
1. Masat e qeverisë ndaj Kovid-19, siç janë masat e ruajtjes së vendeve 
të punës, relaksimi i kritereve të ndihmës sociale, mbështetja financiare e 
njëhershme dhe zbutja e rasteve të varfërisë te fëmijët dhe të gjithë masat 
që janë në favor të fëmijëve. Edhe pse të gjitha janë në favor të fëmijëve, 
megjithatë kanë tendencë të shpërndajnë një pjesë proporcionale më të 
madhe të fondeve në amvisëritë me fëmijët. Sidoqoftë, asnjë nga masat 
nuk është krijuar për t’i synuar drejtpërdrejt fëmijët, andaj efektet ndaj 
fëmijëve janë kryesisht të dirigjuara nga struktura e amvisërisë dhe 
ndërlidhja me të ardhurat e amvisërisë. 

2. Kovid-19 e ka ashpërsuar varfërinë e fëmijëve të Maqedoninë 
e Veriut, madje ka të ngjarë t’i ketë vënë 16,000 fëmijë nën pragun e 
varfërisë. Kjo është në përpjesëtim me një rritje të shkallës së varfërisë 
së fëmijëve nga 29.3 për qind në 33.3 për qind, një shkallë që nuk vërehet 
në vend, për shkak se Hulumtimi për të ardhurave dhe kushteve të jetesës 
është realizuar për herë të parë në vitin 2010. Rritja e parashikuar është 
më e fortë se ajo e vërejtur gjatë krizës globale të viteve 2009 dhe 2010. 

3. Efekti në rritje i varfërisë si rezultat i Kovid-19 është më i fuqishmi 
në mesin e fëmijëve që jetojnë në amvisëri me 3 ose më shumë fëmijë 
dhe ku është i ulët niveli arsimor i anëtarëve të rriturve, pa dallime të 
rëndësishme në gjini dhe moshë.
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4. Varfëria e të ardhurave të fëmijëve është e kombinuar me ekzistimin 
e privimeve tjera materiale të amvisërive, si qasja e pamjaftueshme 
në internet dhe kushtet e dobëta të strehimit, të cilat mund të jenë 
veçanërisht të rëndësishme për progresin e fëmijëve në mësime gjatë 
kohës së mbylljes shkollave dhe kufizimeve në lëvizje. Dobësitë e tilla 
janë veçanërisht të dukshme në mesin e fëmijëve romë.

5. Fëmijët më të varfër mund të vuajnë më shumë gjatë pandemisë së 
Kovid-19, për shkak të efekteve të dominuara të rreziqeve të shumëfishta 
dhe disavantazheve, siç janë  mungesa e ushqimit dhe rrëgjimi; ndjekja 
e ulët e edukimit parashkollor; dështimet në përvetësimin e aftësive 
themelore mësimore; qasja e kufizuar në hapësirat sanitare; dhe 
mbështetja më e madhe në karburantet ndotëse për gatimin dhe ngrohjen 
e amvisërisë.

6. Fëmijët që jetojnë në amvisëritë me vetëm njërin prind dhe në 
amvisëritë, të cilat  marrin ndihmë minimale të garantuar përballen me 
rrezik të shtuar të varfërisë si rezultat i mungesës së ushqimit, mes 
tjerash si rezultat i ndërprerjes së vakteve falas për shkak të mbylljes së 
institucioneve parashkollore dhe shkollave në përgjithësi. Njashtu mbyllja 
e qendrave të kujdesit ditor dhe kufizimet në lëvizje të ofruesve të kujdesit 
e përkeqësuan cilësinë e kujdesit për fëmijët me aftësi të kufizuara.

7. Dhuna në familje është rritur gjatë Kovid-19, me ç’rast fëmijët 
paraqesin afro 10 për qind të viktimave. Rastet e dhunës nga 
bashkëmoshatarët janë raportuan në mesin e fëmijëve nën përkujdesje. 
Ata me sa duket kanë pësuar dhunë të rritur nga bashkëmoshatarët gjatë 
Kovid-19. Për shkak të bllokimeve të kufizimeve të lëvizjes, është rritur 
shkelja e së drejtës së fëmijëve për të kaluar kohë më prindin me të cilët 
ata nuk jetojnë.

8. Efekti më i fortë në favor të fëmijëve qëndron me kriteret e relaksuara 
për marrjen e të ardhurave minimale të garantuara. Sidoqoftë, pagesat 
shtesë në prill dhe maj 2020 janë të papërfillshme në krahasim me 
potencialin teorik të masës, gjë që bën me dije së përpjekja për të arritur 
te më të prekur nga pandemia ka qenë e pamjaftueshme.



9. Programet buxhetore që kanë të bëjnë me fëmijët kanë pësuar 
shkurtime në mes të rritjes së lehtë të shpenzimeve të përgjithshme të 
qeverisë përmes plotësimit të Buxhetit në maj të vitit 2020. Në veçanti, 
disa programe zhvillimore, siç është arsimi gjithëpërfshirës, janë përballë 
me shkurtime të mëdha, gjë që e përkeqëson edhe më tej vulnerabilitetin 
e fëmijëve dhe aftësinë e institucioneve (veçanërisht atyre parashkollore 
dhe shkollore) të përshtaten me krizën e vazhdueshme dhe valën e re të 
mundshme të pandemisë.

