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Hulumtimi në klaster me më shumë indikatorë (MICS) dhe MICS për vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut 
janë realizuar gjatë viteve 2018-2019 nga Enti shtetëror i statistikës, si pjesë e Programit Global të MICS-së. 
Mbështetje teknike ka ofruar Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara (UNICEF), ndërsa mbështetje financiare 
ka ofruar UNICEF-i, Fondit i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë (UNFPA) dhe Ambasada e Britanisë.  
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indikatorët kryesorë, të cilët iu mundësojnë shteteve të gjenerojnë të dhëna për përdorim në politikat, 
programet dhe planet nacionale për zhvillim dhe monitorim të progresit drejt Qëllimeve për Zhvillim të 
Qëndrueshëm (QZHQ/SDC) dhe përkushtimet e dakorduara në nivel ndërkombëtar. 
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të MICS-së. Raporti është shoqëruar nga një varg  të dhënash statistikore nga gjetjet kryesore të hulumtimit.  

Për me shumë informacione rreth Programit Global MICS, ju lusim vizitoni mics.unicef.org.  
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Realizimi i anketës – Maqedonia e Veriut dhe Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut  

Korniza e mostrës 

 

 

 

- e azhurnuar 

2002 Regjistrimi i 

popullsisë, amvisërive dhe 

objekteve të banimit 

   

tetor – nëntor 2018 

Pyetësorët  Amvisëria 

Gratë (mosha 15-49 

vjeçare) 

Fëmijët nën moshën 

pesëvjeçare 

Fëmijët e moshës 5-17 

vjeçare 

Formulari i pyetësorit 

për vaksinim në entet 

shëndetësore 

Trajnimi i 

intervistuesit 

tetor – nëntor 2018 Puna në terren nëntor 2018 – mars 

2019 

Mostra e anketës   

Maqedonia e Veriut  Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut  

Amvisëritë 

- Të zgjedhura për mostër 

- Të zëna 

- Të intervistuara 

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja) 

 

4777 

4552 

4082 

89.7 

Amvisëritë  

- Të zgjedhura për mostër 

- Të zëna  

- Të intervistuara  

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja) 

 

1584 

1476 

1390 

94.2 

Gratë (mosha 15-49) 

- Të përshtatshme për intervista 

- Të intervistuara 

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja)  

 

3391 

3169 

93.5 

Gratë (mosha 15-49)   

- Të përshtatshme për intervista  

- Të intervistuara  

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja)  

 

1500 

1422 

94.8 

Fëmijët nën moshën pesëvjeçare 

- Të përshtatshëm 

- Nënat/kujdestaret e intervistuara 

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja) 

 

1564 

1506 

96.3 

Fëmijët nën moshën pesëvjeçare  

- Të përshtatshëm  

- Nënat/kujdestaret e intervistuara  

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja)  

 

703 

672 

95.6 

Fëmijët e moshës 5-17 vjeçare 

- Të përshtatshëm  

- Nënat/kujdestaret e intervistuara 

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja) 

 

1479 

1431 

96.8 

Fëmijët e moshës 5-17 vjeçare  

- Të përshtatshëm  

- Nënat/kujdestaret e intervistuara  

- Shkalla e përgjigjes (Përqindja)  

 

784 

764 

97.4 

 

Popullsia e anketuar   

Maqedonia e Veriut Maqedonia e Veriut vendbanimet rome  

Mesatarja e madhësisë së amvisërisë 3.5 - Mesatarja e madhësisë së 

amvisërisë  

4.5 

Përqindja e popullsisë nën: 

- Moshën 5 vjeçare  

- Moshën 18 vjeçare  

 

6.0 

20.8 

Përqindja e popullsisë nën: 

- Moshën 5 vjeçare  

- Moshën 18 vjeçare  

 

11.3 

36.9 

Përqindja e grave të moshës 15-49 

vjeçare me së paku një lindje të gjallë 

në 2 vitet e fundit 

 

10.7 

Përqindja e grave të moshës 15-49 

vjeçare me së paku një lindje të 

gjallë në 2 vitet e fundit 

 

16.8 

Përqindja e popullsisë që jeton në  

- Mjedise urbane 

- Mjedise rurale 

 

 

63.5 

36.5 
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LISTA E SHKURTESAVE  
 

AIDS Sindroma e fituar e mungesës së imunitetit 

SHSMF Shkallët specifike të moshës së fertilitetit  

BCG Bacillus Calmette-Guérin (Tuberkulozi) 

BZHA Byroja për Zhvillimin e Arsimit 

C-prerje Prerje cezariane  

IPNK Intervistimi personal me ndihmë të kompjuterit   

SHSL  Shkalla specifike e lindjes  

KDF  Konventa mbi të drejtat e fëmijëve  

RSPA  Regjistrimi dhe Sistemi i Përpunimit të Anketës  

DTP Difteria, Tetanusi dhe Pertussis 

ZR Zona e regjistrimit  

IZHHF Indeksi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve  

TKT  Tabela e kontrollit në terren  

Gr.  Gramë 

SHPF  Shkalla e përgjithshme e fertilitetit   

IBGJ  Indeksi i Barazisë Gjinore  

HepB  Hepatiti B 

Hib Haemophilus influenzae tipi B 

HIV Virusi i mungesës së imunitetit të njeriut 

HPV Human papillomavirus 

TIK Teknologjia Informatike dhe e Komunikimit  

STSI Sistemi i transmetimit të skedarëve të Internetit  

IPV  Polio Vakcina  

IQ Koeficienti i inteligjencës  

SNKA/ISCED Standardi ndërkombëtar i klasifikimit të arsimit  

IYCF Infant and Young Child Feeding 

PPM Programi i përbashkët për monitorim i OBSH/UNICEF për ujësjellës, hapësira sanitare dhe 

higjienë  

PUL Pesha e ulët në lindje  

LPG Gaz i lëngshëm i naftës  

MDG Qëllimet e Mijëvjeçarit për Zhvillim 

MICS Hulumtime në klaster me më shumë indikatorë  

MICS6 Raundi i gjashtë global i Hulumtimeve në klaster me më shumë indikatorë  

MMR Fruthi, shyta dhe rubeola  

ORS  Tretje e kripës për rehidratim oral 

OPV   Polio Vakcinë Orale  

PISA Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve  

KPL Kujdesi pas lindjes  

SDGs Qëllimet për Zhvillim të Qëndrueshëm 

SPSS Pakoja Statistikore për Shkenca Shoqërore  

ESHS Enti Shtetëror i Statistikës  

SHPF Shkalla Totale e Fertilitetit  

TIMSS Trendet e Studimeve Ndërkombëtare të Matematikës dhe Shkencave  

OKB Kombet e Bashkuara 

UNFPA Fondit i Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë  

UNGASS Sesioni i posaçëm i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi HIV/SIDA 

UNICEF Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara  

WASH Ujë, hapësira sanitare dhe higjienë  

WG Grupi i Uashingtonit mbi statistikat e paaftësisë  

OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë 
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FALËNDERIME 

Implementimi i Hulumtimit në klaster me më shumë indikatorë (MICS) ka qenë një ndërhyrje e rëndësishme e 
cila pashmangshëm e ka përfshirë koordinimin dhe bashkëpunimin e rëndësishëm si dhe veprimet e përbashkëta 
nga shumë protagonistë. Duke e vërtetuar faktin që, realizimi i suksesshëm i MICS 2018-2019 për Maqedoninë 
e Veriut dhe MICS për vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut 2018-2019, është rezultat i përpjekjeve dhe 
kontributit të shumë pjesëmarrësve, Enti Shtetëror i Statistikës dëshiron t’iu përcjell një falënderim të gjithëve 
atyre që ishin të përfshirë në këtë hulumtim. 

UNICEF-i, UNFPA-ja dhe Ambasada e Britanisë kanë ofruar mbështetje financiare për implementimin e anketave. 

Puna gjatë të gjitha fazave të anketimeve, nga aktivitetet përgatitore deri në përfundimin e këtij raporti, ka 
përfituar nga mbështetja e vlefshme teknike dhe të dhënat nga një numër i ekspertëve vendas dhe 
ndërkombëtarë. Ne dëshirojmë t’i shprehim mirënjohje personelit dhe konsulentëve të Zyrës së UNICEF-it në 
Maqedoninë e Veriut, Zyrës Rajonale të UNICEF-it për Evropë dhe Azi Qendrore, si dhe ekipit global të MICS-së 
në selinë e UNICEF në Nju Jork. Ne jemi shumë falënderues për anëtarët e ekipit rajonal të MICS-së, z. Eduard 
Bonet Porqueras, znj. Tatjana Karaulac, znj. Ana Abdelbasit, z. Sinan Turkjëlmaz, znj. Sofija Oçokoljiç dhe znj. 
Tijana Çomiç; znj. Tijana Sukiloviç dhe znj. Munkzul Zukhu nga ekipi global i MICS, si dhe znj. Teuta Halimi nga 
Zyra e UNICEF në Kosovë1. Mbështetja e tyre për realizimin e MICS6 në vend ka qenë me një rëndësi thelbësore.   

Po ashtu dëshiromë t’i falënderojmë anëtarët e Komitetit teknik të MICS-së (Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale, Institutin e Shëndetit Publik, Institutin për Kujdesin Shëndetësor të Nënës dhe Fëmijës, Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës, UNFPA-në, UNICEF-in dhe ESHS-në).  

Mirënjohje të veçantë iu detyrohemi intervistuesve, matësve, mbikëqyrësve dhe ekspertëve të përpilimit të 
listave nga i gjithë vendi, të cilët e kanë përfunduar detyrën e mbledhjes së të dhënave. 

Në fund, Enti Shtetëror i Statistikës dëshiron t’i falënderojë të gjithë individët dhe amvisëritë e Maqedonisë së 
Veriut, të cilët i kanë mirëpritur ekipet e MICS-së në shtëpitë e tyre, si dhe kanë ndarë kohën dhe vëmendjen e 
tyre për t'iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara. Këto sondazhe nuk do të ishin të mundshme pa gatishmërinë 
dhe bujarinë e tyre, të cilën ne e vlerësojmë skajshmërisht. 

Shpresojmë që të dhënat e MICS-së të ofrojnë prova gjithëpërfshirëse dhe të shërbejnë për ta udhëhequr 
politikëbërjen, vendimet dhe veprimet drejt qëllimit përfundimtar të hulumtimit, gjegjësisht të kontribuojnë në 
mirëqenien e të gjithë fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. 

 

1 UNSCR 1244/99 
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 HYRJE 

Ky raport bazohet në dy sondazhe të realizuara nga Enti Shtetëror i Statistikës në vitet 2018-2019: Hulumtimi në 
klaster me më shumë indikatorë 2018-2019 (MICS) të Maqedonisë së Veriut dhe Hulumtim MICS 2018-2019 për 
vendbanimet rome në Maqedonne e Veriut. Hulumtimet në fjalë ofrojnë të dhëna të mirëfillta statistikore dhe 
ndërkombëtarisht të krahasueshme, të domosdoshme për zhvillimin e politikave dhe programeve të bazuara në 
prova, si dhe për monitorimin e përparimit drejt qëllimeve nacionale dhe përkushtimeve globale.  

 

Angazhimi për veprim: Përgjegjësitë e Raportimit Nacional dhe Ndërkombëtar  

Më shumë se para dy dekadave, Plani i veprimit për implementim të Deklaratës Botërore të Mbijetesës, 
Mbrojtjes dhe Zhvillimit të Fëmijëve në vitet e 1990-ta bënte thirrje që:  

“Secili shtet duhet të krijojë mekanizma të duhur për mbledhjen e rregullt dhe në kohë, për 
analizimin dhe publikimin e të dhënave të kërkuara për monitorim të indikatorëve përkatës 
shoqërorë në lidhje me mirëqenien e fëmijëve…. Indikatorët e zhvillimit njerëzor duhet të 
rishikohen në afate periodike nga udhëheqësit nacional dhe vendimmarrësit, siç bëhet aktualisht 
me indikatorët e zhvillimit ekonomik…” 

Programi i Hulumtimit në klaster me më shumë indikatorë është zhvilluar pak kohë pas kësaj, diku kah 
mesi i viteve të 1990-ta , me qëllim që t’i mbështesë shtetet në këtë përpjekje. 

Qeveritë, të cilat e kanë nënshkruar Deklaratën Bota e Përshtatshme për Fëmijët dhe Planin e veprimit, 
gjithashtu u zotuan ta monitorojnë përparimin drejt qëllimeve dhe objektivave: 

“Ne do ta monitorojmë rregullisht në nivelin nacional dhe aty ku është e përshtatshme edhe në nivelin 
rajonal si dhe do ta vlerësojmë përparimin drejt qëllimeve dhe synimeve të këtij Plani të veprimit në 
nivelin kombëtar, rajonal dhe global. Prandaj, ne do ta forcojmë kapacitetin tonë nacional statistikor 
për t’i mbledhur, analizuar dhe zbërthyer të dhëna, duke përfshirë gjininë, moshën dhe faktorët tjerë 
të rëndësishëm që mund të çojnë në pabarazitë, dhe të mbështesim një gamë të gjerë të hulumtimit 
të përqendruar tek fëmijët "( Bota e Përshtatshme për Fëmijët, neni 60) 

Ngjashëm me këtë Deklarata e Mijëvjeçarit (neni 31) ka bërë thirrje për raportim periodik rreth progresit:  

“…Ne kërkojmë nga Asambleja e Përgjithshme ta rishikojë rregullisht progresin e arritur në 
implementimin e dispozitave të kësaj Deklaratë dhe të kërkojë nga Sekretari i Përgjithshëm të 
hartohen raportet periodike, të cilat do të shqyrtohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe do të 
shërbejnë si bazë për veprime të mëtejme.” 

Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme e miratuar me 25 shtator të vitit 2015, “Transformimi i Botës sonë: 
Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm” përcakton që për arritjen e suksesit të agjendës së QZHQ-së, 

  

“..do të jenë të nevojshme të dhëna cilësore të ndara, të qasshme, në kohë dhe të besueshme për 
të ndihmuar në matjen e progresit dhe për të siguruar që askush të mos anashkalohet "(neni 48); 
po ashtu agjenda përcakton që “... të dhënat fillestare për disa nga objektivat mbeten të 
padisponueshme ...” dhe bën thirrje për “... forcimin e mbledhjes së të dhënave dhe ndërtimin e 
kapaciteteve të shteteve anëtare...” 

