastin

Nëse dyshohet për elemente të veprës 
penale, përgjegjësia penale për 
punëdhënësin apo përgjegjësin i cili nuk 
ka ofruar kushtet e parapara për siguri dhe 
shëndet në punë buron nga Neni 367 
paragraÿ 2 i Kodit Penal.

HAPI 3 Lajmërohet Policia dhe Prokuroria 

Jo, nuk ka 
vepër penale

Po, ka 
vepër penale

Në këtë graÿkon paraqitet 
procedura e shqyrtimit të 
rasteve kur ndodhin aksidente 
në vendin e punës; institucio-
net që përfshihen, përgjeg-
jësinë  e tyre, si dhe bazën 
legale të cilës janë të obliguar 
t’i përmbahen. 



Në terma të përgjithshëm, programet e partive politike në Kosovë janë të 
gjëra, por që nuk përmbajnë zgjidhje konkrete të problemeve për të cilat 

edhe bëhen.  Edhe në ato raste kur kanë paraqitur ndonjë propozim, janë të 
ekzagjeruara dhe është dëshmuar se janë bërë vetëm për fushatë elektorale. 

Iniciativa Kosovare për Stabilitet – IKS, në kuadër të hulumtimit “Përfshirja 
sociale në programet e partive politike”,  ka bërë një analizë të programeve 

me të cilat partitë politike kanë garuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 
2017. Pos tjerash janë evidentuar shprehjet e përdorura që përshkruajnë 

kategoritë dhe çështjet sociale. 
Bazuar në dhënat e paraqitura në mënyrë tabelore, vërejmë se kategoritë e 
të moshuarve, grave, fëmijëve, personave me nevoja të veçanta, të varfëritë, 

të pa punët dhe kategoritë e luftës, del se ka prej atyre partive që nuk i 
përmendin fare. Kurse kategori më speciÿke, siç janë nënat vet-ushqyese 

apo edhe nënat kryefamiljare, nuk gjenden askund në programet e partive 
politike. Në të njëjtën mënyrë, pothuajse në të gjitha partitë politike nuk 

parashihet ndihma për lehonat e pa punësuara. Një tjetër element i rëndë-
sishëm, që evidentohet në këto grafe, është mos përmendja asnjëherë e 

kategorisë së të moshuarve nga partitë politike të cilat janë të deklaruara si 
të majta dhe socialdemokrate. Në të kundërt të kësaj, kategoria e fëmijëve 

dhe punësimi janë paraqitur më së shumti. 
Pjesa më e madhe e programeve të partive politike përmban përshkrim të 

situatës, kur ato janë hartuar. Në një masë minimale partitë provojnë t’i 
përmbahen proÿlit të tyre ideologjik, por mënyra e të vlerësuarit të gjërave i 

bën ato sa të majta edhe të djathta, sa liberale aq edhe konservatore. 

Përfshirja e Çështjeve Sociale në 
Programet e Partive Politike

SA HERË JANË PËRMENDUR...



Shprehje të tjera: pleq, mbi 65 vjet, 
pensionistët, të moshuarit, stazhi

...të moshuarit

LAA
LDK/AKR/ALT

10

LDK/AKR/ALT

10

PAN 
PDK/AAK/NISMA

9

1. Rritja e pensioneve për 30%.                                        
2. Pranimi i stazhit të viteve të 
90-ta.
3. Krijimi i kushteve për të 
punuar përtej moshës legale të 
pensionit.
4. Krijimi i politikave të reja për 
të moshuarit pa përkujdesje 
familjare.           
5. Nënshkrimi i marrëveshjeve 
në sferën e  pensioneve me 
vendet ku kanë punuar shteta-
sit e Kosovës.

1. Riorganizim i 
skemës së mbro-
jtjes sociale dhe 
pensionale.

3

1

1.˛Deri në fund të 
mandatit pensioni 
bazë do të rritet në 
€150, ai kontribut-
dhënës €280.

SA HERË JANË PËRMENDUR...
...të varfëritë

Shprehje të tjera: rastet sociale, grupet e 
margjinalizuara

10

PAN  
PDK/AAK/NISMA

1. Reduktimi i migrimit 
dhe ulja e varfërisë në 
zonat rurale, do të 
krijohen mundësi për 
vende të reja pune në ato 
zona, duke e përkrahur 
diversiÿkimin e aktivi-
teteve bujqësore. 
2. Do të rritet ndihma 
sociale për familjet në 
nevojë të përfshirjes në 
Skemën e Ndihmës 
Sociale. 

