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1.0 Parathënie 

  Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë, me gjenerata kanë vuajtur 

pasojat e padrejtësive historike dhe sistematike. Ata, gjithashtu kanë qene të detyruar të 

kalojnë nëpër vuajtje të shkaktuara nga konflikti i armatosur në Kosovë gjatë viteve 

1998-1999, dhe nga viktimizimi që ndodhi nga  palët paoshtu si rrjedhoje e racizmit 

përgjat historisë. Aktualisht, ata janë të ballafaquar me vështirsi të shumëfishta gjatë 

procesit të tranzicionit nëpër të cilin po kalon shtetëndërtimi i Kosovës.  Megjithëse së 

fundmi këto komunitete janë bërë forcë më aktive në procesin e reformave demokratike 

në Kosovë, dhe pozita juridike e tyre ka përparuar dukshëm gjatë dekadës së fundit, 

këto tri komunitete vazhdojnë të jenë të nën-përfaqësuara në sferat e qeverisjes dhe 

vendimarrjes si dhe në sferën ekonomike, përfshirë këtu punësimin dhe posedimin e 

bizneseve. Kjo situatë paraqitet veqanërisht tek gratë.    

 

Përderisa ka numër të konsiderueshëm të rasteve të dokumentuara të 

përjashtimit dhe margjinalizimit të grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase nga sferat 

politike dhe ekonomike, nuk ka patur analizë të mjaftueshme të faktorëve si shkaktarë 

kryesorë, dhe faktorëve kulturor brenda këtyre komuniteteve (veqanërisht në mesin e 

grave) dhe brenda komunitetit shumicë që i rrethon e që kontribuon dhe e përjetëson 

këtë përjashtim, dhe i cili e pengon implementimin e plotë të politikave nacionale. 

Prandaj, qëllimi i përgjithshëm i këti projekti, është krijimi i kushteve të përfaqësimit të 

barabartë për gratë Rome, Ashkalike dhe Egjiptase në fushën politike dhe të 

ekonomise; që nga familja, komuniteti, komunat e deri tek niveli qëndror. Në mënyrë që 

të arrihet qëllimi i përgjithshem i projektit, disa nga aspektet kyqe siq janë (a) ngritja e 

kuptimit të njohurive, të qëndrimeve, dhe të praktikave nga brenda komuniteteve Rome, 

Ashkali, Egjiptas, dhe komunitetet shumicë të cilat ndikojnë në pjesëmarrjen e grave 

minoritare në aktivitete të qeverisjes dhe ekonomisë, si dhe në nivelin e komunitetit dhe 

familjes; (b) adresimi dhe reduktimi i pengesave kryesore në participimin e grave; dhe 

(c) lehtësira për gra nga grupet e targetit, me anë  të njohurive dhe aftësive përkatëse të 

nevojshme për të marë pjesë në vendimarrje dhe  aktivitete ekonomike/gjenerim të të 

hyrave, janë prioriteti kryesor..  
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Për më tepër, objektivi kryesor i studimit Socio-ekonomik është që të përcaktojë 

udhërrëfyesin e cili do të mundësonte që të percaktojmë normat dhe qëndrimet në lidhje 

me pjesmarrjen e grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase në aktivitetet e lidershipit, të 

vendimarrjes dhe në ato ekonomike. Kështu që, me qëllim që ky objektiv te realizohet, 

dy hapa kryesor duhen te ndermirren: (1) vlersimi i studimit dhe pëgaditja e raportit duke 

perdorë metoda mikse për mbledhjen e të dhënave që kanë të bëjnë më normat dhe 

qëndrimet lidhur me pjesmarrjen e grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase në 

vendimarrje, lidership dhe në aktivitete ekonomike, dhe (2) përdorimi i raportit të këtij 

studimi si referencë për  identifikimin e nevojave më të domosdoshme të trajnimit për 

gratë Rome, Ashkalike dhe Egjiptase, të cilat do ti  ndihmonin ato gjatë procesit  të 

zhvillimit të planit per trajnim. 

Përfundimisht, shpresojmë që përmbajtja e të dhënave në këtë Raport do të shfytëzohet 

nga të gjithë përdoruesit e të dhënave dhe faktorët tjerë relevant për planifikime të 

ndryshme të zhvillimit të shëndoshë. 

 

2.0 Përmbajtja 

Supozohet se komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë në mesin e grupeve 

më të prekura që aktualisht jetojnë në Kosovë. Para konfliktit të vitit 1999, komunitetet 

vlerësohet te i kenë pasur më shumë se 150,000 pjestarë. Sidoqoftë, ky numër ka 

pësuar rënje drastike gjatë konfliktit si rezultat i zhvendosjes së tyre nga Kosova. 

Vlerësimet e fundit tregojnë se në Kosovë jetojnë përafërsisht rreth 35,000 deri në 

40,000 pjestarë Rom, Ashkalil dhe Egjiptas (OSBE, 2013). Para konfliktit, këto tri grupe 

minoritare ishin të pranuara ndaras për shkak të dallimeve të tyre, por më pas u pajtuan 

që këto komunitete duhen të përfaqësohen si komunitet i përbashkët. Aktualisht, 

egzistojnë disa parti politike të cilat përfaqsojne  këtë komunitet, siq janë Partia e 

Bashkuar e Romëve të Kosovës, Partia Demokratike e Ashkalinjëve, dhe Iniciativa e Re 

Demokratike e Kosovës. Përkundër synimit të arritjes së qëllimeve të zakonshme, siq 

janë të drejtat e plota si nacionalitet i pranuar, edukim në gjuhën e tyre dhe 

diskriminimin pozitiv në edukim dhe punësim, megjithatë ata nuk patën sukses në 

arritjen e tyre për shkaqe të mosunitetit të brendshem dhe influencave nga jashtë 



8 | F a q e 
 

(Visoka, 2011). Varfëria ekstreme, jetesa në rajone periferike, ç’ështjet shëndetsore, 

mungesa e arsimimit, martesat e parakohshme, dhe shkalla e lartë e papunsisë janë 

disa nga problemet më të theksuara që komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas i ndajnë 

së bashku (Visoka, 2011). Strategjia për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas e aprovuar nga Qeveria e Kosovës, parashihej që të implementohet brenda 

kornizës kohore 2009-1015. Qëllimi kryesor i këti projekti përfshinte (i) promovimin dhe 

mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas dhe integrimin e tyre 

ne shoqërinë Kosovare, (ii) hartimin e strategjisë dhe procedurave në vije të plotë me 

marveshjet ndërkombtare, (iii) fuqizimin  institucioneve demokratike për implementimin 

e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, dhe (iv) ofrimin e mbështetjes 

në zhvillimin e OJQ-se që përfaqsojnë interesat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas (Zyra e Kryeministrit, 2008). Një vit më pas, më 2009 u arrit marveshja, procesi 

i implementimit filloi me masa konkrete që duhej ndërmarë nga institucionet lokale dhe 

qëndrore. Sidoqoftë, raporti i OSBE-së (2013) dëshmoi se institucionet kanë ngecur 

prapa në tri vitet e para të implementimit të këtij projekti dhe me qëllim që obligimet e 

marra të përmbushen brenda afatit, nevojitën më shumë përpjekje për bashkpunim më 

të mirë mes institucioneve, dhe rritje të burimeve njerzore dhe financiare. 