Në shtet ka nevojë evidente për shifra më të hollësishme, të azhurnuara, veçanërisht pasi statistikat demografike 
bazohen në projektimet e nxjerra nga Regjistrimi i fundit i realizuar në vitin 2002. Për më tepër, mbledhja e të 
dhënave lidhur me fëmijët bëhet më e vështirë për shkak të sfidave tjera, përfshirë këtu burimet e shumëfishtë dhe 
kontradiktore të të dhënave, mungesën e përkufizimeve të harmonizuara, pamundësinë për bashkimin e të dhënave 
dhe mungesën e ndarjes së të dhënave.  
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Të dhënat e azhurnuara të MICS-së mund ta tejkalojnë shumicën e këtyre vështirësive. Raundi i fundit i MICS-së i 
realizuar në vend në vitin 2011 kishte siguruar një burim të gjerë të përdorur të të dhënave për fëmijë dhe kishte  
demonstruar rëndësinë e hulumtimit. Gjerësia e temave të përfshira në sondazhe dhe madhësia e të dhënave janë 
thelbësore për vendimmarrje efektive. 

Pas miratimit të QZHQ-ve në vitin 2015, vendi pësoi një periudhë të ndjeshme politike, duke i dhënë përparësi 
zgjidhjes së çështjeve politike që e kanë penguar procesin e aderimit drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Strategjia 
Nacionale për Zhvillim të Qëndrueshëm për vitet 2009-2030 është hartuar para formulimit të QZHQ-ve të vitit 2015 
dhe për këtë arsye nuk i adreson të gjitha aspektet dhe qasjen e integruar të Agjendës 2030. Interesi për QZHQ-të 
është riaktivizuar, andaj ka filluar një proces i shtetëzimit të QZHQ-ve, mirëpo Agjenda 2030 duhet të jetë plotësisht 
e integruar në politikat nacionale. Në dhjetor të vitit 2018, Qeveria ka miratuar pesë qëllime prioritare (QZHQ-të 1, 
4, 8, 13 dhe 16), megjithëse këto më tej nuk u pasuan plotësisht. Nuk ka një udhërrëfyes kombëtar për 
nacionalizimin dhe zbatimin e Agjendës 2030 dhe, rrjedhimisht, asnjë mekanizëm për ta monitoruar progresin drejt 
arritjes së QZHQ-ve. Rishikimi i parë vullnetar në nivel nacional, i hartuar në shkurt të vitit 2020, është përcaktuar 
për në korrik 2020 të vitit dhe i njëjti duhet ta vendosë bazën për planifikimin më efektiv të zhvillimit të 
qëndrueshëm. Brenda këtij procesi, qeveria ka përcaktuar një projekt pako të indikatorëve nacionale të QZHQ-ve, 
e cila duhet të miratohet zyrtarisht dhe për të cilën akoma nuk janë përcaktuar synimet. 

Përkundër mungesës së një liste të përcaktuar të indikatorëve nacionalë të QZHQ-ve, shteti është duke monitoruar 
shumë indikatorë të QZHQ-ve, të rëndësishëm për temat me prioritet, siç janë varfëria, arsimi dhe mjedisi jetësor. 
Në këtë drejtim, rezultatet e MICS-së së Maqedonisë së Veriut 2018-2019 dhe MICS 2018-2019 të vendbanimeve 
rome të Maqedonisë së Veriut janë kritike për qëllimet e monitorimit të QZHQ-ve, pasi që sondazhet kanë prodhuar 
informacione për rreth 30 indikatorë të QZHQ-ve të monitoruar aktualisht nga shteti, qoftë në tërësi ose pjesërisht. 

MICS-ja 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut dhe MICS 2018-2019 e vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut i 
kanë objektivat e tyre primare: 

• Sigurimi i të dhënave me cilësi të lartë për vlerësimin e situatës së fëmijëve, adoleshentëve, grave dhe 
familjeve në shtet; 

• Sigurimi i të dhënave të nevojshme për monitorimin e progresit drejt qëllimeve nacionale, si bazë për 
veprim të ardhshëm; 

• Grumbullimi i të dhëna të ndara për identifikimin e pabarazive, për formësim të politikave që synojnë 
përfshirjen sociale të personave më vulnerabil;  

• Verifikimi i të dhënat nga burimet e tjera dhe rezultatet e ndërhyrjeve të përqendruara; 
• Gjenerimi i të dhënave për indikatorët nacional dhe global të QZHQ-ve; 
• Gjenerimi i të dhënave të krahasueshme ndërkombëtarisht për vlerësimin e progresit të bërë në fusha të 

ndryshme, dhe bërja e përpjekjeve shtesë në fushat që kërkojnë më shumë vëmendje; 
• Gjenerimi i të dhënave të sjelljes dhe qëndrimit, të cilat nuk janë të disponueshme në burimet e tjera të të 

dhënave. 
Ky raport i paraqet rezultatet e MICS-së së Maqedonisë së Veriut 2018-2019 dhe MICS të vendbanimeve rome të 
Maqedonisë së Veriut 2018-2019. Pas Kapitullit 2 për metodologjinë e anketës, përfshirë hartimin dhe zbatimin e 
mostrës, të gjithë treguesit e përfshirë nga sondazhet, me përkufizimet e tyre, janë paraqitur në pjesën “indikatorët 
dhe përkufizimet”. Para prezantimit të rezultateve të anketës, të organizuar në kapituj tematikë, mbulimi i mostrës 
dhe karakteristikat kryesore të të anketuarve është përfshirë në Kapitullin 4, “Mbulimi i mostrës dhe karakteristikat 
e të anketuarve”. Nga Kapitulli 5, të gjitha rezultatet e sondazhit janë paraqitur në shtatë kapituj tematikë. Në secilin 
kapitull pas prezantimit të shkurtër të temës dhe përshkrimit të gjitha tabelave, vijojnë tabelat. 
 
Kapitulli 5, “Mbijetesa” fokusohet në konstatimet e mortalitetit të fëmijës. 

Kjo pasohet nga Kapitulli 6, “Lulëzimi – Shëndeti reproduktiv dhe amnor”, i cili i prezanton gjetjet në lidhje me 
fertilitetin, lindjen e fëmijës në moshë të hershme, kontracepsionin, mospërmbushjen e nevojës, kujdesin para 
lindjes, kujdesin e lindjes, peshën në lindje dhe kujdesin pas lindjes. 

Kapitulli vijues “Lulëzim – Shëndeti i fëmijëve, ushqimi dhe zhvillimi” i paraqesin gjetjet e imunizimit, përdorimin e 
energjisë së amvisërisë, të ushqyerit të foshnjave dhe të fëmijëve, mosushqimin, dhe zhvillimin në fëmijëri të 
hershme.  

Mësimi është tema e kapitullit të tetë, ku përfshihen gjetjet e hulumtimit për arsimin e hershëm të fëmijëve, ndjekja 
e arsimit, përfshirja e prindërve në arsimin e fëmijëve dhe shkathtësitë themelore për mësim. 
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Kapitulli i radhës, “Të mbrojtur nga dhuna dhe eksploatimi”, përfshin rezultatet e regjistrimit të lindjes, disiplinimit 
të fëmijëve, punën e fëmijëve, martesat e fëmijëve dhe qëndrimet ndaj dhunës familjare. 

Kapitulli 10, “Jeta në mjedis të sigurt dhe të pastër”, mbulon temat e ujit të pijshëm, larjen e duarve, shërbimet 
sanitare dhe higjienën menstruale.  

Kapitulli i fundit tematik, i titulluar “Mundësi të barabarta në jetë”, fokusohet në barazinë. Ai i prezanton gjetjet në 
një varg temash të ndërlidhura me barazinë, duke përfshirë funksionimin e fëmijëve, transferimet sociale, 
diskriminimin dhe ngacmimin, si dhe mirëqenien subjektive. 

Raporti përfundon me shtojcë, me informacione të detajuara në dizajnin e mostrës, personelin e përfshirë në 
anketa, vlerësimet për gabimet e mostrave, cilësinë e të dhënave dhe pyetësorët e përdorë.
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 METODOLOGJIA E HULUMTIMIT  

Ne vitet 2018-2019, u realizuan dy Hulumtime në klaster me më shumë indikatorë në Maqedoninë e Veriut, duke 
përdor dy mostra të ndryshme: njëra ishte MICS-së e Maqedonisë së Veriut 2018-2019, ndërsa tjetra MICS e 
vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut 2018-2019. MICS-së e Maqedonisë së Veriut 2018-2019 u realizua në 
bazë të mostrës nacionale, e cila ishte reprezentative për tërë popullsinë e Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetra 
MICS e vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut u realizua mbi bazë të mostrës reprezentative të 
vendbanimeve rome, për popullsinë që jeton në ato vendbanime në shtet. Mostrat individuale dhe karakteristikat 
e tyre teknike do të përshkruhen ndaras në pjesë përkatëse të raportit. 

Elementet e metodologjisë së hulumtimit (anketës), të cilat ishin të përbashkëta për të dy mostrat, si dhe gjetjet e 
hulumtimit do të prezantohen bashkërisht, me qëllim që të evitohet përsëritja e të dhënave.  
 

2.1 KRIJIMI  I MOSTRËS 

Maqedonia e Veriut  

Qëllimi kryesor i krijimit të mostrës së MICS-së për Maqedoninë e Veriut 2018-2019 ishte të sigurojë vlerësime 
statistikisht të besueshme për shumicën e indikatorëve në nivelin kombëtar dhe për zonat urbane dhe rurale2. Zonat 
urbane dhe rurale në secilin prej tetë rajoneve përcaktoheshin si shtresat e marrjes së mostrave. Në hartimin e 
mostrës për MICS të Maqedonisë së Veriut 2018-2019, ishte e dobishme të rishikohet modeli dhe rezultatet e MICS-
së së realizuar në vitin 2011, të dokumentuara në Raportin final të këtij studimi. Brenda secilës shtresë janë 
përzgjedhur në mënyrë sistematike një numër i caktuar i zonave të regjistrimit me probabilitet proporcional në 
madhësi. Pastaj është përpiluar një listë e amvisërive në zonat e zgjedhura të regjistrimit, në bazë të së cilave 
amvisëritë e evidentuara janë ndarë në amvisëri me dhe pa fëmijë nën 5 vjeç, si dhe është zgjedhur një mostër e 
veçantë sistematike për secilin grup. Një përshkrim më i detajuar i modelit të mostrës mund të gjendet në Shtojcën 
A: Krijimi (Dizajnimi) i mostrës. 

Maqedonia e Veriut Vendbanimet Rome  

Mostra e MICS-së për vendbanimet rome të Maqedoninë e Veriut 2018-2019 është krijuar për të siguruar vlerësime 
për një numër të madh indikatorësh për gjendjen e fëmijëve dhe grave në vendbanimet rome (jo për të gjitha 
amvisëritë rome në Maqedoninë e Veriut). Sipas Regjistrimit të vitit 2002, ka vetëm 13 114 amvisëri rome në 
Maqedoninë e Veriut, ose 2.3 për qind e të gjitha amvisërive në vend. Një amvisëri rome përcaktohet si amvisëri 
me të paktën një person rom. Gjithsej 1220 zona regjistrimi janë identifikuar me të paktën një amvisëri rome në 
gjithsej 7359 zona të regjistrimit, dhe shumica e tyre kanë pasur vetëm pesë ose më pak amvisëri rome. Është 
vërejtur se vetëm 147 zona të regjistrimit kanë 20 ose më shumë amvisëri rome dhe këto zona të regjistrimit 
përbëjnë 72 për qind të të gjitha amvisërive rome në Maqedoninë e Veriut. Një total prej 80 zona të regjistrimit, të 
cilat kanë 20 ose më shumë amvisëri rome, janë zgjedhur në mënyrë sistematike nga programi PPS (Probabiliteti në 
proporcion me madhësinë) brenda 147 zonave të regjistrimit. 20 zona të regjistrimit brenda atyre që ishin më të 
mëdha janë zgjedhur me një probabilitet prej “1”, pasi ato janë më të mëdha se intervali i përzgjedhjes.

 

2 Tetë rajone janë sfera të dizajnit, por jo sfera të vlerësimit. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, është vendosur 

që të prodhohen vlerësime të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është llogarit në mënyrë përkatëse. Sidoqoftë, 

shtresimi dhe seleksionimi janë bërë duke pasur kujdes për 8 rajone urbane/rurale. 
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2.2 PYETËSORËT  

Në anketime janë përdorën katër pyetësorë: 1) pyetësor për amvisëri për të mbledhur informacione themelore 
demografike për të gjithë de jure anëtarët e amvisërisë (banorët e zakonshëm), amvisërinë dhe objektin e banimit; 
2) pyetësor për gratë individuale të administruar në secilën amvisëri për të gjitha gratë e moshës 15-49 vjeçare; 3) 
pyetësor për fëmijët nën 5 vjeç, i administruar me nënat (ose kujdestaret) e të gjithë fëmijëve nën 5 vjeç që jetojnë 
në familje; dhe 4) një pyetësor për fëmijët e moshës 5-17 vjeç, i administruar me nënat (ose kujdestaret) e fëmijëve 
të zgjedhur sipas përzgjedhjes së rastit të moshës 5-17 vjeçare që jeton në amvisëri3. Pyetësorët përfshinin modulet 
e mëposhtme: 

Pyetësori për amvisëri  Pyetësori për gratë individuale  
Pyetësori për fëmijët e moshës 

5-17 vjeçare 

Lista e anëtarëve të amvisërisë  Sfondi i gruas  Sfondi i fëmijës 

Arsimi  Historia e fertilitetit/lindjes  Angazhimi i fëmijës në punë 

Karakteristikat e amvisërisë  Dëshira për lindjen e fundit  Disiplinimi i fëmijës 

Shërbimet sociale  Shëndeti amnor dhe i foshnjës  Funksionimi i fëmijës 

Përdorimi i energjisë në 
amvisëri 

 Kontrollet shëndetësore pas lindjes  Përfshirja e prindërve 

Ujë dhe shërbime sanitare  Kontracepsioni  
Shkathtësitë themelore të 
mësimit 

Larja e duarve  Nevoja e papërmbushur   

  Sjelljet ndaj dhunës familjare  Pyetësori për fëmijët nën 
moshën 5 vjeçare    Viktimizimi*  

  
Martesa/Bashkëjetesa 

 

Sfondi i fëmijëve nën moshën 
pesëvjeçare 

Vendimi i informuar për shëndetin 
reproduktiv 

Regjistrimi i lindjes 

 
 Shëndetin reproduktiv  Zhvillimi në fëmijëri të hershme 

 Funksionimi i të rriturve  Disiplinimi i fëmijës 

  Kënaqësia nga jeta  Funksionimi i fëmijës 

    Gjidhënia dhe ushqimi 

    Vaksinimi (Imunizimi) 

    Antropometria 

* Janë përfshirë vetëm pyetjet, që kanë të bëjnë me diskriminimin  

Përveç kësaj, për të gjithë fëmijët e moshës 0-2 vjeçare me një Pyetësor të plotësuar për fëmijë nën pesë vjeç, 

është përdorë Formulari i pyetësorit për regjistrim të vaksinimeve në entin shëndetësor për t’i regjistruar vaksinat 

nga regjistrat e enteve shëndetësore.   