6

1. Funksionalizimin e 
Qendrave për Punë Sociale 
përmes rritjes së staÿt dhe 
buxhetit.

LAA
LDK/AKR/ALT

1
2

 1. Reformimi progresiv i 
tatimit në të hyra˛si dhe 
reformimi i tatimit për 
Korporatat.

VetëVendosje

VetëVendosje

...personat me 
nevoja të veçanta

Shprehje të tjera: personat me aftësi të 
kuÿzuara

LAA
LDK/AKR/ALT

ku�zuara

LDK/AKR/ALT

PAN 
PDK/AAK/NISMA

1. Rritja e përkujdesjes 
institucionale 24 orëshe për 
personat me aftësi të kuÿzuar 
mendore në Institutin Special 
në Shtime. 
2. Do të avancohet skema për 
mbështetje të familjeve që 
kanë fëmijë me aftësi të 
kuÿzuar të përhershme prej 
1-18 vjet.

3 0

0

55

PAN 
PDK/AAK/NISMA

Shprehje të tjera: invalidët e luftës, veter-
anët e luftës, familjet e dëshmorëve 

...kategoritë e luftës

LAA
LDK/AKR/ALT

05

2

1. Në bashkëpunim me 
shoqatat e kategorive të 
dala nga lufta do të 
bëhet identiÿkimi i 
mënyrave të tjera, 
alternative, të rritjes së 
përkrahjes për veteranët 
dhe invalidët e luftës, 
krahas pensioneve që 
gëzojnë sipas legjisla-
cionit në fuqi. 

1. Do të ndryshohet i ligji 
për veteranët e luftës 
çlirimtare.

VetëVendosjeVetëVendosje



...të papunët
Shprehje të tjera: punësimi, ish – punëtorët e ndërmarrjeve publike dhe shoqërore, të rinjtë 

SA HERË JANË PËRMENDUR...

Shprehje të tjera: pa përkujdesje, fëmijët me nevoja të veçanta, viktimat e dhunës, nxënësit, 
arsim, fëmijët jetim

...fëmijët
arsim, fëmijët jetim

LAA
LDK/AKR/ALT

1.Ndërtimi dhe funksionalizimi i Programit për 
Fëmijërinë e Hershme.
2. 300 çerdhe, çdo 1000 banorë, një çerdhe. 
3. Përkrahja për fëmijët e diasporës.
4. “Programi i përkujdesjes për të miturit” dhe kontrolli 
në vend që të mos ketë fëmijë që punojnë dhe që janë 
braktisur.
5. “Subvencionim i pagës së internship”. Në kuadër të 
këtij programi 5,000 studente do të përkrahen me nga 
50 euro. 

1. Mbështetje 
ÿnanciare për 
fëmijët pa përkuj-
desje prindërore.

PAN - PDK/AAK/NISMA
1. Subvencionim i pagës së internshipit - 5K studentë nga €50. 
2. Krijimi i 60K vendeve të reja të punës përmes Planit Operativ për nxitjen dhe zbatimin e 40 projekteve 
investive.
3. Ndërtimi i ‘Shërbimit Shtetëror të Vullnetarizmit.
4. Fondi për ÿnancimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga të rinjtë (Equity Fund). 
5. Karta e Rinisë deri në moshën 26 vjeçare - lirim në shërbime publike.
6. Nxitje e të punësuarve në sektorin e ICT-se nëpërmjet lehtësirave tatimore. 
7. Ndërtimi i një Raÿnerie Nafte në Prizren duke e nxitur nëpërmjet Partneriteteve Publiko-Private një 
investim prej € 400M në ndërtimin e saj dhe hapjen e 1K vendeve të reja të punës.
8. Treÿshimi i të punësuarve në sektori e minierave për katër vite, rreth 40,K të punësuar. 
9. Ndërtimi i “Shërbimit Shtetëror të Vullnetarizmit” ku vullnetarizmi do të njihet si përvoje pune. Kjo 
mbështetet me rrogë minimale në shërbime publike dhe angazhimi njihet si përvojë pune.

1. Krijimi i Fondit Sovran të Repub-
likës së Kosovës, Agjencisë Zhvilli-
more të Kosovës dhe Bankës Zhvilli-
more të Republikës së Kosovës.
2. Të rinjve dhe të rejave nga mosha 
16 vjeçare do t’u jepet e drejta e 
votimit.

LAA - LDK/AKR/ALT
1. Norma e papunësisë në numër një shifror brenda 
4-6 viteve.
2. Një të punësuar, së paku  për çdo familje.
3. Kujdes i veçantë për punëtorët që preken nga 
privatizimi.
4. Zhvillimi i politikave aktive sociale që promovojnë 
ndërmarrësin dhe punësimin për ta zvogëluar 
varësinë nga skemat sociale.

29

3 9

6 20 2

PAN - PDK/AAK/NISMA

VetëVendosje

1. Shtesa nga €10 në muaj për 
fëmijët nën moshën 15 vjeçare. 
2. Ushqim falas për fëmijët e 
klasave ÿllore nga 1 deri në 5.
3. Planiÿkimi dhe zbatimi për 
shërbimin e ushqimit për të 
gjithë nxënësit.