Human Rights Watch (2010) ka bërë një studim në përpjekje për të sjellë në pah 

temën e zhvendosjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ky studim identifikoi: 

varfërinë ekstreme, izolimin social, jostabilitetin politik, diskriminimin e vazhdueshëm, 

dhe mungesën e ndihmës minimale për kthim të qendrueshëm, si faktore krucial të cilët 

ndikojnë në numrin e ulët të të kthyerve. Sipas UNDP-së (2005) rreth 50.000 pjestarë të 

komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas të shpërngulur gjatë konfliktit me 1999 jetojnë 

në Serbi, 35.000 jetojnë në Gjermani, dhe 10.000 tjerë jetojnë në vendet fqinje; Mal të 

Zi, Maqedoni, dhe Bosne dhe Hercegovinë. Për më tepër, sipas publikimeve të  

UNHCR-së vetëm rreth 7,000 pjestarë Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë kthyer që nga 

perfundimi i konfilktit te fundit, sidoqoftë, sipas Zyrës së Kryeministrit (2008) numër i 

konsiderueshëm është raportuar të jetë larguar nga Kosova për shkaqe të vështirësive 

ekonomike.  
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Megjithatë, raporti i shqyrtimit nga ky projekt i cili ishte  kryer në vitin 2012 nga 

OSBE, tregon se strategjia e implementuar në vetëm 3 nga 34 Komitete Komunale për 

Komunitete, të cilat u mandatuan për të siguruar implementimin e të drejtave të njeriut, 

të japin udhëzime dhe mbështetje për projektin, dhe të ofrojnë plotësime nëse ato nuk 

janë plotësuar. Raporti i OSBE-së konkludon se këto objektiva nuk ishin përmbushur 

dhe se e drejta për barazi gjinore ishte neglizhuar pasiqë gratë Rome, Ashkalike dhe 

Egjiptase vazhdojnë të jenë jo-proporcionalisht të përfaqësuara. Numri i organizatave të 

cilat kishin intensifikuar aktivitetet e tyre në përmirsimin e kushteve për procesin e 

kthimit dhe të integrimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas ishte rritur në 

mënyre të vazhdueshme gjatë viteve të fundit. Studimi i KFOS (2009) definon rolin e 

secilit institucion në implementimin e Strategjisë dhe planit të veprimit të miratuar nga 

Qeveria e Kosovës në 2009. 

Diskriminimi në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas ishte evidencuar si 

ç’ështje endemike, sidoqoftë gjërat mund të përkeqsohen kur vie tek analizimi i situates 

se grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase. Gratë nga keto komunitete janë penguar jo 

vetëm si pasojë e diskriminimit në bazë të prejardhjes etnike, por edhe në baza gjinore 

(KCGS, 2013). Për shembull në punësim, ekzistojnë dallime të thella mes dy gjinive ku 

punësimi i grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase në sektorin publik mezi arrinë në 1.5% 

ndërsa 71% e tyre janë amvise. Gjithashtu, përderisa 45% e meshkujve janë 

punëkërkues, gra janë vetëm 16% (KFOS, 2009).   

Gjithashtu, edhe arsimimi është identifikuar si një nga problemet më të mëdha 

me të cilat ballafaqohen komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas të gjithë së bashku 

(MEST, 2007; KFOS, 2009; Visoka, 2001; kcgs, 2013). Në këtë kontekst, vështirësitë 

fillojnë që nga procesi i regjistrimit, të qenurit të pranuar nga komuniteti shumicë, dhe 

nga pengesat gjuhësore në mes tjerash (MEST, 2007). Sipas të njëjtit raport- 

“Mobilizimi dhe përpjekjet e pamjaftueshme të autoriteteve qeveritare, fondet qeveritare 

dhe donatorve të limituara, mungesa e majftueshme e kampanjes për ngritjen e 

vetëdijësimit për rëndesinë e shkollimit, dhe mungesa e iniciativës për avokim dhe lobim 

në qeshtjet që kan të bëjne me të drejtat e minoriteteve” -  janë arsyet kryesore të cilat 

qendrojnë pas mungesës së shkollimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Në 
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raportin e Zyrës së kryeministrit (2008) edukimi në komunitetet Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas përmblidhet me nivel të ulët të shkollimit të detyrueshëm, disa në nivelin 

universitarë, dhe vetëm me një numër të vogël të mësimdhënësve me prejardhje nga 

komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Studimi i KFOS (2009) vë në dukje dallimet 

gjinore në edukim si dhe duke deklaruar se niveli i analfabetizmit në mesin e grave 

është shumë më i larte se tek meshkujt; 11.2% e meshkujve janë tërësisht analfabet, 

ndërsa përqindja e grave në kët drejtim arrinë në 30.2%. Përderisa 17.2% e meshkujve 

kanë të përfunduar shkollën e mesme, vetëm 5.8% e grave e kanë bërë një gjë të tillë. 

Sipas KCGS (2013) “Në mesin e shkaktarve të kësaj situate të rendë në fushën e 

edukimit kanë qenë kushtet e rënda ekonomike dhe sociale, mentaliteti patriarkal, 

martesat e hershme, paragjykimet në baza etnike racore dhe gjinore”.  

Në bazë të hulumtimeve të bëra, del se edhe ç’ështja e strehimit u indentifikua si 

edhe një brenge tjetër fundamentale për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Njëri 

nga hulumtimet e bëra nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore ka treguar se për 

shkak të konfliktit të fundit, komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas kanë përjetuar 

shumë rivendosje përmes migrimit brenda teritorit të Kosoves në kërkimn e kushteve 

më të mira (2013). Bazuar në të njejtin studim, 71% e këtyre komuniteteve jetojnë në 

pjesët urbane karshi 29% e të cilëve jetojnë në viset rurale; sidoqoftë, ata zakonisht 

janë të koncetruar në pjesët periferike ku kushtet e jetesës jane më të rënda. Njoftohet 

se kjo të ketë patur ndikim të konsiderueshëm negativ tek gratë pasi që numër i madh i 

të intervistuarave kanë cekur se edhe mungesa e ujit të pijshëm, dhe furnizimin jo te 

rregullt me energji elektrike si shqetsime kryesore të cilat ju shkaktojnë vështirësi në 

jetën e përditshme (KCGS, 2013). Tashmë agjenci te ndryshme financuan projektet qe 

kishin për qellim përmirsimin e kushteve të banimit me anë të ndërtimit të 

vendbanimeve si në Mitrovice Jug, Gjakovë, dhe te tjera me qëllim të përmbushjes së 

kërkesave minimale për jetesë përfshi pajisje adekuate sanitare, infrastrukturë teknike 

dhe sociale. (Këshilli i Europës, 2013)  

Në bazë të studimit të Qendrës Kosovare për Studime Gjinore (2013) gratë e 

intervistuara kan treguar se vuajnë nga problemet shëndetsore dhe se ballafaqohen me 

shkallë të lartë të papunësisë, mungesë të ushqimit, kushte të rënda të banimit, dhe me 
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vështirësi në vijimin  e mësimit nga fëmijët. Një nga objektivat nga raporti i Strategjisë 

për integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas i bërë nga Zyra e Kryeministrit 

të Kosovës thotë se: ‘ Qeveria e Republikës së Kosovës në secilin program të saj do të 

ketë parasysh situatën e grave nga komunitetet  Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilat 

shpesherë janë viktima të diskriminimit në baza etnike dhe gjinore”. 

Një tjetër problem i cili po e pengon potencialin e vajzave të reja nga komunitetet 

Rom, Ashkali dhe Egjiptas është problemi i martesave të hershme. Sipas studimit të 

bërë nga KFOS (2009) shumica e popullatës nën 18 vjeq janë të martuar, me vetëm 

disa të pamartuar. Me qëllim që të parandalohet dukuria e martesave të hershme OJQ 

të ndryshme kanë ngritur numrin e puntorive në vendet ku keto komunitete janë në 

numër të konsideruesëm, me qëllim të mbledhjes së më shumë njohurive përmes 

diskutimeve me antarët e këtyre komuniteteve dhe eventualisht të krijojë një skemë 

efektive për qasje ndaj kësaj ç’ështje (UNDP, 2014). Për pasoje, edhe martesat e 

hershme poashtu duket se kanë efekt negavit në shkollimin e femrave. Shkalla e lartë e 

analfabetizmit, dhe shkalla e ulët e vijimit të mesimit nga fëmijët është parë në studimin 

e KCGS (2013). Tutje, është raportuar se grratë ende vuajn nga kjo brengë për arsye 

se 38% e grave të përfshira në studim e identifikuan vehten si analfabete. Në mesin e 

problemeve tjera të shumta, ato identifikuan mungesën e mësimdhënësve, teksteve 

shkollore, dhe objekteve shkollore si faktorët kryesor për gjendjen e tyre aktuale 

(KCGS, 2013).  