Përveç administrimit të pyetësorëve, ekipet e punës në terren i kanë matur peshat dhe lartësitë e fëmijëve nën 
moshën 5 vjeçare. Për më tepër, pyetësori për fëmijë nga mosha 5-17 vjeçare përfshinte një vlerësim të leximit dhe 
matematikës të administruar për fëmijët e moshës 7-14 vjeçare. 

Pyetësorët janë bazuar në pyetësorët standarde MICS6.4 Nga versioni anglisht i modelit MICS6 pyetësorët janë 
personalizuar dhe përkthyer në maqedonisht dhe shqip, si dhe në korrik të vitit 2018 janë testuar paraprakisht në 
zonat urbane në Shkup, kryeqytetin e vendit, si dhe në zonat rurale në afërsi të Shkupit. Bazuar në rezultatet e testit 
paraprak janë bërë modifikime në formulimin dhe përkthimin e pyetësorëve. Një kopje e pyetjeve të MICS-së të 

 

3 Fëmijët e moshës 15-17 vjeç që jetojnë pa nënën e tyre dhe pa kujdestare të identifikuar në amvisëri janë konsideruar të 

emancipuar, ndërsa pyetësori për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare është administruar drejtpërdrejt për ta. Ky pyetësor pak sa i 

përshtatur, i cili përfshin vetëm Sfondin e fëmijëve, Fëmijët e angazhuar në punë dhe Modulet e funksionimit të fëmijëve nuk 

është riprodhuar në Shtojcën E.  
4 Pyetësorët standard MICS6 mund të gjenden në: "MICS6 TOOLS." Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 gusht të vitit 2018. 

http://mics.unicef.org/tools#survey-design. http://mics.unicef.org/tools#survey-design. 

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
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Maqedonisë së Veriut 2018-2019 dhe të MICS-së për vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 2018-2019 është 
dhënë në Shtojcën E. 
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2.3 PROTOKOLLI ETIK 

Protokolli i anketës është aprovuar nga Bordi Shqyrtues Institucional i Laboratorëve të Mediumit të Shëndetit në 
gusht të vitit 2018. Protokolli përfshinte një Protokoll mbrojtjeje i cili i përshkruan rreziqet e mundshme gjatë ciklit 
jetësor të sondazhit dhe strategjitë e menaxhimit për tejkalim të tyre. 

Pëlqimi verbal është marrë për secilin pjesëmarrës të intervistuar dhe për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare të 
intervistuar individualisht, pëlqimi i të rriturve është marrë përpara marrjes së pëlqimit të fëmijës. Një fletëpalosje 
(afishe) informuese, përfshirë kontakte për më shumë informacion mbi MICS-në, ishte përgatitur dhe shpërndarë 
anëtarëve të amvisërisë. Para realizimit të intervistave, të gjithë të anketuarit janë informuar për natyrën vullnetare 
të pjesëmarrjes dhe konfidencialitetin dhe anonimitetin e informacionit. Për më tepër, të anketuarit janë informuar 
për të drejtën e tyre për të refuzuar të përgjigjen në të gjitha pyetjeve ose në pyetjeve të veçanta, si dhe për të 
drejtën për të ndërprerë intervistën në çdo kohë. 

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë janë informuar për anketimin të gjitha entet shëndetësore, ku ruhen 
të dhënat e vaksinimit, si dhe është potencuar nevoja për të siguruar regjistrime të vaksinimit për fëmijët e përfshirë 
nga anketimi. Të dhënat mbi imunizimin janë regjistruar në ambientet e enteve shëndetësore nga mbikëqyrësit e 
ekipeve. 

2.4 METODA E GRUMBULLIMIT TË TË DHËNAVE  

Sondazhet e MICS-së përdorin Intervistimin personal me ndihmë të kompjuterit  (IPNK/CAPI). Aplikacioni për 
grumbullimin e të dhënave është bazuar në programin CSPro (Regjistrimi dhe Sistemi i Përpunimit të Anketës), 
Versioni 6.3, duke përfshirë një platformë të dedikuar për menaxhimin e të dhënave MICS. Procedurat dhe 
programet standarde5 të zhvilluara në kuadër të programit global MICS janë përshtatur në MICS 2018-2019 të 
Maqedonisë së Veriut dhe në 2018-2019 pyetësorët përfundimtarë të MICS-së për vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut dhe të përdorura gjatë realizimit të anketave. Aplikacioni IPNK është testuar në fillim të tetorit 
të vitit 2018, në tetë grupe brenda dhe përreth Shkupit, pesë urbane dhe tre rurale. Bazuar në rezultatet e testit 
IPNK janë bërë modifikime në pyetësorët dhe në aplikacion. 

2.5 TRAJNIMI 

Trajnimi për punën në terren është realizuar për 23 ditë me radhë, nda 22 tetorit deri më 13 nëntor të vitit 2018. 
Trajnimi përfshinte ligjërata mbi teknikat e intervistimit dhe përmbajtjen e pyetësorëve, si dhe intervistat e 
simuluara me personat e trajnuar për të fituar përvojë në parashtrimin e pyetjeve. Pjesëmarrësit së pari përfunduan 
trajnimin e plotë për pyetësorët e shtypur në letër, pasuar nga trajnimet për aplikacionin IPNK. Të trajnuarit kaluan 
2 ditë në praktikë në terren dhe 2 ditë në një studim të plotë pilot në 16 klastere (grupime) në afërsi të Strugës, 
qytet që gjendet Jugperëndimin e vendit, në zonat urbane dhe rurale. Agjenda e trajnimit ishte e bazuar në modelin 
e agjendës së trajnimit MICS6.6 

Matësve iu ofrua trajnim përkatës për matje antropometrike për gjithsej 6 ditë, duke përfshirë 2 ditë punë praktikë 
në terren dhe hulumtim pilot. 

Mbikëqyrësit e punës në terren ndoqën trajnim shtesë në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e mbikëqyrjes së 
ekipit. 

2.6 PUNA NË TERREN  

Të dhëna u grumbulluan nga dymbëdhjetë ekipe, të cilat përbëheshin nga 2-4 intervistues, një matës dhe një 
mbikëqyrës. Puna në terren filloi më 17 nëntor të vitit 2018 dhe përfundoi më 25 mars të vitit 2019.  

 

5 Pyetësorët standard MICS6 të aplikacionit për mbledhje të të dhënave mund të gjenden në: “MICS6 TOOLS.” Home - UNICEF 

MICS. Qasur më 23 gusht, 2018. http://mics.unicef.org/tools#data-processing. 
6 Agjenda e mostrës për trajnim mund të gjendet në: “MICS6 TOOLS.” Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 gusht, 2018. 

http://mics.unicef.org/tools#survey-design. 

http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
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Në fakt të dhënat janë grumbulluar me kompjuterë tabletë që veprojnë sipas sistemit operativ Windows 10, duke 
përdorur një aplikacion Bluetooth për operacionet në terren, i cili mundëson transferimin e detyrave dhe 
pyetësorëve të përfunduar midis tabletave të mbikëqyrësit dhe intervistuesve.
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2.7 MASAT E KONTROLLIT TË CILËSISË SË PUNËS NË TERREN  

Mbikëqyrësit e ekipeve ishin përgjegjës për monitorimin ditor të punës në terren. Janë realizuar observimet ditore 
të shkathtësive dhe suksesit të punës së të intervistuesve. 

Ndonëse sipas rekomandimeve parashihej të bëhet një kontroll i paparalajmëruara për secilin klaster, para se të 
përmbyllët klasteri janë realizuan tre kontrolle të tilla.  

Para përfundimit të punës në terren është ndërmarrë një masë emergjente, duke i respektuar kriteret e përcaktuara 
mirë për zbatimin e masës. Disa nga ekipet edhe janë kthyer në terren në disa klastere, të cilat veç më kanë qenë të 
përfunduara dhe të mbyllura, por kanë pasur një vlerë shumë të lartë të mospërgjigjes. Më vonë është sjellë 
konkluzion, që kjo ka qenë si rezultat i mungesës së përkohshme dhe të shkurtër të amvisërive të shumta nëpër 
klasterë. 

Gjatë periudhës së punës në terren, secili ekip është vizituar shumë herë nga ekipi MICS i shtetit dhe nga ESHS-ja- 
përkatësisht nga eksperti i përpunimit të të dhënave, kolegu për TIK mbështetje, dhe anëtarët e ekipit të UNICEF-it 
për MICS, gjegjësisht konsulenti nacional për MICS, ndihmësi për MICS dhe personi kryesor për kontakt për MICS 
nga UNICEF. Qëllimi i vizitave ishte ta kontrollohet cilësinë e mbledhjes së të dhënave, ofrimi i zgjidhjes për pyetjet 
e menjëhershme metodologjike, si dhe adresimi i çdo çështje të natyrës teknike (p.sh., mosfunksionimi i laptopëve). 
Për më tepër, mbështetja ishte në dispozicion të mbikëqyrësve përmes komunikimit të vazhdueshëm me mesazhe 
të menjëhershme (përmes grupeve Viber) për të sqaruar pyetje specifike që parashtroheshin gjatë punës në terren. 

Përveç kësaj është zhvilluar një diskutua një diskutim i përbashkët me mbikëqyrësit dhe intervistuesit  pas tre javëve 
të para të punës në terren, me qëllim që të qartësohen pyetjet dhe të ofrohen shpjegimet e domosdoshme për 
ekipet. 

Çdo javë gjatë punës në terren janë prodhuar tabelat e kontrollit në terren (TKT/ FCT) dhe grafikët e suksesit të 
punës së intervistuesit, me qëllim të analizimit dhe veprimit me ekipet që kanë punuar në terren. TKT-të ishin 
versione të personalizuara të tabelave standarde të prodhuara nga Programi MICS.7 2.8 Menaxhimi, redaktimi dhe 
analizimi i të dhënave.  

Të dhënat janë marrë në zyrën qendrore të Entit Shtetëror të Statistikës përmes Sistemi të transmetimit të 
skedarëve të internetit (STSI/IFSS) të integruar në aplikacionin e menaxhimit në tabletat e mbikëqyrësve. Sa herë 
që ishte logjikisht e mundur, sinkronizimi bëhej çdo ditë. Zyra qendrore i komunikonte azhurnimet e aplikacioneve 
për ekipet nga terreni përmes këtij sistemi.  

Gjatë mbledhjes së të dhënave dhe pas përfundimit të punës në terren, të dhënat janë redaktuar sipas procesit të 
redaktimit të përshkruar në detaje në Udhëzimet për redaktimin sekondar, një version i personalizuar i 
dokumentacionit standard MICS6.8 

Të dhënat janë analizuar duke përdorë softuerin Pako statistikore për shkenca shoqërore (SPSS), Versioni 24. Modeli 
syntax dhe plani i organizimit të tabelave të zhvilluar nga UNICEF-i ishin përshtatur dhe përdorë për këtë qëllim.9 

2.8 SHKËMBIMI I TË DHËNAVE 

Identifikuesit unikë siç janë vendndodhja dhe emrat e mbledhur gjatë intervistave janë hequr nga grupet e të 
dhënave, me qëllim që të sigurohet privatësia e tyre. Këto dosje të të dhënave anonimizohen në faqen e internetit 
të Entit Shtetërore të Statistikës (www.stat.gov.mk) dhe në faqen e internetit të MICS-së10,  ashtu që ato mund të 
shkarkohen lirshëm për qëllime të ligjshme kërkimore. Nga përdoruesit kërkohet ta paraqesin hulumtimin 

 

7 Tabelat standarde të punës në terren do të mund të gjenden në: “MICS6 TOOLS.” Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 gusht, 

2018. http://mics.unicef.org/tools#data-collection.  
8 Udhëzimet standarde mund të gjenden në: “MICS6 TOOLS.” Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 gusht, 2018   

http://mics.unicef.org/tools#data-processing. 
9 Plani standard i tabulation plan and syntax files mund të gjendet në: "MICS6 TOOLS." Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 

gusht, 2018. http://mics.unicef.org/tools#analysis 
10 Pakot e të dhënave të hulumtimit do të mund të gjenden në: "Surveys." Home - UNICEF MICS. Qasur më 24 gusht, 2018. 

http://mics.unicef.org/surveys.  

http://mics.unicef.org/tools#data-collection
http://mics.unicef.org/tools#data-processing
http://mics.unicef.org/tools%23analysis
http://mics.unicef.org/surveys
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përfundimtar te subjektet e shënuara në dosjen e dhënë në formatin vetëm për lexim, që do të shërbejnë 
rreptësishtë vetëm për qëllime informuese.
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 INDIKATORËT DHE DEFINICIONET  

 

MICS INDIKATORI QZHQ
11 

Moduli12 Definicioni13 
Maqedonia e 

Veriut 

Vendbanimet 
rome të 

Maqedonisë së 
Veriut 

SHTRIRJA E MOSTRËS DHE KARAKTERISTIKAT E TË ANKETUARVE   

SR.1 Qasje në rrymë elektrike 7.1.1 HC Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me qasje në rrymë elektrike 99.8 98.7 

SR.2 
Shkalla e shkrim leximit 
(mosha 15-24 vjeçare)  

 WB 
Përqindja e grave të moshës 15-24 vjeçare, të cilat mund ta lexojnë një deklaratë të shkurtër rreth 
jetës së përditshme, ose të cilat kanë ndjekur arsimin e mesëm dhe atë sipëror 

98.1 71.8 

SR.4 Amvisëritë me radio  HC Përqindja e amvisërive që kanë një radio 30.8 11.9 

SR.5 Amvisëritë me televizor   HC Përqindja e amvisërive që kanë një televizor 98.7 96.6 

SR.6 Amvisëritë me telefon  HC Përqindja e amvisërive që kanë një telefon (linjë fikse ose linjë celulare) 99.0 94.4 

SR.7 Amvisëritë me kompjuter  HC Përqindja e amvisërive që kanë një kompjuter  69.5 37.7 

SR.8 Amvisëritë me internet  HC Përqindja e amvisërive që kanë qasje në internet nga ndonjë pajisje nga shtëpia 81.5 69.8 

SR.18 
Kushtet në të cilat jetojnë 
fëmijët 

 HL Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare, që nuk jetojnë  me asnjërin prind biologjik 1.0 4.0 