VetëVendosje



SA HERË JANË PËRMENDUR...
...gratë

LAA

...nënat

1. Ndërtimi i 
Qendrës për 
Nënën dhe 
Fëmijën.

LAA

...femrat

1. Krijimi i skemave ÿnancuese 
për bizneset, me kuotë 
speciÿke për femrat dhe grupet 
e margjinalizuara.

...gratë
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1. Krijimi i fondit banesor për banim të 
përballueshëm dhe banim social, ku 
përparësi të lartë do të kenë gratë aplikan-
te.
2. Për të mos i rënduar gratë dhe çdo 
punëtorë, nuk do të lejojmë punën mbi 
pesë ditë në javë për punëtorët në pozita 
jomenaxheriale.

1. Krijimi i Fondit për përkrahjen e Rinisë dhe 
Gruas.
2. Themelimi i fondit për Barazi Gjinore dhe 
ndarja e €20M për: garancinë për kreditës; 
përkrahje e ideve për Start-ups nga Gratë, si 
dhe zbatimi i programeve të ndryshme të 
kualiÿkimit për gra.
3. Krijimi i politikave të veçanta për të 
siguruar lehtësira tatimore për a) bizneset 
private që punësojnë gra dhe b) bizneset që 
themelohen e udhëhiqen nga gratë.
4. Njohjen e dadove si profesion me ligj - 
Certiÿkimi i 300 dadove për 4 vjet. 

1. Në bujqësi, gratë do të kenë kuotë të 
veçantë për subvencione dhe grante.

PAN  
PDK/AAK/NISMA

PAN  
PDK/AAK/NISMA

...lehonat
LAA

1. Gratë lehona të  cilat janë të 
punësuara, do të marrin 12 
muaj pushim të lindjes,  me 
pagesë.
2. Lehonat të cilat nuk janë të 
punësuara, do të marrin 50% 
të  pagës minimale për 12 
muaj.

PAN  
1. Uljen e kostos së pushimit 
të lehonisë për 
punëdhënësit në dy mënyra: 
subvencionim i zëvendë-
suesit gjatë pushimit të 
lehonisë si dhe ulje e kostos 
së lehonisë nga ana e 
punëdhënësit në këtë 
format; rregullimi i pushi-
meve të lehonisë.

...dhuna në familje...dhuna në familje
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...dhuna në familje...dhuna në familje...dhuna në familje
LAAPAN  

1.Do të shqyrtohen 
politika të reja që 
fuqizojnë përkrahjen 
shtetërore në strehimin 
dhe mbrojtën e 
viktimave të dhunës në 
familje.

1. Trajtim adekuat të 
viktimave të dhunës, 
përmes qeverive 
lokale dhe  organizat-
ave jo-qeveritare të 
certiÿkuara për këtë 
qëllim.

...nënat vetëushqyese...nënat vetëushqyese...nënat vetëushqyese...nënat vetëushqyese...nënat vetëushqyese

LAA
LDK/AKR/ALT

PAN  
PDK/AAK/NISMA

Hapja e 160 çerdheve të reja në 
bashkëpunim me komunat - Një 
prioritet të veçantë në këtë 
program do të kenë fëmijët e 
nënave vetushqyese.

VetëVendosje

VetëVendosje

VetëVendosje

LAA
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VetëVendosje

PAN - PDK/AAK/NISMA
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Donatorët:

Rreth IKS-it:
Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) është institut kërkimor i pavarur, jo ÿtimprurës, që fokusohet në 
hulumtime empirike dhe analiza të zhvillimeve socio-ekonomike në Kosovë. IKS u themelua në vitin 
2004 në përgjigje të nevojës dhe kërkesës për analiza të pavarura e cilësore të çështjeve me rendësi 
në kuadër të promovimit të stabilitetit dhe prosperitetit në Kosovë. Hulumtimet e saj inovative dhe të 
politikave përkatëse kanë për synim inicimin e debateve për temat më rendësi për të ardhmen e 
Kosovës, gjenerimin e një konsensusi kombëtar dhe arritjen e një niveli më të lartë bashkërendimi e 
pajtimi për vendimet politike, si dhe inspirimin e një maturimi politik vendor për marrjen dhe gjetjen 
e vendimeve të duhura.

IKS-i synon të mbështesë në vazhdimësi burrat dhe gratë duke rritur ndërgjegjësimin e tyre për 
çështjet kyçe politike, legjislative dhe debatet që mund të kenë një ndikim të thellë për ata vetë, 
familjet dhe komunitetin e tyre. Ne punojmë me ngulm që të ofrojmë të dhëna empirike dhe hulum-
time për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e reformave të politik bërjes, me theks të 
veçantë në qeverisje të mirë, drejtësi dhe drejtësi sociale, të drejtat e njeriut, trashëgimi kulturore dhe 
integrimit Evropiane.

Sylejman Vokshi, 
Nr. i hyrjës 50/5,
Prishtina, Kosovë

IKSweb.org+381 38 260 600 Iniciativa Kosovare 
per Stabilitet - IKS

IKS-i përdor letër 
të ricikluar