Shumë nga problemet e lartpërmendura do të ishin zgjidhur ose minimizuar po 

që se komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas nuk do te përballeshin me problemet e të 

ardhurave të ulta. Niveli i të ardhurave në familje është aq i ulët saqë nuk ju siguron 

këtyre familjeve as kushtet minimale për jetesë (KFOS, 2009). Sipas studimit të KFOS 

të vitit 2009, 41% e familjeve kanë mesataren e të ardhurave nga 50 € deri në 80 €, 

30% e tyre nga 120 deri në 300 €, ndërsa vetëm 4% e tyre kan mesataren e të 

ardhurave mbi 300€. Shkalla aktuale e punsimit për gra (vetëm 1.5%) është arsye e të 

ardhurave te ulta. Rjedhimisht paraqitet idea se për gratë më mirë ështe që të mbesin 

amvise dhe të sigurojnë mirëqenie duke përfituar benefite si ajo e përkujdesit të fëmijve 

dhe benefitet si të papunësuara; sidoqoftë, rritja e shkallës së punësimit të grave 
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kontriboun në të ardhura më të mëdha se sa kombinimet e të gjitha benefiteve nga 

skemat sociale (KCGS, 2013).  

3.0 Metodologjia  

3.1  Hyrje  

Ky kapitull paraqet në detaje metodat e hulumtimit dhe instrumentet që janë 

përdorë gjatë grumbullimit të të dhënave.  Hulumtimi është realizuar për të përpiluar 

raportin mbi statusin socio ekonomik të grave që i përkasin komuniteteve Rom, Ashkali 

dhe Egjiptas.  Hulumtimi është realizuar përmes grumbullimit të të dhënave teorike dhe 

konsultimit me akterët kyç, përcjellë me një pilot studim para se të filloj procesi i 

grumbullimit të të dhënave.   

Ky kapitull përfshinë procedurën metodologjike të përdorur gjatë përpilimit dhe 

administrimit të hulumtimit.  Shtojcat e bashkëngjitura këtij dokumenti përfshijnë 

shpjegime shtesë për: kriterin përfshirës; pyetësorin e hulumtimit; informatat e 

pjesëmarrësve dhe formën e miratimit.  

Studimi është ballafaquar me disa sfida metodologjike, pjesa më e madhe për shkak të 

mungesës së të dhënave statistikore valide dhe të besueshme, të cilat kanë qenë në 

dispozicion në nivelin kombëtar mbi numrin e popullsisë, dhe gjithashtu ngurrimin nga 

ana e respondentëve/të intervistuarave.   

Për këtë hulumtim janë intervistuar gjithsej 375 gra të komunitetet Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas, në të gjitha vendet e banuara nga keto komunitete.  Respondentët janë 

përzgjedhur përmes teknikës së rastësisë.  Kjo metodë i ka dhënë mundësi të barabarta 

grave të moshës 18 deri 65, për tu intervistuar.  Të gjitha respondentet janë intervistuar 

personalisht nga intervistueset femra, pjesëtare të komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas, të cilat paraprakisht janë trajnuar për mënyrën se si të realizojnë intervistën 

dhe t’i qasen temave.  Trajnimi ka përfshirë informata për të siguruar që secila 

intervistuese në terren të pajiset me informata të nevojshme mbi procesin e grumbullimit 

dhe instrumentet që duhet të përdoren nga to.  Në veçanti është synuar trajnimi i tyre në 

lidhje me ndjeshmërinë dhe konfidencialitetin e hulumtimit.  



13 | F a q e 
 

Janë kontraktuar 20 intervistuese për terren, për të menaxhuar procesin e grumbullimit 

të të dhënave në hapësirat e tyre gjeografike. Fondacioni CREATE dhe partneri 

implementues RADC kanë ndihmuar në përpilimin e pyetësorit dhe trajnimin e 

intervistuesve.  Gjithashtu, procedurat administrative me intervistueset për terren janë 

administruar nga Fondacioni CREATE në bashkpunim me RADC.  

Aktivitetet përgatitore për studim kanë filluar menjëherë pas nënshkrimit të kontratës.  

Një pilot studim është realizuar në njërin nga rajonet, me ç ‘rast janë identifikuar disa 

çështje për tu adresuar.  Të gjitha informatat në lidhje me metodologjinë dhe qasjen 

ndaj mostrës janë të dokumentuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, në paragrafët vijues.    

3.2  Përpilimi i Pyetësorit 

Pyetësori për këtë studim është përpiluar duke marrë parasysh komentet dhe 

sugjerimet nga akterët kyç, metodologjitë dhe përfaqësuesit e komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptas.  Pyetësori i është referuar një numri të studimeve relevante, si të 

atyre të realizuara në Kosovë ashtu edhe atyre të vendeve tjera të Evropës.  Draft 

pyetësori është aprovuar nga autoriteti kontraktues.  Të gjitha pyetjet janë përpiluar në 

atë mënyrë që të nxis përfshirjen e plotë të repondentëve.   

Pyetësorëve iu janë bashkëngjitur udhëzimet të cilat u kanë mundësuar intervistuesve 

në terren të zbatojnë udhëzimet për procesin e përzgjedhjes.  Pyetësori është ndarë në 

nëntë pjesë. Përshkrimi i nëntë pjesëve është paraqitur në vijim:    

 Pjesa A ka përfshirë pyetje për të dhënat demografike dhe informata në lidhje me 

familjet e tyre, shkollimin dhe të hyrat/ardhurat. 

 Pjesa B është përpiluar me pyetje që për qëllim kanë marrjen e informatave më 

të detajuara në lidhje me burimet e të ardhurave, mesatarja e të ardhurave të 

familjes dhe të respondentit personalisht, nëse kanë pasur kursime dhe si e 

shohin situatën e tyre aktuale.  

 Pjesa C ka përfshirë pyetje për të drejtat e tyre në prona; nëse ato kanë pasur 

pronë personale, nëse gratë duhet të kenë të drejta në pronë, dhe nëse gratë 

kanë përkrahjen e mjaftueshme nga komuniteti i tyre.   
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 Pjesa D ka përfshirë pyetje në lidhje me shëndetin; nëse vuajnë nga ndonjë 

sëmundje serioze dhe si e shohin ato shërbimin e institucioneve shëndetësore.  

 Pjesa E ka pas të bëjë me çështjen e të drejtave të grave; cilët janë akterët që 

përkrahin gratë, marrëdhëniet ndërmjet grave brenda dhe jashtë komunitetit të 

tyre.  

 Pjesa F, sërish ka pas për qëllim të hulumtoj vështirësitë e grave në marrjen e 

rolit dhe përgjegjësive udhëheqëse; niveli i arsimimit, pjesëmarrja në aktivitete 

dhe burime të cilat u mungojnë më së shumti, kanë qenë disa nga çështjet që ka 

adresuar kjo pjesë e pyetësorit.  

 Pjesët G, H, dhe I kanë përmbajt pyetje që për synim kanë pas sigurimin e më 

shumë detajeve nga pjesët paraprake.  Kjo është bërë në mënyrë që të 

kontrollohen deklaratat e tyre.   

3.3  Trajnimi për intervistueset në terren  

Të gjitha intervistueset e rekrutuara për këtë projekt kanë qenë të gjinisë 

femërore nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilat kanë pas arsimimin dhe 

përvojën e mëhershme të punës me hulumtime.   Ka qenë e rëndësisë së veçantë 

përzgjedhja e intervistueseve për terren, kjo për shkak të ndikimit të drejtpërdrejtë që 

ato kanë pas në marrjen e të dhënave valide dhe të besueshme nga respondentët.   

Vlenë të theksohet së shumica e intervistueseve për terren kanë pas përvojë në 

realizimin e anketimeve, gjë që në masë të madhe ka ndihmuar procesin e grumbullimit 

të të dhënave.   