SR.19 
Prevalenca e fëmijëve me 
një ose dy prindër të vdekur 

 HL Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare qe njërin ose të dy prindërit biologjik i kanë të vdekur 2.1 2.8 

SR.20 
Fëmijët me së paku një 
prind që jeton jashtë vendit 

 HL 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare, të cilëve së paku njëri prind biologjik iu jetojnë jashtë 
vendit 

2.8 3.2 

 

11 Indikatorët e Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm (QZHQ), http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. Grupi punues ndërsektorial mbi treguesit e QZHQ-së është duke i azhurnuar vazhdimisht meta të 

dhënat (metadata) e shumë indikatorëve të QZHQ-ve dhe po bëhen ndryshime në listën e tyre. MICS mbulon shumë indikatorë të QZHQ-ve me një përputhen të saktë të përkufizimeve të tyre, ndërsa disa tregues mbulohen 

vetëm pjesërisht nga MICS-ja. Rastet e fundit përfshihen këtu për sa kohë që metodologjia aktuale ndërkombëtare lejon vetëm mënyrën e përcaktimit të indikatorit MICS, dhe/ose një pjesë të konsiderueshme të indikatorë 

të QZHQ-ve mund të gjenerohet nga indikatori i MICS-së. Për më shumë informacion mbi meta të dhënat e indikatorë të QZHQ-ve, shihni http://unstats.un.org/sdgs/metadata/  
12 Disa indikatorë janë të ndërtuar duke përdorë pyetje në disa module të pyetësorëve të MICS-së. Në rastet e tilla, shënohet vetëm moduli/modulet të cilat përmbajnë shumicën e informacioneve të domosdoshme. 
13 Të gjithë indikatorët e MICS-së janë ose mund të zbërthehen, mbi bazë të kuintilit të pasurisë, gjinisë, moshës, përkatësisë etnike, statusit të migracionit, vështirësive funksionale dhe lokacionit gjeografik (përkatës me 

domenin e raportuar) ose karakteristikat tjera, siç rekomandohet nga grupi ekspert ndërinstitucional i indikatorëve të QZHQ-së: 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf  

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
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MICS INDIKATORI 
QZHQ

11 
Moduli12 Përshkrimi13 

Maqedonia 
e Veriut 

Vendbanimet 
rome të 

Maqedonisë së 
Veriut 

LULËZIMI – SHËNDETI REPRODUKTIV DHE AMNOR  

TM.1 
Shkalla e lindjes në 
adoleshencë 

3.7.2 CM / BH Shkalla e moshës specifike të fertilitetit për gratë e moshës 15-19 vjeçare 21 114 

TM.2 Lindja e hershem e fëmijëve  CM / BH Përqindja e grave të moshës 20-24 vjeçare, të cilat kanë lindje të gjallë para moshës 18 vjeçare 4.4 28.2 

TM.3 
Shkalla e dominimit të 
mjeteve kontraceptive 

 CP 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuar ose në bashkëjetesë, të cilat 
përdorin (ose partnerët e të cilave përdorin metoda kontraceptive (moderne ose tradicionale)  

59.9 67.3 

TM.4 

Nevoja për planifikim 
familjar të përmbushur me 
mjete moderne 
kontraceptive14 

3.7.1 
& 

3.8.1 
UN 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuar ose në bashkëjetesë, të cilat e kanë 
të përmbushur nevojën e tyre për planifikim të familjes përmes metodave kontraceptive  

19.9 11.4 

TM.S1 

Vendim i informuar për 
kujdesin e shëndetit 
reproduktiv  

5.4.1 ID 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuar ose në bashkëjetesë, si 
që i marrin vendimet e veta në lidhje me marrëdhëniet seksuale, përdorimin e mjeteve 
kontraceptive dhe kujdesin shëndetësor 

75.1 54.9 

TM.5a 
TM.5b 
TM.5c 

Shtrirja e kujdesit para 
lindjes 

3.8.1 MN 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë pasur lindje të gjallë në 2vitet e fundit, si 
dhe të cilat gjatë shtatzënisë së lindjes së fundit të gjallë kanë qenë të kontrolluara nga 

(a) së paku një personeli i aftë mjekësor 
(b) së paku katër herë nga një ofrues i shërbimeve shëndetësore 
(c) së paku tetë herë nga ndonjë ofrues i shërbimeve shëndetësore  

 
 

97.3 
95.7 
81.1 

 
 

98.9 
93.4 
61.6 

TM.6 
Përmbajtja e kujdesit para 
lindjes 

 MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilët gjatë 
shtatzënësisë së lindjes më të fundit, të paktën një herë e  kishin matur presionin e gjakut dhe kanë 
dhanë mostrat e urinës dhe gjakut si pjesë e kujdesit para lindjes 

89.2 85.4 

TM.8 
Lindjet në institucione 
shëndetësore  

 MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, lindja më e fundit e 
së cilës është kryer në një ent shëndetësor 
 

99.1 96.8 

TM.9 
Prezenca e personelit të 
aftë mjekësor në lindje 

3.1.2 MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, lindja më e 
fundit e së cilës është bërë në prezencë të personelit të aftë shëndetësor 
 

100.0 98.6 

 

14 Shih Tabelën TM.3.3 për përshkrim të detajuar  
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MICS INDIKATORI 
QZHQ

11 
Moduli12 Përshkrimi13 

Maqedonia 
e Veriut 

Vendbanimet 
rome të 

Maqedonisë së 
Veriut 

TM.10 Prerje cezariane  MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, lindja më e fundit e 
gjallë e së cilave është bërë me prerje cezarian  

38.3 20.8 

TM.11 
Fëmijëve u është matur 
pesha në lindje  

 MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, lindja më e fundit e 
gjallë e së cilave është matur në lindje 

99.6 98.5 

TM.12 
Qëndrimi pas lindjes në ent  
shëndetësor 

 PN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat e kanë lindur 
fëmijën e fundit të gjallë në ent shëndetësor për 12 orë ose më shumë pas lindjes 

99.5 99.3 

TM.13 
Kontrolli shëndetësor pas 
lindjes për të porsalindurin  

 PN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i 
lindur i së cilave ka pasur kontroll shëndetësor gjatë kohës që ka qenë në ent shëndetësor ose në 
shtëpi pas lindjes, ose ka pasur një vizitë të kujdesit pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes 

98.6 98.7 

TM.14 Foshnjat janë tharë   MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i  
së cilave i lindur i gjallë është tharë pas lindjes 

84.3 84.6 

TM.15 Kujdesi lëkurë mbi lëkurë   MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i  
së cilave i lindur i gjallë është vënë në gjoksin e zbuluar të nënës pas lindjes 

32.8 26.9 

TM.16 Vonimi i larjes  MN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i  
së cilave i lindur i gjallë është larë për herë të parë pas më shumë se 24 orëve pas lindjes 

26.2 27.2 

TM.19 

Funksionet e sinjalit të 
kujdesit shëndetësor pas 
lindjes15 

 PN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i 
së cilave i lindur i gjallë ka pranuar së paku 2 funksione të sinjalit të kujdesit shëndetësor brenda dy 
ditëve pas lindjes 

96.4 94.5 

TM.20 
Kujdesi shëndetësor i 
nënave pas lindjes 

 PN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit që kanë pasur një 
kontroll shëndetësor gjatë kohës që kanë qenë në ent shëndetësor, ose në shtëpi pas lindjes, ose 
një vizitë të kujdesit pas lindjes brenda 2 ditëve pas lindjes së lindjes së tyre më të fundit të gjallë 

93.5 95.7 

 

 

15 Funksionet sinjale janë 1) Kontrollimi i kërthizës, 2) Këshillimi për shenjat e rrezikut , 3) Matja e temperaturës 4) Vëzhgimi/këshillimi për ushqyerjen me gji, 5) Matja e peshës së foshnjës (aty ku është e mundshme). 
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MICS INDIKATORI 
QZH
Q11 

Moduli12 Pëshkrimi13 
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e Veriut 

Vendbanimet 
rome të 

Maqedonisë së 
Veriut  

LULËZIMI – SHËNDETI, USHQIMI DHE ZHVILLIMI I FËMIJËS   

TC.1 
Shtrirja e imunizimit kundër 
tuberkulozit 

 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe, të cilët kanë marrë vaksinë, që përmban BCG kur do 
qoftë para realizimit të hulumtimit 

96.8 92.9 

TC.2 
Shtrirja e imunizimit kundër 
Polios 

 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe, të cilët kanë marrë të paktën një dozë të vaksinave 
Polio-Inaktive (IPV) dhe dozën e tretë/të katërt të vaksinave IPV ose Oral Polio Vaccine (OPV) në çdo 
kohë para realizimit të hulumtimit 

85.7 79.3 

TC.3 

Shtrirja e imunizimit kundër 
difterisë, tetanozit dhe 
kollës së keqe (DTP) 
 

3.b.1 
& 

3.8.1 
IM 

Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe, të cilët kanë marrë dozën e tretë të DTP-së që 
përmban vaksinë (DTP3) në çdo kohë para realizimit të hulumtimit 

82.7 79.3 

TC.4 
Shtrirja e imunizimit për 
Hepatitin B  

 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe, të cilët e kanë marrë dozën e tretë/të katërt të 
Hepatitit B, që përmban vaksinë të (HepB3) në çdo kohë para realizimit të hulumtimit 
 

85.1 76.7 

TC.5 
Shtrirja e imunizimit kundër 
influencës Haemophilus tipi 
B (Hib)  

 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe, të cilët e kanë marrë dozën e tretë të Hib, që 
përmban vaksinën (Hib3) në çdo kohë para realizimit të hulumtimit 
 

82.7 79.3 

TC.8 
Shtrirja e imunizimit kundër 
rubeollës  

 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 24-35 muajshe, të cilat e kanë marrë vaksinë që përmbajnë rubeolën 
në çdo kohë para realizimit të hulumtimit 

87.5 80.6 

TC.10 
Shtrirja e imunizimit kundër 
fruthit 

3.b.1 IM 
Përqindja e fëmijëve të moshës 24-35 muajshe, të cilët e kanë marrë vaksinë e dytë kundër fruthit 
në cilëndo kohë para realizimit të hulumtimit  

87.5 80.6 

TC.11a 
TC.11b 

Shtrirja e plotë e 
imunizimit16 

 IM 

Përqindja e fëmijëve të moshës  
a) 12-23 muajshe, që i kanë marrë të gjitha vaksinat themelore në cilëndo kohë para 

realizimit të hulumtimit 
b) 24-35 muajshe, që i kanë marrë të gjitha vaksinat e rekomanduara në Listën nacionale për 

imunizim  

82.5 
84.5 

78.6 
56.8 

 

16 Vaksinimi themelor përfshin: BCG, 3 doza të polios, 3 doza të DTP-së dhe 1 dozë të vaksinës kundër fruthit. Të gjitha vaksinimet i përfshijnë të gjitha dozat e vaksinimeve të rekomanduara për fëmijët nën moshën 2 

vjeçare në listën nacionale. 
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TC.15 
Mbështetja parësore në 
lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologjitë e gatimit  

 EU 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me mbështetje parësore në lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologjitë e gatimit (që jetojnë në amvisëritë, të cilat kanë raportuar se gatuajnë) 

76.4 61.5 

TC.16 
Mbështetja parësore në 
lëndët djegëse të pastra për 
ngrohje të hapësirës 

 EU 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me mbështetje parësore në lëndët djegëse të pastra për 
ngrohje të hapësirës (që jetojnë në amvisëritë, të cilat kanë raportuar se përdorin hapësirë për 
ngrohje) 

39.7 12.5 

TC.17 

Mbështetja parësore në 
lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologji për ndriçim 
 

 EU 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me mbështetje parësore në lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologjitë për ndriçim (që jetojnë në amvisëritë, të cilat kanë raportuar se përdorin ndriçim) 
 

99.4 98.5 

TC.18 

Mbështetja parësore në 
lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologji për gatim, 
ngrohje të hapësirës dhe 
ndriçim 

7.1.2 EU 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me mbështetje parësore në lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologjitë për gatim, ngrohje të hapësirës dhe ndriçim17 

38.2 11.7 

TC.30 
Fëmijët e ushqyer 
ndonjëherë me gji 

 MN 
Përqindja e fëmijëve më të fundit të lindur të gjallë, të grave me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të 
cilët ndonjëherë janë ushqyer me gji 

89.9 89.2 

TC.31 
Inicimi i hershëm i 
gjidhënies  

 MN 
Përqindja e fëmijëve më të fundit të lindur të gjallë, të grave me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të 
cilët janë ushqyer me gji brenda orës së parë të lindjes 
 

9.5 15.7 

TC.32 
Ushqimi vetëm me gji i 
foshnjave nën 6 muaj 

 BD Përqindja e foshnjave nën 6 muaj, të cilët janë ushqyer vetëm me gji18 27.5 19.4 

TC.33 
Dominimi i ushqimit me gji i 
foshnjave nën 6 muaj 
  

 BD 
Përqindja e foshnjave nën 6 muaj, te të cilët ushqimi me gji ka qenë burimi dominant i të ushqyerit19 
gjatë ditës së kaluar 

39.4 47.1 

 

17 Anëtarët e amvisërisë, që jetojnë në amvisëri, të cilat  nuk kanë raportuar gatim, ngrohje të hapësirës ose ndriçim nuk përjashtohen nga numëruesi  
18 Foshnjat, të cilët konsumojnë qumështin e gjirit dhe nuk marrin asnjë lëng ose ushqim tjetër, me përjashtim të tretjes orale për rehidratim, vitaminave, minerale shtesë dhe barërave 
19 Foshnjat që konsumojnë qumështin e gjirit dhe lëngjet e caktuara (ujë dhe pije me bazë të ujit, lëng frutash, lëngje rituali, tretjes orale për rehidratim, pika, vitamina, minerale dhe barëra), por nuk marrin asgjë tjetër 

(në veçanti, qumësht tjetër përveç gjirit të nënës dhe lëngjet me bazë ushqimore) 
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TC.34 
Vazhdimi i gjidhënies në 
moshën 1 vjeçare  

 BD Përqindja e fëmijëve të moshës 12-15 muajshe, të cilët kanë pirë qumësht gjiri në ditën paraprake 37.1 (63.2) 

TC.35 
Vazhdimi i gjidhënies në 
moshën 2 vjeçare 
 

 BD 
Përqindja e fëmijëve të moshës 20-23 muajshe, të cilët kanë pirë qumësht gjiri në ditën paraprake 
 

17.1 (41.5) 