10. Sistemi arsimor në vend u transformuar mjaft shpejt në mësimin 
nga distanca pas mbylljes fizike të shkollave dhe institucioneve 
parashkollore. Sidoqoftë, sjellja e procesit iu ishte lënë vetë shkollave dhe 
arsimtarëve, pa asnjë unifikim të mjeteve dhe metodave të përdorura, të 
cilat krijuan mundësi të pabarabarta të mësimit për fëmijët. 

11. Ngecjet dhe mangësitë në mësime mund të jenë më të mëdha 
në mesin e fëmijëve nga amvisëritë e varfra, fëmijët rom dhe fëmijët 
me aftësi të kufizuara. Ata u përballën me një qasje të pamjaftueshme 
në arsim, mungesë të cilësisë në përkrahjen e prindërve dhe mungesë 
të ndihmës shkollore, përgjatë burimeve të pamjaftueshme të shumë 
shkollave në zonat ku banojnë këta fëmijë. 

12. Stafi mësimdhënës nuk është i përgatitur në mënyrë të duhur për 
të zhvilluar mësim digjital në distancë, megjithatë përpjekjet selektive 
dhe individuale mundësuan fitime të shpejta. Ndonëse arsimtarët duhet 
ta përdorin TIK-në në procesin e mësimdhënies dhe mësimit në klasë, 
pandemia zbuloi që ishin të pamjaftueshme shkathtësitë e tyre për TIK në 
lidhje me planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e mësimit dhe të arriturave 
të nxënësve për aplikimin e mësimit në distancë. Kjo e përforcoi nevojën 
për investime të shpejta në aftësimin e personelit mësimdhënës. 

13. Ishte i dukshëm mobilizimi i burimeve njerëzore brenda gjithë 
sistemit arsimor me qëllimin kryesor që të ndihmohet procesi i të mësuarit 
të fëmijëve. Shembujt më të spikatur përfshijnë krijimin e TV klasës dhe 
platformës EduIno, të cilat synojnë përmirësimin e mësimit të fëmijëve 
të moshës parashkollore dhe atë të shkollës fillore. Përpjekjet vazhduan 
me krijimin e grupeve të punës për të hartuar një strategji për mësimin 
digjital. 



14. KOVID-19 shkaktoi vonesa në qasjen e kujdesit spitalor për të 
porsalindurit, fëmijët dhe nënat. Ofrimi i shërbimeve në të gjithë sistemin 
e kujdesit shëndetësor ka rënë me 39 për qind për të gjithë popullsinë, 
33 për qind për fëmijët dhe 25 për qind për nënat dhe të porsalindurit. 
Megjithatë, arsyeja kryesore e uljes së kërkesës për shërbime jo urgjente 
ka qenë për shkak të frikës nga infeksioni, e jo për shkak të zhvendosjes 
së konsiderueshme të burimeve për luftimin e virusit. 

15. Burimet njerëzore u identifikuan si problemi kryesor në reagimin 
e autoriteteve shëndetësore ndaj krizës së shkaktuar nga Kovid-19. Për 
më tepër, pandemia zbuloi mungesa të rënda në pajisjet mjekësore dhe 
mbrojtëse personale për personelin, që punon me personat e infektuar. Si 
rezultat i kësaj, niveli i stafit mjekësor të infektuar është rritur në nëntë për 
qind.

16. Kryesisht gjatë pandemisë janë lënë pas dore diagnostifikimi dhe 
kontrolli i gjendjeve kronike dhe në një farë mase kujdesi ndaj shëndetit 
mendor. Nga ana tjetër shëndeti riprodhues dhe kujdesi shëndetësor i 
foshnjave mbetën kryesisht të paprekura, duke i zbutur efektet e krizës 
ndaj fëmijëve të vegjël. 

17. Vaksinimi gjatë Kovid-19 është kryer me pothuajse asnjë vonesë, 
ndërsa janë shtyrë kontrollet mjekësore të fëmijëve në moshë shkollore. 
Kjo mund të shkaktojë disa efekte afatshkurtra në shëndetin e fëmijëve, 
megjithëse pritet që preventiva të intensifikohet pasi që pandemia të vihet 
nën kontroll.

18. Sistemi shëndetësor ka bërë përpjekje për ta shfrytëzuar 
plotësisht teknologjinë në dispozicion gjatë Kovid-19. Mjekët, kryesisht 
mjekët e përgjithshëm, zgjodhën telemjekësinë si një alternative për 
ofrimin e shërbimeve të kujdesit të drejtpërdrejtë shëndetësor, po ashtu 
edhe sistemi informatik është përshtatur për ta lehtësuar testimin dhe 
monitorimin e rasteve të lehta me Kovid-19. 