Të gjitha intervistueset është dashtë që të vijojnë trajnimin një ditor në zyrat e 

Fondacionit CREATE për të siguruar se janë mirë të informuara dhe në gjendje të 

realizojnë procesin e grumbullimit të të dhënave.  Trajnimi është realizuar nga 

konsulenti i projektit.  Trajnimi ka pas për synim dhënien e udhëzimeve mbi 

përzgjedhjen e respondentëve, protokollin e intervistave dhe udhëzime tjera në lidhje 

me respondentët.  Është prezantuar një hyrje e detajuar në lidhje me hulumtimin dhe 

janë ofruar informatat mbi mostrat.  Të gjitha intervistueset për terren janë inkurajuar të 

kërkojnë informata shtesë për çka do që nuk ka qenë e qartë për to, gjatë dhe pas 

procesit të grumbullimit.  
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3.4  Mostra 

3.4.1. Metoda e përzgjedhjes së mostrës 

Qasja e përgjithshme në përzgjedhjen e mostrës është bazuar në përzgjedhjen e 

rastësishme të mostrës.  Kjo qasje e përzgjedhjes së mostrës ka dalë të jetë 

përfaqësuese e popullatës dhe ka lejuar grumbullimin e të dhënave relevante për 

komunitete.  Pilotimi ka dëshmuar se përzgjedhja e rastësishme e mostrës është 

metoda e duhur e cila ka siguruar një shkallë të lartë të përgjigjeve dhe ka qenë 

përfaqësuese për tërë popullatën.    

3.4.2. Përzgjedhja e rastësishme e mostrës  

Studimi ka zbatuar përzgjedhjen e rastësishme të mostrës, që ka mundësuar 

grumbullimin e të dhënave përfaqësuese.  Udhëzimet e dhëna kanë lejuar intervistueset 

në terren që në mënyrë të rastësishme të përzgjedhin pjesëmarrëse të cilat i kanë 

përmbushë kriteret për tu përfshirë në mostër.   Informatat në dispozicion mbi 

respondentët në vendet e caktuara/target kanë lejuar zgjedhjen e metodës së rastësisë.  

Përzgjedhja e mostrës është bazuar në një dizajn të shtresuar me mundësi të barabartë 

të përzgjedhjes për të gjithë.  Në fazën e parë të pjesës së mostrës, të gjitha informatat 

për popullatën janë shfrytëzuar nga të dhënat në dispozicion, nga Agjencia Kosovare 

për Statistika.  Aty ku kanë munguar të dhënat, janë grumbulluar informatat nga 

komunat relevante.  Kjo ka siguruar informata të azhurnuara mirë në lidhje me numrin e 

popullatës nga vendet e caktuara/target.  Për të siguruar përfaqësimin maksimal, 

mostra pastaj është kalkuluar në përputhje me rrethanat për secilin rajon përkatës, duke 

kalkuluar mostrën në proporcion me përmasat e komunës. 

3.4.3. Hapësira gjeografike 

Studimi është realizuar në 7 komuna të Kosovës, me theks në përfshirjen e 

grave nga vendet urbane dhe rurale.  Kriteri i përfshirjes për këtë studim ka theksuar 

rëndësinë e të intervistuarit të pjesëmarrëseve nga të dy zonat në mënyrë të barabartë.   

Kjo do të mundësonte një vështrim më të balancuar të situatës pavarësisht vendit ku 

ato jetojnë.  Komunat e përzgjedhura janë caktuar nga Fondacioni CREATE gjatë fazës 
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fillestare të projektit.  Komunat e përzgjedhura janë si në vijim: Gjakove, Prizren; 

Mitrovica e Jugut; Graqanice; Peje,  Ferizaj/ Uroshevac dhe Fushë Kosovë.  

3.4.4. Grupet e targetuara 

Ky raport ka pas për qëllim të nxjerr të dhëna që paraqesin statusin socio-

ekonomik të grave të këtij komuniteti.  Studimi ka pas për synim gra prej moshës 16 e 

tutje, të cilat:  

1. Janë identifikuar si pjesëtare të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas 

2. Kanë qenë banore të komunave të përzgjedhura për studim. 

Në çdo familje e cila i ka përmbushë këto kritere për përfshirje në studim, nuk janë 

lejuar më shumë se dy persona të intervistohen.   

3.4.5. Përzgjedhja e respondentëve 

Korniza për përzgjedhjen e mostrave i ka ofruar intervistuesve informata të 

mjaftueshme në lidhje me përzgjedhjen e mostrës.  Konsulenti ka siguruar që të gjitha 

informatat për pjesëmarrësit janë të dnjohura dhe të matshme.   Është përdorur teknika 

e rastësisë për përzgjedhjen e adresave.  Është përpiluar forma kontaktuese e 

respondentit me anë të së cilës është përcaktuar procesi i përzgjedhjes.  Të gjitha 

familjet janë përzgjedhur në mënyrë të barabartë duke u bazuar në numrin e anëtarëve.  

Te dera, intervistueset kanë pyetur për emrat dhe datat e lindjes së të gjitha grave në 

familje dhe duke u bazuar në datëlindjen më të përafërt me atë të intervistueses, janë 

përzgjedhur pjesëmarrëset.  Kjo metodë e përzgjedhjes është zbatuar në të gjitha 

rajonet, pavarësisht numrit të mostrës.  

3.5 Pilotimi  

           Para se të behej mbledhja e të dhënave, së pari është bërë pilotimi. Para 

mbledhjes së të dhënave, konsulenti i projektit ka realizuar pilot intervistat të cilat 

mundësuan një feedback të mirë nga të intervistuarit. Pilotimi ndihmoi në llogaritjen e 

kohës së duhur për intervistat dhe në përjashtimin e çdo pyetje e cila u konsiderua jo 

gjithëpërfshirëse. I tërë feedback-u i marrë nga pilotimi është inkorporuar në procesin e 

trajnimit. 
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3.6 Mbledhja e të dhënave  

Gjithsej ishin 20 intervistuese në terren. Të gjitha janë përzgjedhur nga qytetet 

prej nga është përzgjedhur mostra, në mënyrë që të krijohej një komunikim më 

shoqëror me pjesëmarrësit. Para se të dilnin në terrenin e hulumtimit, intervistueset i 

janë nënshtruar një trajnimi studimor, prej nga kanë marr të gjitha informacionet e 

nevojshme për tu përgjigjur në atë se çka janë pyetur. Ne këtë trajnim ato janë 

informuar për qëllimin kryesor të studimit, si të sillen me pjesëmarrësit, në cilat premisa 

duhet të bëhet përzgjedhja e pjesëmarrësve, si të iu qasen atyre, çfarë të bëhet në rast 

se refuzojnë të marrin pjesë në intervistë, etj. 

Forma e pëlqimit është bërë gojarisht. Ideja kryesore për të zgjedhur formën gojore të 

pëlqimit kundrejt asaj në formë te shkrimit është bërë për të inkurajuar më shumë 

pjesëmarrës. Ne ishim të vetëdijshëm për nivelin e ulët/mungesën e arsimimit tek 

pjesëmarrësit.  Pjesëmarrësit janë njoftuar 72 orë para se të zhvilloheshin intervistat. 

Çështjet etike paraqitën pengesë për hulumtuesit e terrenit pasi që ata duhej të 

siguronin pjesëmarrësit për ruajtjen e informacioneve, dhe se në fund të studimit do të 

bëhej shkatërrimi i pyetësorëve. Ky proces u bë edhe me i ndërlikuar në momentin kur 

intervistueset kërkuan edhe numrat e tyre kontaktues.  

Një tjetër pengesë që duhej tejkaluar gjatë mbledhjes së të dhënave ishte barriera 

gjuhësore për disa nga pjesëmarrësit.  Ato hasën ne vështirësi për të kuptuar disa nga 

pyetjet e pyetësorëve dhe prandaj intervistueset u detyruan ti ndihmojnë ato gjatë 

plotësimit të pyetësorëve si pasojë e paaftësisë se tyre për të shprehur veten në 

mënyrë të duhur. 

3.7 Datat e punës në terren 

Në të gjitha qytetet puna në terren filloi në mes të muajit dhjetor. Nuk ka pasur 

vonesa të konsiderueshme në procesin e mbledhjes së të dhënave, duke përfshirë 

edhe shpërndarjen e pyetësorëve në të gjitha komunat.  