TC.36 Kohëzgjatja e gjidhënies   BD 
Mosha në muaj, kur 50 përqind e fëmijëve të moshës 0-35 muajshe nuk kanë konsumuar qumësht 
gjiri gjatë ditës paraprake 
 

7.2 18.6 

TC.37 
Gjidhënia e përshtatshme 
me moshën  

 BD 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 muajshe të ushqyer në mënyrë adekuate20 gjatë ditës 
paraprake  

31.7 48.4 

TC.38 
Përfshirja e ushqimeve të 
forta, gjysmë të forta ose të 
buta  

 BD 
Përqindja e foshnjave të moshës 6-8 muajshe, të cilët kanë konsumuar, ushqim të fortë, gjysme të 
fortë ose të butë gjatë ditës paraprake 

96.5 (87.6) 

TC.39a 
TC.39b 

Ushqimi minimalisht i 
pranuar  

 BD 

Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muajshe, të cilët kanë konsumuar pasur së paku 
shumëllojshmëri minimale të ushqimit dhe kanë pasur shpeshtësi minimale të vakteve gjatë ditës 
paraprake 

(a) fëmijët e ushqyer me gji 
(b) fëmijët jo të ushqyer me gji  

 
 

59.0 
34.7 

 
 

26.4 
13.8 

TC.40 

Shpeshtësia e ushqyerjes 
me qumësht për fëmijët që 
nuk ushqehen me gji 
 

 BD 
Përqindja e fëmijëve, të moshës 6-23 mujashe, që nuk ushqehen me gjirin e nënës, të cilët kanë 
konsumuar së paku 2 ushqime qumështi gjatë ditës paraprake 

82.4 70.6 

TC.41 
Shumëllojshmëria minimale 
e të ushqyerit 

 BD 
Përqindja e fëmijëve, të moshës 6-23 mujashe, të cilët kanë marrë ushqim nga 5 ose më shumë 
grupe të ushqimit21 gjatë ditës paraprake  

54.2 25.8 

 

20 Foshnjat e moshës 0-5 muajshe, që ushqehen ekskluzivisht me gji, dhe fëmijët e moshës 6-23 muajsh që ushqehen me gji dhe hanë ushqime të forta, gjysmë të forta ose të buta 
21 Indikatori bazohet në konsumin e çdo sasie ushqimi nga të paktën 5 nga 8 grupet e mëposhtme të ushqimit: 1) qumësht gjiri, 2) kokrra, rrënjë dhe zhardhokë, 3) bishtajore dhe arra, 4) produkte të qumështit (qumësht, 

formula ushqimi për foshnje) , kos, djathë), 5) ushqime të mishit (mish, peshk, shpendë dhe mëlçi/organ), 6) vezë, 7) fruta dhe perime të pasura me vitaminë-A dhe 8) fruta dhe perime të tjera 
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TC.42 
Shpeshtësia minimale e 
ushqimit 

 BD 
Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muajsh, të cilët kanë konsumuar ushqime të forta, gjysmë të 
forta dhe të buta (shtuar edhe qumështin për fëmijët që nuk ushqehen me gji) për numër minimal të 
rasteve22 ose më shumë gjatë ditës paraprake 

79.9 70.6 

TC.43 Ushqimi me shishe  BD 
Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muajshe, të cilët janë ushqyer me shishe gjatë ditës paraprake 
 

84.2 80.4 

TC.44a 
TC.44b 

Dominimi i nënpeshës  AN 

Përqindja e fëmijëve të moshës 5 vjeçare, të cilët janë nën 
(a) minus dy devijime standarde (të lehta dhe të rënda) 
(b) minus tre devijime standarde (të rënda) 

të peshës mesatare për moshën përkatëse sipas standardit të OBSH-së 

0.9 
0.2 

5.6 
0.8 

TC.45a 
TC.45b 

Dominimi i rrëgjimit  2.2.1 AN 

Përqindja e fëmijëve të moshës 5 vjeçare, të cilët janë nën  
(a) minus dy devijime standarde (të lehta dhe të rënda)  
(b) nën minus tre devijime standarde (të rënda)   

të gjatësisë mesatare për moshën përkatëse sipas standardit të OBSH-së 

4.3 
0.9 

11.5 
3.3 

TC.46a 
TC.46b 

Dominimi i dobësimit 2.2.2 AN 

Përqindja e fëmijëve të moshës 5 vjeçare, të cilët janë nën  
(a) minus dy devijime standarde (të lehta dhe të rënda)  
(b) minus tre devijime standarde (të rënda)  

të peshës mesatare për gjatësinë që kanë sipas standardit të OBSH-së 

3.4 
0.5 

4.4 
1.4 

TC.47a 
TC.47b 

Dominimi i mbipeshës 2.2.2 AN 

Përqindja e fëmijëve të moshës 5 vjeçare, të cilët janë mbi 
(a) dy devijime standarde (të lehta dhe të rënda) 
(b) tre devijime standarde (të rënda) 

të peshës mesatare për gjatësinë që kanë sipas standardit të OBSH-së 

11.2 
3.5 

6.1 
2.0 

TC.49a 
TC.49b 
TC.49c 

Stimulimi i hershëm dhe 
kujdesi i përgjegjshëm 

 EC 

Përqindja e fëmijëve të moshës 24-59 muajshe të angazhuar në katër ose më shumë aktivitetet për 
ofrim të stimulimit të hershëm dhe kujdes të përgjegjshëm në 3 ditët e fundit me 

(a) Ndonjë person të rritur anëtar i amvisërisë 
(b) Babanë 
(c) Nënën  

 
 

88.4 
32.0 
73.3 

 
 

55.3 
13.5 
40.3 

TC.50 Qasja e librave për fëmijët  EC Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, të cilët kanë tre ose më shumë libra për fëmijë 54.6 14.5 

TC.51 Qasja e lodrave  EC Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, të cilët luajnë me tre ose më shumë lodra 61.7 49.8 

 

22 Fëmijët që ushqehen me gji: Ushqime të forta, gjysmë të forta ose të buta, dy herë për foshnjat e moshës 6-8 muajshe, dhe tre herë për fëmijët 9-23 muajshe; Fëmijët që nuk ushqehen me gji: Ushqime të forta, gjysmë 

të forta, ose të buta, ose ushqime me qumësht, katër herë për fëmijët e moshës 6-23 muajshe 
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TC.52 Mbikëqyrja joadekuate  EC 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeç të lënë vetëm ose nën mbikëqyrjen e një fëmije tjetër më të 
vogël se 10 vjeç për më shumë se një orë të paktën një herë në javën e fundit 
 

6.2 5.1 

TC.53 
Indeksi për zhvillim të 
hershëm të fëmijëve 

4.2.1 EC 
Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajshe, të cilët kanë zhvillim të duhur në të paktën tre nga 
katër fushat e mëposhtme: shkrim-lexim, zhvillim fizik, socio-emocional dhe mësim 
 

81.8 59.1 

( ) Të dhënat e bazuara në rastet e paponderuara 25–49  
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MËSIMI  

LN.1 
Përfshirja në edukimin në 
fëmijëri të hershme 

 UB 
Përqindja e fëmijëve të moshës 36-59 muajshe, të cilët ndjekin program të edukim në fëmijëri të 
hershme 

36.8 11.9 

LN.2 
Shkalla e pjesëmarrjes në 
mësimin e organizuar (e 
përshtatur) 

4.2.2 ED 
Përqindja e fëmijëve në grupmoshën përkatëse (një vit para moshës zyrtare të hyrjes në shkollë 
fillore), të cilët ndjekin program për edukim në fëmijëri të hershme ose shkollën fillore 
 

49.9 33.8 

LN.3 Gatishmëria për shkollë  ED 
Përqindja e fëmijëve që e ndjekin mësimin në klasën e parë të shkollës fillore, të cilët kanë ndjekur 
program për edukim në fëmijëri të hershme gjatë vitit të kaluar shkollor 

54.1 24.7 

LN.4 
Shkalla neto e përfshirjes në 
arsim fillor 

 ED Përqindja e fëmijëve të moshës shkollore, që hyjnë në klasën e parë të shkollës fillore 94.2 75.9 

Indikatorët sipas klasifikimit të SNKA/ISCED 201123 

LN.5a 
LN.5b 
LN.5c 

Shkalla neto e përfshirjes (e 
përshtatur) 

 ED 

Përqindja e fëmijëve të   
(a) moshës së shkollës fillore, që aktualisht shkojnë në shkollë fillore ose të mesme 
(b) moshës së shkollës së mesme të ulët (shkollë fillore grupi lëndor) ose më të lartë 
(c) të moshës së shkollës së mesme të lartë (shkollë e mesme), që aktualisht e ndjekin 

mësimin në shkollës së mesme të lartë (shkollë e mesme) ose arsim sipëror 

 
98.0 
97.2 
90.9 

 
85.4 
59.2 
39.4 

LN.6a 
LN.6b 
LN.6c 

Shkalla e atyre që nuk janë 
të përfshirë në shkollë 

 ED 

Përqindja e fëmijëve të  
(a) moshës së shkollës fillore, që nuk ndjekin edukim për fëmijëri të hershme, shkollën fillore, 

ose shkollën e mesme të ulët ose të lartë  
(b) moshës së shkollës së mesme të ulët, të cilët nuk e ndjekin mësimin në shkollë fillore, ose 

shkollën e mesme të ulët ose të lartë ose arsim sipëror 
(c) moshës së shkollës së mesme të ulët, të cilët nuk e ndjekin mësimin në shkollë fillore, ose 

shkollën e mesme të ulët ose të lartë ose arsim sipëror 
(d)  

1.6 
 

1.7 
 

8.4 

14.1 
 

25.6 
 

52.8 

 

23 Klasifikimi i shkollës fillore dhe arsimit të mesëm në Maqedoninë e Veriut sipas ISCED 2011 është si më poshtë: (i) ISCED 1 - shkollë fillore, që korrespondon me klasat 1–5 të shkollës fillore (zakonisht për moshat 6-10 

vjeçare); (ii) ISCED 2 - shkollë e mesme e ulët, që korrespondon me klasat 6–9 të shkollës fillore brenda sistemit shtetëror të arsimit (zakonisht për moshat 11-14 vjeç); dhe (iii) ISCED 3 - shkollë e mesme e lartë, që 

korrespondon me klasat/vitet 1-4 të shkollës së mesme brenda sistemit shtetëror të arsimit (zakonisht për moshat 15-18 vjeçare). Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për 

fillimin e shkollës fillore (fëmijët që mbushin 6 vjeç deri në fund të dhjetorit të vitit shkollor aktual duhet të regjistrohen në klasën e parë të shkollës fillore). 
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LN.7a 
LN.7b 

Shkalla e përgjithshme e 
përfshirjes deri në klasën e 
fundit 

 ED 

Shkalla e fëmijëve që ndjekin klasën e fundit për herë të parë në raport me fëmijët në moshë të 
përshtatshme deri në klasën e fundit  

(a) Shkollë fillore 
(b) Shkollë e mesme e ulët 

 
 

96.1 
92.5 

 
 

90.5 
56.8 

LN.8a 
LN.8b 
LN.8c 

Shkalla e përfundimit  4.1.2 ED 

Shkalla e fëmijëve të moshës 3-5 vjeçare mbi moshën e paraparë për klasën e fundit, të cilët e kanë 
mbaruar atë klasë 

(a) Shkollë fillore 
(b) Shkollë të mesme e ulët 
(c) Shkollë të mesme të lartë 

 
 

98.3 
94.0 
87.4 

 
 

78.8 
56.3 
36.9 

LN.9 
Shkalla efektive e kalimit në 
shkollë të mesme të ulët 

 ED 
Përqindja e fëmijëve që kanë ndjekur klasën e fundit të shkollës fillore gjatë vitit të kaluar shkollor, të 
cilët nuk e përsëritin klasën e fundit të shkollës fillore dhe në janë në klasën (vitin) e parë të shkollës 
së mesme të ulët gjatë vitit aktual shkollor  

100.0 93.4 

LN.10a 
LN.10b 

Mbi moshë për klasën 
përkatëse 

 ED 

Përqindja e nxënësve që e ndjekin mësimin në secilën klasë, të cilët janë 2 ose më shumë vite të 
vjetër se sa mosha zyrtare për klasën përkatëse 

(a) shkollë fillore 
(b) shkollë e mesme e ulët  

 
 

0.2 
0.3 

 
 

3.6 
4.7 
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LN.11a 
LN.11b 
LN.11c 
LN.11d 

Indekset e barazisë së 
arsimit  

(a) Gjinia 
(b) Pasuria  
(c) Mjedisi 
(d) Funksionimi 

4.5.1 ED 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për vajzat të pjesëtuar me shkallën neto të përfshirjes (të 
përshtatur) për meshkujt 

(a) mësimi i organizuar (një vit më të vegjël se sa mosha zyrtarë për regjistrim në shkollë 
fillore) 

(b) shkollë fillore 
(c) shkollë të mesme e ulët 
(d) shkollë të mesme të lartë  

 
1.18 
1.00 
0.98 
1.01 

 
1.06 
0.97 
1.06 
0.87 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për kuintilin më të varfër të pjesëtuar me shkallën neto të 
përfshirjes (të përshtatur) për kuintilin më të pasur 

(a) mësimi i organizuar (një vit më të vegjël se sa mosha zyrtarë për regjistrim në shkollë 
fillore) 

(b) shkollë fillore 
(c) shkollë të mesme e ulët 
(d) shkollë të mesme të lartë 

 
 

(0.13) 
0.97 

(0.92) 
(0.76) 

 
 

(*) 
(0.76) 
(0.40) 
(0.20) 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për banorët e mjediseve rurale të pjesëtuar me shkallën neto 
të përfshirjes (të përshtatur) për banorët e mjediseve urbane 

(a) mësimi i organizuar (një vit më të vegjël se sa mosha zyrtarë për regjistrim në shkollë 
fillore) 

(b) shkollë fillore 
(c) shkollë të mesme e ulët 
(d) shkollë të mesme të lartë 

 
 

0.46 
1.01 
1.02 
1.03 

 
 

na 
na 
na 
na 

Shkathtësi themelore për mësim për vajzat të pjesëtuara me shkathtësitë themelore për mësim për 
djemtë 

(e) leximi, mosha 7-14 vjeçare 
(f) shkathtësi numerike, mosha 7-14 vjeçare 

 
1.20 
0.76 

 
1.04 
0.94 

Shkathtësi themelore për mësim për kuintilin më të varfër të pjesëtuar me shkathtësi themelore për 
mësim për kuintalin më të pasur 

(e) leximi, mosha 7-14 vjeçare 
(f) shkathtësi numerike, mosha 7-14 vjeçare 

 
 

0.59 
0.57 

 
 

0.24 
0.39 

Shkathtësi themelore për mësim për banorët e mjediseve rurale të pjesëtuar me shkathtësi 
themelore për mësim për banorët e mjediseve urbane 

(e) leximi, mosha 7-14 vjeçare 
(f) shkathtësi numerike, mosha 7-14 vjeçare 

 
 

0.93 
0.88 

 
 

na 
na 
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Shkathtësi themelore për mësim për fëmijët me vështirësi funksionale të pjesëtuar me shkathtësitë 
themelore për mësim të fëmijëve pa vështirësi funksionale 

(e) leximi, mosha 7-14 vjeçare 
(f) shkathtësi numerike, mosha 7-14 vjeçare 

 
 

1.37 
0.95 

 
 

0.41 
0.54 

 

MICS INDIKATORI 
QZH
Q11 

Moduli12 Përshkrimi13 
Maqedonia 

e Veriut 

Vendbanimet 
rome në 

Maqedoninë e 
Veriut 

Indikatorët sipas klasifikimit të sistemit shtetëror24 

LN.S1 
LN.S5 

Shkalla neto e përfshirjes (e 
përshtatur)  

 ED 

Përqindja e fëmijëve të   
(a) moshës së shkollës fillore, që aktualisht shkojnë në shkollë fillore ose të mesme 
(b) moshës së shkollës së mesme ose arsim sipëror 

98.1 
90.9 

81.0 
39.4 

LN.S2 
LN.S6 

Shkalla e atyre që nuk janë 
të përfshirë në shkollë 

 ED 

Përqindja e fëmijëve të   
(a) moshës së shkollës fillore, të cilët nuk janë të përfshire në edukimin në fëmijëri të hershme, 

shkollë fillore dhe të mesme 
(b) moshës së shkollës së mesme, të cilët nuk e ndjekin mësimin në shkollë fillore, të mesme 

ose arsim sipëror 

 
1.7 

 
8.4 

 
18.7 

 
52.8 

LN.S7 
LN.S10 

Shkalla e përgjithshme e 
përfshirjes deri në klasën e 
fundit  

 ED 

Shkalla e fëmijëve, të cilët e ndjekin mësimin në klasën e fundit për herë të parë në raport me fëmijët 
e moshës adekuate për klasë të fundit  

(c) Shkollë fillore 
(d) Shkollë të mesme 

 
 

92.5 
111.0 

 
 

56.8 
61.7 

 

24 Klasifikimi i sistemit shtetëror të arsimit përfshin nëntë klasa të arsimit të detyrueshëm fillor (zakonisht për moshat 6-14 vjeç) dhe katër klasa të detyrueshme (tre vjet për shkollat e mesme profesionale) të arsimit të 

mesëm (zakonisht për moshat 15–17 / 18 vjeç). Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e pranueshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore (fëmijët, që i mbushin 6 vjeç deri në fund të dhjetorit të 

vitit shkollor aktual, duhet të regjistrohen në klasën e parë të shkollës fillore). Përshkrimi më i detajuar i sistemit shtetëror të arsimit është dhënë në kapitullin "8 Mëso". 
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LN.S8 
LN.S8c 

Shkalla e përfundimit  ED 

Shkalla e fëmijëve të moshës 3-5 vjeçare mbi moshën e paraparë për klasën e fundit, të cilët e kanë 
mbaruar atë klasë 

(a) Shkollë fillore 
(b) Shkollë të mesme  

 
 

94.0 
87.4 

 
 

56.3 
36.9 

LN.S9 
Shkalla efektive e kalimit në 
shkollë të mesme 

 ED 

Përqindja e fëmijëve që kanë ndjekur klasën e fundit të shkollës fillore gjatë vitit të kaluar shkollor, të 
cilët nuk e përsëritin klasën e fundit të shkollës fillore dhe nuk janë në vitin e parë të shkollës së 
mesme gjatë vitit aktual shkollor 
  

98.0 76.8 

LN.S3 
LN.S4 

Mbi mosha për klasën 
përkatëse 

 ED 

Përqindja e nxënësve që e ndjekin mësimin në secilën klasë, të cilët janë 2 ose më shumë vite të 
vjetër se sa mosha zyrtare për klasën përkatëse 

(a) shkollë fillore 
(b) shkollë të mesme 

 
 

0.1 
0.6 

 
 

1.5 
1.2 

LN.S11 
LN.S12 
LN.S13 

Indekset e barazisë së 
arsimit  

(a) Gjinia 
(b) Pasuria  
(c) Mjedisi  

 

 ED 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për vajzat të pjesëtuar me shkallën neto të përfshirjes (të 
përshtatur) për meshkujt 

(a) shkollë fillore 
(b) shkollë të mesme  

 
1.00 
1.01 

 
0.99 
0.87 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për kuintilin më të varfër të pjesëtuar me shkallën neto të 
përfshirjes (të përshtatur) për kuintilin më të pasur 

(a) shkollë fillore  
(b) shkollë të mesme 

 
 

0.97 
(0.76) 

 
 

0.71 
(0.20) 

Shkalla neto e përfshirjes (e përshtatur) për banorët e mjediseve rurale të pjesëtuar me shkallën neto 
të përfshirjes (të përshtatur) për banorët e mjediseve urbane  

(a) shkollë fillore  
(b) shkollë të mesme 

 
 

1.02 
1.03 

 
 

na 
na 

LN.12 
Qasja e informacioneve për 
suksesin e fëmijëve në 
shkollë  

 PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët janë në shkollë dhe ua kanë dhënë kartelat e 
notave prindërve të tyre 
 

91.7 83.4 

LN.13 
Mundësia për të marrë 
pjesë në udhëheqësinë e 
shkollës 

 PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, te të cilët organi drejtues i shkollës është i hapur për 
prindërit për pjesëmarrje, sipas asaj që është raportuar nga të anketuarit  

83.7 69.1 
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LN.14 
Pjesëmarrja në 
udhëheqësinë e shkollës25 

 PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë, ndërsa një anëtar 
i rritur i amvisërisë së tyre  ka marrë pjesë në mbledhjet e organit drejtues të shkollës 

25.7 11.8 

LN.15 
Pjesëmarrja efektive në 
menaxhimin e shkollës 

 PR 

Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë, ndërsa një anëtar 
i rritur i amvisërisë së tyre  ka marrë pjesë në mbledhjet e organit drejtues të shkollës, në të cilën 
janë diskutuar çështjet kryesore të arsimit/financave  
 

18.4 7.6 

LN.16 
Diskutim me arsimtarët në 
lidhje me progresin e 
fëmijëve 

 PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, në rastin kur një anëtar i rritur i amvisërisë së tyre ka 
diskutuar me arsimtarin lidhur me progresin e fëmijës 

90.6 91.5 

LN.18 Ekzistimi i librave në shtëpi  PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët kanë tre ose më shumë libra për të lexuar në 
shtëpi 

58.8 12.4 

LN.19 Shprehitë e leximit në shtëpi  FL Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët lexojnë libra ose iu lexohen libra në shtëpi 89.3 72.7 

LN.20 Gjuha në shkollë dhe shtëpi  FL 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët mësojnë në shkollë në të njëjtën gjuhë që e 
flasin në shtëpi 

88.0 43.4 

LN.21 Mbështetja rreth detyrave   PR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët kanë detyra shtëpie dhe kanë marrë ndihmë në 
kryerjen e detyrave të shtëpisë  

69.0 61.5 

LN.22a 
LN.22b 
LN.22c 
LN.22d  
LN.22e  
LN.22f 

Fëmijët me shkathtësi 
funksionale të leximit dhe 
numrave 

4.1.1 FL 

Përqindja e fëmijëve, të cilët me sukses i kanë kryer tre detyrat themelore të leximit 
(a) Mosha 7-14 
(b) Mosha për klasën 2/3 
(c) Ndjek mësimin në klasën 2/3 

Përqindja e fëmijëve, të cilët me sukses i kanë kryer katër detyrat themelore me numra 
(d) Mosha 7-14 
(e) Mosha për klasën 2/3 
(f) Ndjek mësimin në klasën 2/3 

 
64.3 
42.4 
45.3 

 
40.9 
26.0 
25.5 

 
31.3 
12.5 
19.6 

 
18.9 
2.7 
7.1 

na: nuk është e zbatueshme 

( ) Shifrat e bazuara në rastet e paponderuara 25–49  

(*)Shifrat e bazuara në më pak se 25 rastet e paponderuara  

 

25 Një shpjegim mbi strukturën e udhëheqësisë së shkollës dhe pjesëmarrjen e prindërve është dhënë në pjesën “8.3 Përfshirja e Prindërve”.  
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TË MBROJTUR NGA DHUNA DHE EKSPLOATIMI   

PR.1 Regjistrimi i lindjes 16.9.1 BR 
Përqindja e fëmijëve të moshës 5 vjeçare, lindja e të cilëve është raportuar se është regjistruar me 
ndonjë autoritet civile 

99.8 
98.0 

PR.2 Disiplinimi i dhunshëm 16.2.1 UCD – FCD 
Përqindja e fëmijëve të moshës 1-14 vjeçare, të cilët kanë përjetuar dënim fizik dhe/ose agresion 
psikologjik nga ana e kujdestarëve në muajin e fundit 

73.1 81.8 

PR.3 Puna e fëmijëve 8.7.1 CL Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, të cilët janë të përfshirë në punë26 2.9 4.1 

PR.4a 
PR.4b 

Martesa e fëmijëve 5.3.1 MA 

Përqindja e grave të moshës 20-24 vjeçare, të cilat për herë të parë janë martuar ose kanë qenë në 
bashkëjetesë  

(a) para moshës 15 vjeçare 
(b) para moshës 18 vjeçare 

 
0.3 
7.5 

 
15.5 
45.1 

PR.5 

Të rinjtë e moshës 15-19 
vjeçare aktualisht të 
martuar ose në 
bashkëjetesë 

 MA Përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare, të cilat janë të martuara ose në bashkëjetesë 5.6 22.6 

PR.7a 
PR.7b 

Dallimi i moshës mes 
bashkëshortëve  

 MA 

Përqindja e grave të martuara ose në bashkëjetesë, bashkëshorti i të cilave është më i vjetër 10 ose 
më shumë vite  

(a) në mesin e grave të moshës 15-19 vjeçare,  
(b) në mesin e grave të moshës 20-24 vjeçare 

 
(*) 
4.7 

 
8.0 
4.8 

PR.15 
Qëndrimi ndaj dhunës 
familjare 

 DV 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë deklaruar se është e justifikueshme, që burri 
ta godet ose rrah gruan e tij në së paku njërën nga këto situata: (1) Nëse ajo del nga shtëpia, pa i 
treguar atij, (2) Nëse i neglizhon fëmijët, (3) Nëse ka zënkë me të, (4) Nëse refuzon të bëjë 
marrëdhënie intime me të, (5) Nëse e djeg gjellën  

10.0 18.6 

(*) Të dhënat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

 

26 Fëmijët punëtorë përcaktohen si fëmijë të përfshirë në aktivitete ekonomike ose në punët shtëpiake mbi pragun specifik të moshës. Përderisa koncepti i punës së fëmijëve përfshin ekspozimin ndaj kushteve të rrezikshme 

të punës, dhe kjo është mbledhur në MICS dhe është përfshirë më parë në treguesin e raportuar, përkufizimi aktual, i cili përdoret gjithashtu për raportimin e QZHQ-së, nuk i përfshin fëmijë që punojnë në kushte të 

rrezikshme. Shikoni Tabelat PR.3.1-4 për informacione më të detajuara mbi pragjet dhe klasifikimet.   
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JETA NË MJEDIST TË SIGURTË DHE TË PASTËR   

WS.1 
Përdorimi i burimeve të 
përmirësuara të ujit 

 WS Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që përdorin burime të përmirësuara të ujit të pijshëm 99.4 99.8 

WS.2 
Përdorimi i shërbimeve 
themelore të ujit për pije 

1.4.1 WS 

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, të cilët përdorin burime të përmirësuara të ujit të pijshëm 
qoftë në objektin e tyre të banimit/në oborrin/truallin e tyre, ose në distancë prej 30 minutave 
shkuarje edhe ardhje nga burimi i ujit 
 

98.8 99.8 

WS.3 Qasja në ujë për pije  WS Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me burim uji, të disponueshëm, atëherë kur iu nevojitet 81.1 69.7 

WS.S127 
Hapësirë për larje të 
duarve me ujë dhe sapun  

1.4.1 
& 

6.2.1 
HW 

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me hapësirë për larje të duarve, në të cilën ka ujë dhe sapun 
ose detergjent 

99.7 97.0 

WS.8 
Përdorimi i hapësirave të 
përmirësuara sanitare 

3.8.1 WS Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që përdorin hapësira të përmirësuara sanitare  97.1 93.2 

WS.9 
Përdorimi i shërbimeve 
themelore sanitare 

1.4.1 
& 

6.2.1 
WS 

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që përdorin hapësira të përmirësuara sanitare, të cilat nuk 
ndahen me të tjerët 

95.3 88.3 

WS.10 

Hedhje e sigurt e mbetjeve 
fekale (jashtëqitjeve) nga 
vendi i nyjave sanitare  
 

6.2.1 WS 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me hapësirë të përmirësuar sanitare, të cilat nuk derdhet në 
kanalizim dhe me mbeturina të jashtëqitjes, që kurrë nuk zbrazen dhe janë të groposura ose të 
mbuluara në gjiriz   

40.9 42.9 

WS.11 
Heqja e jashtëqitjeve për 
trajtim jashtë lokacionit 

6.2.1 WS 
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me hapësirë të përmirësuar sanitare, të cilat nuk derdhet në 
kanalizim dhe me mbeturina të jashtëqitjes, që nxirren nga ofruesi i shërbimeve për trajtim të 
mbeturinave jashtë lokacionit 

7.7 1.8 

WS.12 
Menaxhimi i higjienës 
menstruale 

 
UN 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë raportuar se kanë pasur menstruacione në 
12 muajt e fundit dhe të cilat kanë përdor materiale higjienike për me hapësirë private për larje dhe 
ndërrim derisa janë në shtëpi 

96.3 93.4 

 

27 Të anketuarit raportuan, që kishin në dispozicion një strukturë për larje të duarve me sapun ose detergjent. Kjo ndryshon nga treguesi standard i MICS-së ku intervistuesit vëzhgojnë si praninë e një objekti për larjen e 

duarve, ashtu edhe disponueshmërinë e ujit dhe sapunit ose pastruesve. Supozimi është se vetë-raportimi është një zëvendësues i vlefshëm në Maqedoninë Veriore. Për më shumë informacione shihni Kapitullin 10.2.  
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WS.13 
Përjashtimi nga aktivitete 
gjatë menstruacionit 