3.8 Kohëzgjatja e intervistës  

Kohëzgjatja e intervistës është incizuar që nga fillimi i pjesës së parë të 

pyetësorit (hyrja) deri tek fundi i pjesës së demografisë.  Nuk është përfshire koha e 
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prezantimit të hulumtimit dhe procesi i përzgjedhjes para se intervista të fillonte, apo 

koha e marrjes së pëlqimit. Kohëzgjatja e intervistës është ndikuar nga një numër 

faktorësh, siç është gatishmëria e respondentëve për të bashkëpunuar dhe  pengesa qe 

erdhi nga prania e anëtarëve të tjerë te familjes.  Në përgjithësi, intervista mesatarisht 

zgjati 45 minuta për një pjesëmarrës, ashtu siç është parashikuar në pilotim. 

3.9 Shkalla e përgjigjeve  

Shkalla e përgjigjeve është llogaritur si raport i intervistave të kompletuara nga 

totali i numrit të respodenteve të cilët ishin të përshtatshëm për të marrë pjesë në 

hulumtim. Familjet pa respondentë të përshtatshëm nuk janë përfshirë në llogaritje. Në 

tërësi shkalla e përgjigjeve ishte 98%.  

3.10 Matja  

            Të dhënat e publikuara në këtë raport janë matur për të marrë në konsideratë 

moshën dhe zonën e pjesëmarrësve ne studim.  Matja për këtë studim te veçantë është 

përdorur në mënyrë të kufizuar, për arsye të numrit jo aq të madh të mostrës.  Matjet 

janë llogaritur për të kompensuar mundësinë jo të barabartë të përzgjedhjes së 

mostrës.  Matjet janë dizajnuar që të përmirësojnë probabilitetin e shpërndarjes së 

moshës në mes të familjeve dhe mbi zonën e banimit. 

3.0 Gjetjet kryesore  

Ky kapitull paraqet gjetjet kryesore të cilat u mblodhën në studim. Fillimisht jep 

përmbledhje të shkurtër të profilit të respodenteve, përfshi ktu shpërndarjen regjionale, 

moshën, statusin martesor dhe nivelin e shkollimit. Pastaj, vazhdon me rezultatet e 

profilit ekonomik siq janë burimi i të ardhurave, mesatarja e të ardhurave, kursimet dhe 

të drejtat e pronësisë. Më pas, pasqyron të gjeturat për sa i përket integrimit shoqëror, 

përfshi përkrahjen nga komuniteti dhe profilin bazë shendetsor. Dhe më në fund, 

shqyrtimi i pjesmarrjes së gruas ne lidership dhe vendimarrje, përfshi edhe shqyrtimin e 

aktiviteteve kryesore të tyre. 



19 | F a q e 
 

4.1 Karakteristikat Demografike 

4.1.1 Shpërndarja  

41.1% e respodenteve jeton në zonat urbane, ndërsa of 56.3% e tyre vijnë nga 

viset rurale. 2.6% e pjesmarrëseve kanë zgjedhur që të mos e tregojnë shtrirjen e tyre 

regjionale. Nga 348 pjesmarrëse, Gjakova ka përqindjen më të madhe të respodenteve, 

28% në total. Prizreni me 18.9%, Ferizaj 15.4%, Peja 15%, Fushë Kosova 13%, 

Mitrovica Jugore 5.3%, dhe Graqanica është përfshirë me vetëm 3.2%. 

Figura 1. Regjionet 

 

4.1.2 Statusi Martesor 

65.2% pjesmarrëseve ishin të martuara, derisa 25.9% e tyre ishin të pamartuara. 

Ndërsa rreth 9% e tyre ishin të shkurorzuara, ose të veja.  

Figura 2. Gjendja martesore  
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4.1.3. Profili i Moshës 

 Nga 348 pjesmarrëse, 43.3% ishin të moshave mes 16 dhe 30 vjeqe. 33.4% e 

respodenteve radhiten mes moshës 31 dhe 45 vjeq. 20% e respodenteve të 

grupmoshave 46 deri 65 vjeq, dhe vetëm 2.3% e tyre ishin mbi 65 vjeq.  

Figura 3. Shpërndarja sipas moshës 

 

Tabela 1. Shpërndarja sipas moshës 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mosha 385 16.00 71.00 34.5509 13.80423 

Valid N (listës) 385     

 

4.1.4. Gjendja arsimore 

50.5%  e numrit total të respodenteve ka të kryer  9 ose më pak vite shkollim. 10.1% 

nga to ka të kryer shkollimin e mesëm ndërsa vetëm 3.9% e tyre ka të kryer apo ishin 

në process të marjes së diplomave në shkollim të lartë. Përqindja dërmuese prej 17.3% 

ishin analfabete. Tutje, 41.7% pretendojnë se mund të flasin dy e më shumë gjuhë, 

ndërsa 58.3% nuk dinin të flisnin ose të shkruanin në ndonjë gjuhë tjetër përveq se në 

gjuhën e vet amtare. Gjuha shqipe , serbe dhe angleze ishin ndër gjuhët që 

pjesëmarrëset i dinin në nivelet më të larta. 

  

 



21 | F a q e 
 

Figura 4. Gjendja arsimore 

 

4.2 Profili Ekonomik 

4.2.1 Punësimi 

Nga të gjitha gratë e intervistuara, 91% e tyre ishin të papuna, me vetëm 12% të 

tyre që kishin punuar paraprakisht. 9% e tyre u deklaruan se aktualisht janë në 

mardhënje pune. 

Figura 5. Gratë e punësuara 

     

4.2.2 Burimet e të ardhurave 

Në pytjen për të ardhurat e tyre, 34% e tyre deklaruan se pagat janë i vetmi 

burim i të ardhurave. 17% e respodenteve deklaroi se janë përfituese të asistencave 

qeveritare, ndërsa 8% e tyre thanë se marin mbështetje financiare nga familjarë te 

ndryshëm, kryesisht përmes remitencave. 7% e tyre janë përfitues nga fondi pensional, 

ndërsa vetëm 3% marin mbështetje nga OJQ-të. 10% fitojnë të ardhura nga tregtia, nga 
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bujqësia, kursimi, ose nga produktet e drurit, ndërsa 21% deklaruan mjete tjera si burim 

i të ardhurave tyre. Sidoqoftë, shkalla e papunsisë ishte alarmante, pasiqë 90.5% e 

respodenteve u deklaruan si të papunë, ndërsa vetëm 9.5% u deklaruan të jenë në 

mardhanje pune aktualisht. Për më tepër,83.6 % e tyre deklaruan se nuk kishin qenë të 

punsuara në 5 vitet e fundit, ndërkaq 17.4 e tyre deklaruan të kundërtën.  

Figura 6. Burimet e të ardhurave 

 

4.2.3 Mesatarja e të Ardhurave 

Në pytjen për mesataren e të ardhurave, 58% respodenteve deklaruan se ajo 

është më e ulët se120 euro. 33% thanë se të ardhurat e tyre janë në shkallë 120 deri 

250 euro, ndërsa vetëm 9% e tyre kishte mesataren mbi 250 euro. 11% e pjesmarrseve 

ndihen se kanë të ardhura të barabarta me meshkuj, ndësa 10.9% e tyre mendojnë të 

kundërtën. Sidoqoftë, rreth 78% e pjesmarrseve nuk u pergjegj fare për faktin se ato 

nuk punojnë fare. Rreth 88% e pjesamrrseve treguan se do të kishin  pranuar të 

punojnë për pagë mesatare deri në 200 euro, ndërsa 12% e tyre do të kishte filluar 

punën vetëm për pagë me mesatare mbi 200 euro.  
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Figura 7. Mesatarja e të ardhurave  

  

4.2.4 Gjenerimi i të hyrave  

Për sa i përket pytjes se cili nga anëtarët gjeneron të hyra në familje, 50% ka 

deklaruar se janë bashkshortët ata të cilët sjellin të hyrat, 15% prindërit, 8% fëmijët dhe 

vetëm 9% thanë se janë ato vetë që sigurojnë të hyra për familjet e tyre. 

Figura 8. Participimi me të hyra 
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4.2.5 Kursimet 

Shumica dërmuese prej 67% të respodenteve ka ardhë në përfundim se për 

shkak të mesatarës së ulët të të hyrave nuk mundë të kursejnë asgjë. Përderisa, 29.1% 

e atyre që janë në gjendje të kursejnë, nuk mundë të kursejnë më shumë se 100 €, 

vetëm 3.9% do të mundë të kursente më shumë se 100 € në vit. 