 UN 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë raportuar se kanë pasur menstruacione në 
12 muajt e fundit dhe të cilat nuk kanë marrë pjesë në aktivitete shoqërore, shkollore ose pune, për 
shkak të menstruacionit të tyre të fundit 

6.6 12.4 
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MUNDËSITË E BARABARTA NË JETË   

EQ.1 
Fëmijë me vështirësi 
funksionale 

 UCF – FCF 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-17 vjeçare, për të cilët është raportuar se kanë vështirësi 
funksionale në së paku një fushë (të zhvillimit) 

8.6 20.8 

EQ.2a 
EQ.2b 
EQ.2c 

Shtrirja e sigurimit 
shëndetësor 

 

  
WB 
CB 
UB 

Përqindja e grave dhe fëmijëve, të mbuluar me sigurim shëndetësor 
(a) gratë e moshës 15-49 vjeçare 
(b) fëmijët e moshës 5-17 vjeçare 
(c) fëmijët nën moshën 5 vjeçare 

 
93.7 
94.1 
95.3 

 
95.6 
95.9 
94.2 

EQ.3 
Popullsia e mbuluar nga 
shërbimet sociale 

1.3.1 ST – ED 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive, që jetojnë në amvisëri, të cilët marrin ndonjë lloj të shërbimeve 
dhe asistencës sociale dhe në 3 muajt e fundit 

55.1 67.4 

EQ.4 
Mbështetja e jashtme 
ekonomike për amvisëritë 
me të varfra 

 ST – ED 
Përqindja e amvisërive në dy kuintilet më të ulëta, të cilët kanë marrë ndonjë lloj të shërbimeve 
sociale në 3 muajt e fundit 

61.9 69.8 

EQ.5 
Fëmijët në amvisëri, të cilët 
kanë marrë ndonjë lloj të 
shërbimeve sociale  

 ST – ED 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare, që jetojnë në amvisëri, të cilat kanë pranuar ndonjë lloj 
të shërbimeve sociale në 3 muajt e fundit 

52.9 70.8 

EQ.6 
Mbështetja në lidhje me 
shkollimin  

 ED 
Përqindja e fëmijëve dhe të rinjve të moshës 5-24 vjeçare, të cilët aktualisht e ndjekin mësimin në 
shkollë, që kanë pranuar ndonjë lloj të mbështetjes rreth shkollimit në vitin aktual/vitin më të fundit 
shkollor 

1.6 4.5 

EQ.7 Diskriminimi 
10.3.1 

& 
16.b.1 

VT 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat personalisht janë ndjerë të diskriminuara ose 
ngacmuara brenda 12 muajve të fundit mbi bazë të diskriminimit të ndaluar nga ligji ndërkombëtar i 
të drejtave të njeriut 

12.5 17.7 

EQ.9a 
EQ.9b 

Indeksi i kënaqësisë së 
përgjithshme nga jeta  

 LS 
Rezultatet mesatare të kënaqësisë së grave nga jeta  

(a) mosha 15-24 vjeçare 
(b) mosha 15-49 vjeçare 

 
8.0 
7.7 

 
7.3 
6.7 

EQ.10a 
EQ.10b 

Lumturia   LS 
Përqindja e grave, të cilat janë shumë ose deri në një përmasë të lumtura 

(a) mosha 15-24 vjeçare 
(b) mosha 15-49 vjeçare 

 
91.3 
89.7 

 
87.8 
76.5 

EQ.11a 
EQ.11b 

Perceptimi i jetës më të 
mirë 

 LS 

Përqindja e grave, jeta e të cilave është përmirësuar gjatë vitit të fundit dhe të cilat presin që jeta e 
tyre do të jetë më e mirë pas një viti 

(a) mosha 15-24 vjeçare 
(b) mosha 15-49 vjeçare 

 
 

54.0 
44.2 

 
 

38.7 
29.7 
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 SHTRIRJA E MOSTRËS DHE KARAKTERISTIKAT E TË ANKETUARVE  

4.1 REZULTATET E INTERVISTAVE 

Maqedonia e Veriut 

Tabela SR.1.1 i paraqet rezultatet e realizimit të mostrës, përfshirë shkallët e përgjigjeve të dhëna. Nga 4777 
amvisëritë e zgjedhura për mostër, 4552 u gjetën në lokacionin e banimit. Prej tyre 4082 u intervistuan me sukses 
me një shkallë të përgjigjeve të amvisërive prej 89,7 për qind. 

Në amvisëritë  e intervistuara, janë identifikuar 3391 gra (mosha 15-49 vjeçare). Prej tyre, 3169 janë  intervistuar 
me sukses, duke dhënë një normë përgjigjeje prej 93.5 për qind brenda amvisërive të intervistuara. 

Në pyetësorët për amvisëri ishin regjistruar 1564 fëmijë nën moshën pesë vjeçare. Pyetësorët u plotësuan për 1506 
fëmijë sosh, që korrespondon me një normë përgjigjeje prej 96.3 për qind brenda amvisërive të intervistuara. 

Një nënmostër e fëmijëve nga mosha 5-17 vjeçare është përdorë për ta administruar pyetësorin për fëmijët e 
moshës 5-17 vjeçare. Vetëm një fëmijë është përzgjedhur, sipas zgjedhjes së rastit në secilën amvisëri të 
intervistuar, ndonëse kishte 2406 fëmijë të moshës 5-17 vjeçare të evidentuar në pyetësorët për amvisëri. Nga këto, 
u zgjodhën 1479 fëmijë, ndërsa pyetësorët u plotësuan për 1431 sosh,  që korrespondojnë me një normë përgjigjeje 
prej 96.8 për qind brenda amvisërive të intervistuara. 

Shkallët e përgjithshme të përgjigjeve të marra prej 83.8, 86.3 dhe 86.8 për qind janë llogaritur për intervistat 
individuale të grave, për fëmijët nën 5 vjeç, përkatësisht fëmijët e moshës 5-17 vjeçare.  

Vendbanimet rome  

Ngjashëm, tabela SR.1.1R paraqet rezultatet e realizimit të mostrës, përfshirë shkallët e përgjigjes së sondazhit të 
realizuar në vendbanimet rome. Nga 1584 amvisëritë e zgjedhura për mostër, 1476 u gjetën në lokacionin e banimit. 
Nga këto, 1390 u intervistuan me sukses me një shkallë të përgjigjes për amvisëri nga 94.2 për qind.  

Në amvisëritë e intervistuara, janë identifikuar 1500 gra (mosha 15-49 vjeçare). Nga këto, 1422 janë intervistuar me 
sukses, duke dhënë një shkallë përgjigjeje prej 94.8 për qind brenda amvisërive të intervistuara. 

Në pyetësorët për amvisëri ishin regjistruar 703 fëmijë nën moshën pesë vjeçare. Pyetësorët u plotësuan për 672 
prej këtyre fëmijëve, që korrespondon me një normë përgjigjeje prej 95.6 për qind brenda amvisërive të 
intervistuara. 

Një nënmostër e fëmijëve nga mosha 5-17 vjeçare u përdor për të administruar pyetësorin për fëmijët e moshës 5-
17 vjeçare. Vetëm një fëmijë është përzgjedhur sipas përzgjedhjes së rastit në secilën amvisëri të intervistuar, ndërsa 
ka pasur 1602 fëmijë të moshës 5-17 vjeçare të evidentuar në pyetësorët për amvisëri. Prej tyre janë përzgjedhur 
784 fëmijë, ndërsa janë plotësuar pyetësorët për 764 sosh, që korrespondojnë me një normë përgjigjeje prej 97.4 
për qind në amvisëritë e intervistuara. 

Shkallët e përgjithshme të përgjigjeve prej 89.3, 90.0 dhe 91.8 për qind llogariten për intervistat individuale të grave, 
për fëmijët nën 5 vjeç dhe për fëmijët e moshës 5-17 vjeçare në vendbanimet rome. 
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Tabela SR.1.1: Rezultatet e intervistave të amvisërive, grave, fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe fëmijëve nga mosha 5 deri në atë 17 vjeçare  
Numri i amvisërive, grave, fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe i fëmijëve nga mosha 5 deri në atë 17 vjeçare sipas rezultateve të intervistës, sipas mjedisit të vendbanimit dhe rajonitA, Maqedonia e Veriut, 
2018-2019  

  Gjithsej 

Mjedisi   Rajoni 

Urban Rural   Vardarit Lindor Jugperëndimor Juglindor Pellagonisë Pollogu Verilindor Shkup 

                          
Amvisëritë               

E marrë mostër  4777 2709 2068  584 530 535 526 532 602 527 941 
E zënë 4552 2574 1978  547 515 502 510 513 571 491 903 
E intervistuar 4082 2222 1860  521 478 459 478 483 494 436 733 
Shkalla e intervistave të përfunduara në 

amvisëri 
85.5 82.0 89.9  89.2 90.2 85.8 90.9 90.8 82.1 82.7 77.9 

Shkalla e përgjigjeve të marra në amvisëri  89.7 86.3 94.0  95.2 92.8 91.4 93.7 94.2 86.5 88.8 81.2 
Gratë e moshës 15-49 vjeçare              

Të përshtatshme/në dispozicion 3391 1663 1728  347 298 389 370 389 545 385 668 
Të intervistuara 3169 1539 1630  335 280 374 355 384 481 361 599 
Shkalla e përgjigjeve të marra nga gratë 93.5 92.5 94.3  96.5 94.0 96.1 95.9 98.7 88.3 93.8 89.7 
Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra 

nga gratë 
83.8 79.9 88.7  92.0 87.2 87.9 89.9 92.9 76.4 83.3 72.8 

Fëmijët nën moshën 5 vjeçare              
Të përshtatshëm/në dispozicion 1564 837 727  154 132 180 160 183 234 192 329 
Nënat/kujdestaret e intervistuara 1506 800 706  151 129 179 156 181 208 184 318 
Shkalla e përgjigjeve të marra për fëmijët nën 

moshën 5 vjeçare 
96.3 95.6 97.1  98.1 97.7 99.4 97.5 98.9 88.9 95.8 96.7 

Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra 
për fëmijët nën moshën 5 vjeçare 

86.3 82.5 91.3  93.4 90.7 90.9 91.4 93.1 76.9 85.1 78.5 

Fëmijët e moshës 5-17 vjeçareB              
Numri i fëmijëve në shtëpitë e intervistuara  2406 1078 1328  274 197 295 242 227 370 287 514 
Të përshtatshëm/në dispozicion 1479 710 769  173 127 178 146 161 232 166 296 
Nënat/kujdestaret e intervistuara 1431 671 760  171 121 176 141 161 223 163 275 
Shkalla e përgjigjeve të marra për fëmijët të 

moshës 5-17 vjeçare 
96.8 94.5 98.8  98.8 95.3 98.9 96.6 100.0 96.1 98.2 92.9 

Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra 
për fëmijët e moshës 5-17 vjeçare 

86.8 81.6 92.9   94.1 88.4 90.4 90.5 94.2 83.2 87.2 75.4 

A Tetë rajone janë përdorur për terrenet e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe 
logjistikës u vendos që të prodhohen vlerësime të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten vetëm në tabelat SR.1.1 deri 
SR.5.3. 
B Pyetësori për Fëmijët 5-17 vjeç u administrua me një fëmijë të zgjedhur sipas zgjedhjes së rastit në secilën amvisëri të intervistuar 
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Tabela SR.1.1R: Rezultatet e intervistave të amvisërive, grave, fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe të 
fëmijëve nga mosha 5 deri në atë 17 vjeçare  

Numri i amvisërive, grave, fëmijëve nën 5 vjeç dhe fëmijët e moshës 5-17 vjeçare nga rezultatet e intervistës, sipas zonës së 
vendbanimitA, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Gjithsej 

Mjedisi 

Urban Rural 

      

Amvisëritë     

E marrë mostër  1584 1480 104 

E zënë 1476 1377 99 

E intervistuar 1390 1291 99 

Shkalla e intervistave të përfunduara në amvisëri 87.8 87.2 95.2 

Shkalla e përgjigjeve të marra në amvisëri  94.2 93.8 100.0 

Gratë e moshës 15-49 vjeçare     
Të përshtatshme/në dispozicion 1500 1401 99 

Të intervistuara 1422 1329 93 

Shkalla e përgjigjeve të marra nga gratë 94.8 94.9 93.9 

Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra nga gratë 89.3 88.9 93.9 

Fëmijët nën moshën 5 vjeçare     
Të përshtatshëm/në dispozicion 703 652 51 

Nënat/kujdestaret e intervistuara 672 625 47 

Shkalla e përgjigjeve të marra për fëmijët nën moshën 5 
vjeçare 

95.6 95.9 92.2 

Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra për fëmijët nën 
moshën 5 vjeçare 

90.0 89.9 92.2 

Fëmijët e moshës 5-17 vjeçare     
Numri i fëmijëve në shtëpitë e intervistuara  1602 1476 126 

Të përshtatshëm/në dispozicion 784 730 54 

Nënat/kujdestaret e intervistuara 764 710 54 

Shkalla e përgjigjeve të marra për fëmijët të moshës 5-17 
vjeçare 

97.4 97.3 100.0 

Shkalla e përgjithshme e përgjigjeve të marra për fëmijët e 
moshës 5-17 vjeçare 

91.8 91.2 100.0 

A Urbane/rurale përdoret për terrenet e projektimit por jo terrenet e vlerësimit. Të dhënat sipas zonës së vendbanimit tregohen vetëm në 
tabelat SR.1.1R deri SR.5.3R.  
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4.2 BANIMI DHE KARAKTERISTIKAT E AMBIENTEVE TË BANIMIT  

Tabelat SR.2.1, SR.2.2 dhe SR.2.3 japin detaje të mëtejshme mbi karakteristikat e nivelit të amvisërisë të marra në 
Pyetësorin për amvisëri. Shumica e informacioneve të mbledhura mbi këto karakteristika të banimit janë përdorur 
në ndërtimin e indeksit të pasurisë. 

Tabela SR.2.1 paraqet karakteristikat e objekteve të banimit, të ndara sipas zonës dhe rajonit, të shpërndara nëse 
banesa ka energji elektrike, energji të përdorur për gatim, qasje në internet, materialet kryesore të dyshemesë, 
çatisë dhe mureve të jashtme, si dhe numrin e dhoma të përdorura për fjetje. 

Në tabelën SR.2.2 amvisëritë janë të shpërndara sipas pronësisë së pasurive të amvisërive dhe anëtarëve individualë 
të amvisërisë. Kjo gjithashtu përfshin pronësinë e objektit të banimit. 