Figura 9. Kursimet 

 

4.2.6 Perceptimi i Situatës Ekonomike  

Në pytjen se si ato shohin situatën e tyre ekonomike aktualisht, vetëm 26% e tyre 

ka deklaruar e shohin më të mirë në krahasim me vitin e shkuar, 42% ka deklaruar se 

sitata ështe e njejtë, dhe 26% e përshkruajnë situatën e tyre  ekonomike të veshtire në 

krahasim me vitin e shkuar. 

Figura 10. Perceptimi i Situatës Ekonomike 
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4.3 Të Drejtat Pronësore 

Për sa i përket të drejtës në pronë, vetëm 9% e grave të përfshira në studim 

kanë pranuar të kenë të regjistruara në emrin e tyre shtëpitë ku aktualisht jetojnë. 91% 

e tyre pretendojnë se shtëpitë në të cilat aktualisht jetojnë janë në pronësi të 

bashkshortëve te tyre, babait, ose njerkut. Kur u pytën nëse ato kan patur qfardo prone 

tjetër të regjistruar në emrin e tyre, 23.4% thanë të kenë poseduar diqka nga pronat, 

ndërsa 76.6% u përgjegj negativisht. Megjithatë, 95.4% e pjesmarrëseve janë të pajtimit 

me konastatimin se gratë duhen të kenë të drejtat e barabarta pronësore me meshkuj, 

derisa 4.6% nuk ishin të këtij pajtimi. 

4.4 Kushtet Shëndetsore 

29.6% e respodenteve pranoi se vuajn nga sëmundjet kronike, ndërsa 70.4% 

nuk raportoi për ndonjë problem të theksuar shëndetsor. Ku kërkua qe të përshkruajnë 

problemet e tyre shëndetsore, respodentet përmendën problemet kardiovaskulare, 

diabetin, astmën, trombozën, depresionin dhe migrenën si problemet kryesore 

shëndetsore. 27% e tyre u deklaruan të kenë patur së paku një sëmundje serioze gjat 

12 muajve të fundit.   

4.4.1 Perceptimi për Institucionet Shëndetsore  

31% e pjesmarrseve u shprehën të paknaqura për sa u përket institucioneve 

shëndetsore, 14% e tyre u shprehën deri diku të kënaqura me to, ndërkaq 45% u 

shprehën të knaqura. Për më tepër, ato identifikuan mungesën e barnave si brengë 

primare shkaku i vështirsive financiare. Në anën tjetër, disa nga ato që ishin të 

paknaqura pretendonin se janë të diskriminuara nga ana e perrsonelit të institucioneve 

shëndetsore, ndërsa të tjerat pranuan se me qëllim që pacientët të trajtohën në mënyrë 

adekuate, ato janë detyruar tu paguajn ryshfet personelit.  
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Figura 11. Perceptimi i Institucioneve Shëndetsore 

 

4.5 Mardhëniet me komunitetin 

Nga numri total i pjesmarrseve 45% u deklaruan se nuk kanë mbështetje të 

mjaftueshme nga komuniteti në zhvillimin e tyre dhe në respektimin e të drejtave tyre si 

gra, ndërkaq 10% pohuan të kundërtën. Për më shumë, rreth 16% mendojnë se kanë 

përkrahje të pjesshme , ndërsa 29%  mendojnë se kanë pak ose fare nuk kanë 

përkrahje nga komuniteti. Në mesin e atyre që ndjehen të mbështëtura nga komuniteti, 

pjesa më e madhe e tyre mendojnë se mbështetja vjen në formë të tranjimeve, 

seminareve, ushqimit, shkollimit, e tj.  

Figura 12. Mbështetja nga komuniteti 
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4.5.1 Bashkëveprimi në komunitet  

Nuk duket të ketë ndonjë problem në mardhënjet mes grave në komunitet, pasi 

që numri i madh prej 99.4% e tyre deklaruan se kanë bashkëveprim të mirë ose shumë 

të mirë me pjestarët tjerë të komunitetit. Vetëm 3.6% e tyre deklaruan se nuk kanë 

ndonjë bashkpunim të caktuar me njëra tjetrën, sidoqoftë për disa arsyeja për këtë 

është se vonë ishin vendosur në në ato vise dhe kjo nuk u kishte dhënë kohë të 

mjaftueshmne për tu njohur me njëra tjetrën më mirë. Në pytjen se a kanë hasur në 

ndonjë konflikt në të kaluarën e afërt me ndonjë antarë brenda komunitetit, 95.6% u 

përgjigj negativisht ndërsa vetëm4.4% e tyre kishte problem të vogla të 

mosmarrveshjeve.  

4.6 Vendimarrja 

Pjesmarrëset u pyetën se në autoritetin e kujt eshtë vendimarrja në familjet e 

tyre. Në 73% të rasteve burri ishte autoriteti kryesorë, si bashkshortë ose si baba. Për 

më tepër, 11% e respodenteve u deklaruan si autoriteti kryesorë  për vendimarrje në 

familje, ndërsa 13% u shprehen se vendimet e rëndësishme për familje marin së 

bashku në qift. Në shumicën e rasteve gruaja ushtron rolin kryesorë në qështjet që kanë 

të bëjnë me mirëmbajtjen e shtëpise. Për më tepër, kur gratë u pyetën se kush vendosë 

për numrin e fëmijve, 73% e tyre deklaruan se vendimi meret së bashku nga qifti, 11.2% 

pohuan se bashkshortët e tyre vendosin ndërsa vetëm 3%  e grave në studim  vendosin 

vet..  

Figura 13. Autoriteti vendim-marrës në fanilje  

 



28 | F a q e 
 

 

4.7 Avansimi-Ngritja e Kapaciteve  

Kur pjesamrrëset u pytën se sa  rëndësi i kushtojnë avansimit të tyre në edukim, 

trajnim, ose aftësim për punë, 45% e tyre u përgjigjën pozitivisht, 30% e tyre thanë se i 

kushtojnë rëndësi deri në masë të caktuar, ndërsa 25% nuk i kushtojnë fare rëndësi 

shkaku i “ qështjeve më të rëndësishme” në jetën e tyre. 60% e tyre deklaruan se kanë 

vetë-besim të mjaftueshëm për të ndërmarë iniciativë nëse iu ofrohet një mundsi e tillë, 

22.1% nuk ishin të sigurta, ndërsa 19.9% nuk ishin të gatshme për një eksperiencë të 

tillë.  

Figura 14. Rëndësia e vet-zhvillimit 

 

4.7.1 Pjesmarrja në aktivitete 

64% e respodenteve ishin plotësisht joaktive dhe nuk kishin marë pjesë në 

aktivitete të cilat Qeveria dhe OJQ-të i kishin organizuar për komunitetet Rom, Ashkali 

dhe Egjiptas. Problemet shëndetsore, mungesa e ftesës, dhe koha e kufizuar ishin 

arsyet që i pamundësuan atyre pjemsarrjen. Sidoqoftë, 30% e tyre deklaruan të kenë 

marë pjesë në aktivitete të ndryshme, ndërsa 6% e tyre marrin pjesë shumë rrallë. 

Pothuajse që të gjitha ato pohuan se kanë nevojë për më shume mbështetje financiare 

në mënyre që të inkurajojnë aktivitete të tilla. Përveq kësaj, ato preferonin që të kenë 

trajnime në edukim, lidership, dhe zeje të ndryshme.        
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Figura 15. Pjesëmarrja në aktivitete 

 

4.8 Vlersimi i nevojave për trajnim  

Shumica e respodenteve, 86% treguan se ishin shumë të interesuara që të hapin 

biznesin e tyre, me vetëm 11% që hezitojnë të ndërmarin një veprim të tille. Mesatarja e 

pagës për të cilën respodentet do të pranonin të punojnë, është 164 euro.  

 

 

Figura 16. Hapja e biznesit 
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Në pytjen se qfar trajnimi besojnë se ju nevojitet më së shumti, 23%  cekën trajnimin 

për flokëtare, 25% për rrobaqepsi, 12% thanë që kan nevojë për trajnim  për hapje/fillim 

të biznesit, 15% deklaruan se qfardo lloji i trajnimit do të ishte i mirëseardhur, dhe 10% 

do të dëshironin trajnim për mësimdhënje.  .  

Figura 17. Nevojat për Trajnim 

 

Në pytjën se qfar do të bënin ndryshe në të kaluarën, shumica dërmuese deklaruan se 

definitivisht do të kishin investuar në shkollimin e tyre.  

Figura 18. Vetdijësimi për vet-investim 

 

 



31 | F a q e 
 

Nëse do tu sigurohej granti, shumica e grave u shprehën  se të njëjtin do ta kishin 

investuar në ide të reja  biznesit, 15%  thanë se do ta kishin investuar në riparimin e 

shtëpisë, 15% do të kishte kursyer të hollat dhe 7% do ta përdornin për nvojat e 

familjes.  

Figura 19. Investimet 

 

Së fundmi, grafikoni i mëposhtëm tregon përmbledhjen e të gjitha pytjeve për sa u 

përket nevojave të grave në komunitet.  Siq edhe mundë të shihet, 45% pajtohet se 

trajnimet dhe mbështja financiare (39%) në masë të madhe do të lehtësonte gjendjen e 

tyre socio-ekonomike.  Gjithashtu, mbështetja institucionale dhe familjare, siq edhe u 

potencua, është shumë e rendësishme,  

Figura 20. Përkrahja grave të komunitetit 
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5.0 Konkluzionet  

Rezultatet e studimit pasqyruan statusin socio-ekonomik të grave nga komunitetet 

Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë. Ky studim nënvizoi matjet dhe komponentat kyqe 

socio-ekonomike me qëllim që ti kuptojmë se cilat janë intervenimet potenciale të 

nevojshme. Shumica e të gjeturave tregojnë statusin fragjil socio-ekonomik te grave nga 

komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Duhet të pranohet se egziston vetëdije e madhe 

tek gratë për secilën pyetje, sidoqoftë, është evidente se është i nevojshëm intervenimi I 

menjëhershëm. Bazat e përgjithshme të veprimit mundë të përmblidhen si më poshtë:  

1. Egzistonë nevoja për intervenim me trajnime, në veqanti, vëmendja e madhe 

duhët të jetë në përmirsimin e aftësive të domosdoshme që  gratë në mynyrë 

aktive të përfshihen në vendimarrje;  

2. Intervenim me trajnime për  kompetenca dhe kualifikimet e domosdoshme në 

mënyrë që gratë të kenë mundsi gjenerimi të të hyrave;   

3. Intervenim me trajnime në lidership, dhe për gratë që marin rol më proaktiv në 

komunitet;  

4. Të lehtësoj angazhimin e grave në aktivitete ekonomike, duke u siguruar 

atyre aftësim dhe kualifikimet e nevojshme që të konkurojnë me sukses për 

punë ose të fillojnë me hapjen e bizneseve të tyre. 
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Aneksi 1: Pyetësori 

PYETËSORI SOCIO-EKONOMIK 

Kodi  
     

TE DHËNA PËR HULUMTUESIN 
 

DATA E INTERVISTIMIT:   
 

REGJIONI:   
 

ZONA:   Rurale  Urbane  

 

UDHËZUES: ZGJEDHJA E TË ANKETUARVE 

 
1. Pasi të keni përzgjedhur një shtëpi për intervistim: 

2. Duhet prezantuar: ‘Mirëmëngjes/Mirëdita’. Unë jam_________________ dhe punoj si hulumtuese për 

projektin e USAID ATRC/ CREATE.  Ne jemi institucion i pavarur dhe nuk përfaqësojmë ndonjë autoritet 

qeveritar apo politik. Jemi duke realizuar një studim rreth mendimeve të femrave të komunitet RAE për 

gjendjen e tyre socio ekonomike në gjithë Kosovën dhe për ketë arsye kemi ardhur edhe tek ju. Ne 

deshëm të intervistojmë femrat e familjes suaj e cila e ka ditëlindjen më së afërmi me sot ngaqë kjo është 

mënyra se si realizohet ky studim. Përgjigjet e juaja nuk do ti dijë askush përpos ne si institucion. Dua t’iu 

siguroj se ky pyetësor do të shkatërrohet posa të ketë mbaruar studimi.  

3. Pyet për emrat, moshën e anëtareve femra te familjes te cilët janë mbi 16 vjet. Kur kjo të jetë 

kompletuar pyetni edhe për ditëlindjen e tyre:  

Nr.                        Inicialet                   Gjinia             Mosha               Ditëlindja 

 1. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 2. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 3. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 4. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 5. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 6. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 7. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

 8. ______ _____________ ________   __________  _______________ 

4. Përzgjedh personin që ka ditëlindjen më së afërmi me ditën/muajin në të cilën po realizohet intervista 

5. Ne rast se e përzgjedhura nuk është në shtëpi, refuzon të intervistohet apo ndokush e pengon 

intervistën, duhet ndërprere përpjekja dhe të vazhdoni në amvisërinë/ shtëpi tjetër.   

6. Në rast se ajo nuk është në shtëpi, përpjekuni të bëni një takim më vonë. 
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A: KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE 

A1. Statusi Martesor  
 

 Beqar/e 
 I/e divorcuar 
 I/e ndarë 

 

 I/e martuar 
 I/e ve 
 Tjeter:  

 

A2. Cili është shkollimi aktual/i fundit të cilin e keni përfunduar (keni diplomuar)?  
 

 
 
 
 
 
 

 

A3. A punoni aktualisht? 
 

 

 Po (Sqaroni)   
 

 

 Jo (Sqaroni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A4. A keni punuar ndonjë profesion i cili ju ka siguruar të hyra gjate 5 viteve të fundit?  
 

 

 Po (Sqaroni)   
 

 

 Jo (Sqaroni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A5. A flisni, kuptoni dhe/apo shkruani ndonjë gjuhë tjetvr pervec asaj amëtare?  
 

 

 Po (listoni ato gjuhe)   
 
 

 

 Jo  

 
 

 
 

 

A6. Sa kohe ka qe jetoni ketu si familje?  
 

(……) vite 

 

A7. A keni jetuar ndonjeherë në ndonjë vend, fshat, qytet apo jashtë shtetit për më 
shumë se 3 muaj radhazi? Nëse po, ku keni jetuar?  
 

 

 Po (listoni qytetin/qarkun/fshatin) 

 

 Jo (Kaloni ne pjesen B) 

 
 
 
 
 

 

A8. Përse jeni zhvendosur këtu? (Jepni komente) 
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B. T ARDHURAT, SHPENZIMET DHE KURSIMET  

B1. Cilat jane burimet kryesore te te ardhurave te familjes tuaj?  
 

 

(i'a lexoni te gjitha opsionet te intervistuarit. 1 e rendesishme, 2 me pak e rendesishme, 3 e parendesishme, 0 
asnjera) 

 

 Pagë 
 Bujqësi  
 Blegëtori 
 Prodhimtari druri 
 Tregti 
 Të ardhura nga qiraja 
 Asistencë nga të afërmit 
 Pension 
 Fonde të varfërisë  
 Asistencë apo ndihma të tjera nga shteti (p.sh. pagë e papunësisë) 
 Ndihma nga qeveria (qymyri etj.) 
 Ndihma nga OJQ-të  
 Mëditjet për të moshuarit 
 Tjeter (ju lutem sqaroni) 

 

 

B2. Kush i siguron të ardhurat në familjen tuaj? 
 

 
 

 

B3. Mesatarisht, sa janë të ardhurat tuaja mujore? (nëse jeni të papunë kaloni në pyetjen 
e radhës)   
 

 
 
 

B4. A paguheni me të njejtën pagë për të njejtën punë, si kolegët tuaj meshkuj?  (në rast 
se punoni?) 
 

 
 
 

B5. Sa janë të ardhurat mujore mesatare të të gjithë familjes tuaj?  
 

 
 
 

B6. Si e vlerësoni statusin e të ardhurave tuaja dhe standardit të jetesës në krahasim me 
5 vite më herët?  
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 Më mirë 
 Njësoj 
 Më keq 

 

 

B7. Cila është arsyeja për këtë? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

B8. Sa kurseni për veten tuaj, brenda një viti? (Nëse i/e intervistuari/ja nuk kursen 

shkruani zero dhe vazhdoni në pjesën C) 
 

 
 
 

B9. Si i investoni kursimet tuaja?  
 

 
 
 
 

 

C. TË DREJTAT E PRONËSISË 

C1. Cili është statusi juaj i pronësisë në raport me shtëpinë ku jetoni? 
 

 

 Pronar/e i/e shtëpisë 
 Qiramarrës (Nëse po, atherë sa është qiraja?) 
 E siguruar nga punëdhënësi 
 Përdoruesi nuk paguan qira 
 Tjetër 
 Nuk e di 

 

 

C2. A është kjo pronë e regjistruar në emrin tuaj? 
 

 
 
 

C3. A e konsideroni veten tuaj si pronar/e i/e ndonjë pasurie të paluajtshme?  
 

 
 
 

C4. Cilën nga këto prona do ta konsideronit si të tuajën? 
 

 

 Pronë të trashëguar nga prindërit  
 Pronë të krijuar/fituar nga ju  
 Pronë të cilën e keni krijuar gjatë martesës tuaj  
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 Pronën e pashpërndarë të prindërve/vellezërve/motrave tuaja  
 Tjetër 

 

 
 
 

C5. A mendoni që gratë dhe burrat duhet të kenë të drejta të barabarta për të zotëruar pronë?  
 

 
 
 
 
 
 

 

C6. A mendoni që gratë duhet të trashegojnë prona nga familjet e tyre të lindjes?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C7. Sipas jush, sa janë përkrahëse familjet në komunitetin tuaj për të drejtën e gruas për të 
trashëguar? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

D. SHËNDETI 

D1. A keni ndonjë sëmundje/problem shëndetësor permanent/kronik?  
 

 

 Po (ju lutem sqaroni) 
 
 
 
 
 

 

 Jo 
 

 

D2. A keni pasur ndonjë problem shëndetësor që është duhur të trajtohet brenda 12 
muajve të fundit?  
 

 

 Po (ju lutem sqaroni) 
 
 
 
 
 

 

 Jo 
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D3. A jeni te kenaqur me institucionet shendetesore ne regjion? A keni hasur ndonje 

problem? Ju lutem sqaroni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. INTEGRIMI SHOQËROR 

E1. Sa mendoni që komuniteti juaj i mbështet të drejtat e grave? 
 

 
 
 
 
 
 

 

E2. Në cfarë mënyra i mbështet komuniteti juaj gratë?  
 

 
 
 
 
 

 

E3. A mendoni se keni relacione të mira me gratë e tjera të komunitetit tuaj? Sqaroni.  
 

 
 
 
 
 
 

E4. Ju si grua, a keni pasur ndonjë mosmarrëveshje me ndonjë familje tjeter në të 
kaluarën? Nëse "Po", për cfarë arsye, si e keni zgjidhur problemin? Ju lutem 
specifikojeni pergjigjen tuaj. 
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F. GRATË NË UDHËHEQJE  

 

H1. Sa rëndësi i jepni dhe sa shpenzoni në zhvillimin tuaj personal? (edukim, aftësi pune, 
trajnime) 
 

 

 

 

 
 

H2. A (keni besim të) ndërmerrni iniciativa të rëndësishme në emrin tuaj? 

 

 

 

 
 

H3. A merrni pjesë në aktivitete të komunitetit? Nëse po, në cfarë lloj aktivitetesh merrni 
pjesë dhe përse?  
 

 

 

 

 
 

H4. Cfarë mjetesh/resursesh i'u duhen grave për të ushtruar udhëheqjen?  
 

 

 

 
 

H5. Sipas mendimit tuaj, si mund ti përgatisim dhe t'ju ndihmojmë atyre për t'u bërë më të 
pavarura?  
 

 

 

 
 
 

H6. A ju limiton puna që ju bëni, në kryerjen e obligimeve brenda familjes? Nëse "Po" 
atehere si dhe pse?  
 

 

 

 

 
 

G. VENDIM-MARRJA 

G1. Kush e ka autoritetin në shtepinë tuaj për të marrur vendime të rëndësishme për ju 
dhe anëtaret e tjerë të familjes?  
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G2. Në cfarë aspekte e ushtroni autoritetin tuaj në familje?  
 

 

 

 
 

G3.  Zakonisht, kush vendos përfundimisht për ceshtjet e mëposhtme në familjen tuaj: 

 

 

 Përcaktimin për kujdesin tuaj shëndetësor,  
 Vendimin që ju te filloni apo jo punën;  
 Blerjet me shpenzime të mëdha, për nevojat e familjes  
 Shpenzimet për nevojat ditore të familjes,  
 Vizitat tek familjarët dhe të afërmit,  
 Vendimin se a duhet të shkojnë në shkolle dhe në cilen shkollë fëmijët tuaj  
 Vendimin se cfarë duhet të gatuhet cdo dite ne shtepinë tuaj? 

 

 
 

G4. Sa merret parasyshë mendimi juaj në vendim-marrjen për të pasur (lindur) apo jo 
femijë? 
 

 

 Une vendos 
 Bashkëshorti apo partneri im vendos 
 Vendosim bashkarisht 
 Tjeter(sqaroni) 

 

 

H. PERCEPTIMET DHE PRITSHMËRITË 

H1. Në perceptimin tuaj, cilat janë katër problemet kryesore të cilat i hasin gratë në 

komunitetin tuaj?  
 

 

(1)  
(2)  
 

 

(3) 
(4) 
 

 
 
 

H2. Nese do te kishit mundesi a do te kishit menduar te hapeni ndonje biznes 

individual? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H3. Cfare trajnime mendoni qe do te ju ndihmojne qe te gjeni pune? 
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H4. Sikur te ktheheni prapa ne kohe (per femra qe tashme kane perufduar 

shkollimin) cfare shkollimi do te kishit perzgjedhur?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H5. Nese do te ju sigurohet nje grant (spjego cka eshte granti) ku do te kishit 

investuar parate?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H6. A me me deshire do te punoni per dike apo do te filloni ndonje bizes vete?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H7. Cila do te ishte paga me e ulet per te cilen do te pranoni te punoni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H8. Cila eshte puna ideale qe gjithmone keni deshiruar?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I. TE DHENA DEMOGRAFIKE 

I1. Mosha  
 

I2. Sa vite shkollim keni përfunduar   
 

I3. Kombësia:   
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I4. Religjioni 
 

I5. A jeni:   
 

 Duke punuar  Amvise  Student  
Pensionuar  

 I papunë  Nuk ka përgjigje 

 

I6. Të ardhurat tuaja personale:   
 

 < 120 EUR;   120 – 250 EUR  mbi 250 EUR  

 

FUNDI I PYETËSORIT  

 

PERFUNDIMI I INTERVISTES 
 

Ju lutem e përfundoni intervistën me ketë deklarate: ‘Faleminderit qe morët pjesë në këtë 
anketë. A keni ndonjë pyetje për ne? Mbikëqyrësi im mund t’iu kontaktoj për te vërtetuar 

nëse unë e kam realizuar këtë intervistë. A mund të na jepni ndonjë numër tuajin 
kontaktues? 

 

NUMRI I 

TELEFONIT 
 

TË PLOTËSOHET NGA INTERVISTUESI: 

 

A ishte ndonjë nga pyetjet e vështire apo ofenduese për të intervistuarin?  

[Specifiko numrin në rast se po] 

A u ankuan për kohëzgjatje të 

intervistës:__________________________________________ 

‘Unë e konfirmoj vërtetësinë e kësaj interviste’ 

Emri dhe Mbiemri ________________________  

Nënshkrimi  ________________________ 

TË PLOTËSOHET NGA MBIKQYRESI 

A është kontrolluar realizimi i 

intervistës__________________________________________ 

Ne cilën mënyre?  1. Me telefon,  2. Duke qene prezent gjatë intervistimit 

Emri  ________________________  

Nënshkrimi ________________________ 