Tabela SR.2.3 tregon se popullsia e amvisërive në zona dhe rajone shpërndahet sipas kuintileve të pasurisë së 
amvisërive. 

Nga ana tjetër tabelat SR.2.1R-SR.2.3R japin të njëjtat detaje në lidhje me karakteristikat e nivelit të amvisërisë në 
vendbanimet rome.
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Tabela SR.2.1: Karakteristikat e ambientit për banim 
Përqindja e distribuimit të amvisërive, sipas karakteristikave të përzgjedhura të ambienteve për banim, në bazë të mjedisit dhe rajonit të banimitA, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Gjithsej 

Mjedisi   Rajoni 

Urban Rural   Vardarit Lindor Jugperëndimor Juglindor Pellagonisë Pollogu Verilindor Shkup 

               
Gjithsej 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

               
Rryma elektrike              

Po, i kyçur në rrjet elektrik 99.7 99.7 99.6  99.8 99.5 100.0 97.7 100.0 99.9 99.8 99.8 
Po, nuk është i kyçur në rrjet elektrik 0.1 0.1 0.1  0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 
Jo 0.2 0.2 0.3  0.2 0.5 0.0 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 

Përdorimi i energjisë për gatimB              
Lëndë djegëse të pastra dhe teknologji 78.8 88.1 58.9  94.9 63.1 60.1 72.3 78.9 63.2 66.7 91.1 
Lëndë djegëse tjera 20.7 11.4 40.7  3.9 35.4 39.9 26.5 20.8 36.8 33.1 8.7 
Nuk është gatuar në amvisëri 0.4 0.4 0.4  1.2 1.5 0.0 1.2 0.3 0.0 0.2 0.1 
Mungon/ND  0.1 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

Qasja në Internet në shtëpiC              
Po 81.5 82.1 80.3  78.9 69.9 83.8 75.6 79.5 88.6 75.4 85.6 
Jo 18.5 17.9 19.7  21.1 30.1 16.2 24.4 20.5 11.4 24.6 14.4 

Materiale kryesore për dyshemeD              
Dysheme natyrore 0.1 0.0 0.2  0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 
Dysheme rudimentare 5.6 4.9 7.2  9.8 8.5 6.3 3.3 10.1 7.4 2.6 3.2 
Dysheme e përfunduar  94.3 95.1 92.5  90.2 91.3 93.7 96.2 89.8 92.4 97.4 96.7 
Tjetër 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 

Materiali kryesor i pullazitD              
Pullaz natyror 0.4 0.6 0.0  0.0 2.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 
Pullaz rudimentar 0.1 0.1 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 
Pullaz i përfunduar 99.2 98.9 99.9  99.9 97.9 100.0 100.0 99.6 99.5 100.0 98.8 
Tjetër 0.1 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 
Mungon/ND  0.2 0.3 0.0  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Materiali kryesor i mureve të jashtmeD              
Mure natyrore 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Mure rudimentare 0.9 0.7 1.2  0.0 1.6 0.0 0.2 1.5 0.1 2.3 0.8 
Mure të përfunduara 99.1 99.3 98.8  100.0 98.4 100.0 99.8 98.4 99.9 97.7 99.2 
Tjetër 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dhoma të përdora për fjetje              
1 33.8 36.2 28.7  35.6 45.5 33.1 44.3 32.2 25.3 29.6 32.8 
2 39.0 39.8 37.3  39.8 37.2 39.1 33.2 39.4 39.5 39.6 39.9 
3 ose më shumë 27.1 23.9 33.9  24.6 17.4 27.9 22.5 28.1 35.2 30.7 27.3 
Mungon/ND  0.0 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

               
Numri i amvisërive 4082 2782 1300  292 379 279 274 514 417 363 1563 
               
Numri mesatar i personave për dhomë, që përdoret për fjetje 1.79 1.73 1.91  1.71 1.75 1.87 1.80 1.75 2.01 1.82 1.74 
               
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me qasje në rrejt elektrik 
në amvisëri 1 

99.8 99.8 99.9   99.9 99.8 100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

               
Numri i anëtarëve të amvisërisë 14091 8949 5143   944 1164 1023 878 1745 1753 1366 5219 

1 1 MICS Indikatori SR.1 - Qasja në rrjet elektrik; QZHQ Indikatori 7.1.1 
A Tetë rajone janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos 
që të prodhohen vlerësime të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten vetëm në tabelat SR.1.1 deri SR.5.3. 
B Të llogaritur për amvisëri. Për përqindjen e anëtarëve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, që përdor lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim, ju lusim referohuni Tabelës TC.4.1 
C Shihni Tabelën SR.9.2 për detaje në lidhje me indikatorët për TIK pajisjet në amvisëri 
D Ju lusim referohuni Pyetësorëve të amvisërisë në Shtojcën E, pyetjet HC4, HC5 dhe HC6 për definim të materialeve natyrore, rudimentare, të përfunduara dhe tjetër 
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Tabela SR.2.2: Amvisëria dhe pronat personale 
Përqindja e amvisërive sipas pronësisë së amvisërive të përzgjedhura dhe pronave personale, si dhe shpërndarja në bazë të pronësisë së banesës, sipas mjedisit të banimit dhe rajonitA,  Maqedonia 
e Veriut 2018-2019 

  Gjithsej  

Mjedisi   Rajoni 

Urban Rural   Vardarit Lindor 
Jugperëndi

mor Juglindor 
Pellagonis

ë Pollogu Verilindor Vardarit 

               
Përqindja e amvisërive që 
posedojnë një 

             

TelevizorB 98.7 98.8 98.5  98.8 97.6 99.3 97.3 99.8 99.9 98.6 98.6 
Frigorifer 98.9 99.1 98.6  99.5 96.5 99.2 95.3 99.3 100.0 98.8 99.6 
Lavatriçe 96.1 97.2 94.0  96.7 91.7 97.9 92.0 97.8 99.3 92.3 97.0 
Shporet elektrik 94.3 96.6 89.3  96.6 87.1 92.1 89.5 97.5 89.1 91.0 97.9 
Ngrohës të ujit (Bojler) 96.0 97.2 93.3  96.8 89.8 98.7 87.2 98.2 99.0 92.1 97.7 
Makinë për larje të enëve 34.3 37.8 26.9  23.2 23.6 34.9 25.1 37.2 35.5 25.4 41.4 
Kondicioner i ajrit  43.9 55.2 19.7  54.3 25.5 17.6 43.4 33.4 21.0 34.2 63.0 
Makinë për tharje të rrobave 11.1 13.6 5.8  13.1 8.4 7.5 11.7 13.5 5.5 11.0 12.6 
Thithëse elektrike 92.7 94.2 89.7  93.1 84.5 94.8 86.7 92.8 94.4 90.9 95.3 
Pastrues i ajrit 5.1 6.9 1.2  2.3 0.7 1.6 1.8 2.8 4.2 2.9 9.4 
Sistem për vëzhgim me kamerë 4.4 5.3 2.5  1.3 2.5 2.8 3.2 5.1 5.0 2.2 6.1 
Vaskë me xhakuzi 1.4 1.3 1.8  0.0 1.5 1.4 0.6 1.6 2.0 1.5 1.6 

Përqindja e amvisërive që 
posedojnë 

             

Tokë bujqësore 34.0 23.3 56.9  53.1 45.3 38.2 49.8 38.9 45.9 46.6 16.5 
Fermë të kafshëve/për blegtori 12.3 3.4 31.5  9.1 21.5 20.0 19.9 11.5 13.2 34.4 2.9 

Përqindja e amvisërive ku së paku 
një anëtar i saj posedon 

             

Orë dorë 69.4 72.8 62.2  69.3 55.9 56.5 56.9 69.6 74.9 70.0 75.5 
Biçikletë 54.5 56.8 49.7  49.3 39.4 61.4 51.6 68.7 54.6 39.7 57.3 
Motoçikletë ose skuter  12.7 11.7 14.9  23.6 10.8 13.8 17.6 17.0 10.8 11.7 9.4 
Qerre me kafshë 1.7 0.2 5.0  1.0 2.1 1.0 13.5 1.6 0.1 3.1 0.0 
Makinë, kamion, furgon 68.1 66.4 71.7  68.6 52.1 71.9 59.8 68.7 76.4 60.8 72.0 
Barkë me motor 1.0 1.1 0.7  1.5 0.8 2.5 0.2 1.7 1.0 0.0 0.8 
Banesë shtesë / shtëpi pushimi ose 
apartament 

20.6 24.7 11.8  26.7 18.0 14.7 16.1 26.0 12.9 21.0 22.0 

Kompjuter ose tablet 69.5 73.2 61.4  67.0 60.1 66.3 60.0 73.4 66.6 60.3 76.0 
Celular 97.0 97.2 96.7  96.6 94.8 96.1 94.3 95.6 99.1 97.4 98.1 
Llogari bankare 93.6 96.6 87.0  99.4 93.9 94.4 93.6 96.1 79.7 87.4 96.5 

Pronësia e banesës              
Pronë e ndonjë anëtari të 

amvisërisë 
89.4 87.9 92.7  88.9 89.8 95.9 84.9 95.6 94.4 81.1 87.7 

Nuk është pronë e anëtarëve të 
amvisërisë 

10.3 11.7 7.3  11.1 10.2 4.1 15.1 4.4 5.6 18.9 11.7 

Është e marrë me qira 3.5 5.0 0.3  2.3 1.9 4.1 1.4 1.5 3.6 1.7 5.4 
Tjetër 6.8 6.8 7.0  8.8 8.4 0.0 13.7 2.9 1.9 17.2 6.3 
Nuk ka të dhëna/ND 0.3 0.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 

               
Numri i amvisërive 4082 2782 1300  292 379 279 274 514 417 363 1563 
A Tetë rajone janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të 
buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten vetëm në 
tabelat SR.1.1 deri SR.5.3. 
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A Shih Tabela SR.9.2 për detaje dhe indikatorë të pajisjeve TIK në amvisëri 
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Tabela SR.2.3: Kunitilet e pasurisë 
Përqindja e distribuimit të popullsisë së amvisërive në bazë të indeksit të kuinitilit të pasurisë, sipas mjedisit dhe rajonit, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019 

  

Kuinitili i indeksit të pasurisë 

Gjithsej 
Numri i anëtarëve 

të amvisërisë 
Më i 

varfër 
Niveli i 
dytë Mesëm 

Niveli i 
katërt 

Më i 
pasur 

          
Gjithsej 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 14091 

          
Mjedisi         

Urban 8.6 14.0 21.0 27.9 28.5 100.0 8949 
Rural 39.8 30.5 18.3 6.3 5.1 100.0 5143 

RajoniA         
i Vardarit 13.1 17.6 32.6 24.1 12.6 100.0 944 
Lindor 26.4 27.7 24.3 16.1 5.6 100.0 1164 
Jugperëndimor 22.0 31.8 27.3 13.0 5.8 100.0 1023 
Juglindor 30.6 21.6 24.0 12.5 11.3 100.0 878 
i Pellagonisë 13.9 18.5 25.5 25.5 16.6 100.0 1745 
i Pollogut 26.6 29.5 16.8 16.4 10.7 100.0 1753 
Verilindor 43.2 16.3 15.5 13.8 11.2 100.0 1366 
i Shkupit 11.4 14.4 15.1 23.8 35.2 100.0 5219 

A Tetë rajone janë përdorur për terrenet e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga 
urbane/rurale) por jo terrenet vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime të nivelit 
urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten vetëm në tabelat 
SR.1.1 deri SR.5.3.   
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Tabela SR.2.1R: Karakteristikat e ambientit për banim 
Përqindja e distribuimit të amvisërive, sipas karakteristikave të përzgjedhura të ambienteve për banim, në bazë të mjedisit dhe 
rajonit të banimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019   

  Gjithsej 

Mjedisi 

Urban Rural 

      
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

      
Rryma elektrike     

Po, i kyçur në rrjet elektrik 98.0 98.0 97.4 
Po, nuk është i kyçur në rrjet elektrik 0.6 0.6 0.0 
Jo 1.4 1.3 2.6 
Mungon/ND 61.3 62.5 46.9 

Përdorimi i energjisë për gatimB     
Lëndë djegëse dhe teknologji të pastra 37.8 36.7 50.5 
Lëndë tjera djegëse 0.8 0.6 2.6 
Nuk gatuhet ushqim në amvisëri 0.1 0.1 0.0 

Qasja në internet në shtëpiC     
Po 69.8 70.7 58.6 
Jo 30.2 29.3 41.4 

Materiali kryesor i dyshemesëD 
    

Dysheme natyrore 0.6 0.7 0.0 
Dysheme rudimentare 5.1 4.7 10.6 
Dysheme e përfunduar  94.2 94.6 89.4 
Tjetër 0.1 0.1 0.0 

Materiali kryesor i pullazitD     
Pullaz natyror 0.1 0.1 0.0 
Pullaz rudimentar 0.1 0.0 1.1 
Pullaz i përfunduar 99.5 99.6 98.6 
Tjetër 0.3 0.3 0.4 

Materiali kryesor i mureve të jashtmeD     
Pullaz natyror 0.2 0.2 0.0 
Pullaz rudimentar 0.4 0.3 1.4 
Pullaz i përfunduar 99.3 99.3 98.6 
Tjetër 0.1 0.2 0.0 

Dhoma të përdora për fjetje     
1 40.3 39.7 48.3 
2 41.9 42.3 36.3 
3 ose më shumë 17.8 18.0 15.4 

      
Numri i amvisërive 1390 1282 108 

      
Numri mesatar i personave për dhomë, që përdoret për fjetje 2.64 2.65 2.48 
      
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë me qasje në rrejt elektrik në 
amvisëri1 

98.7 98.6 98.7 

      
Numri i anëtarëve të amvisërisë 6241 5804 436 

1 MICS ndikatori SR.1 - Qasja në rrjet elektrik; QZHQ indikatori 7.1.1 
A Urban/rural përdoret për dizajn të fushave, por jo për vlerësim të fushave. Të dhënat sipas hapësirës së banimit janë paraqitur 
vetëm në tabelat SR.1.1R to SR.5.3R. 
B Llogaritur për amvisëritë. Për përqindjen e anëtareve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse 
të pastra dhe teknologji për gatim, ju lusim referohuni Tabelës TC.4.1 
C Shih Tabelën SR.9.2 për detaje dhe indikatorë të TIK pajisjeve në amvisëri  
D Ju lutem referohuni Pyetësorit për amvisëri në Shtojcën E, pyetjet HC4, HC5 dhe HC6 për përkufizimin e materialit natyror, 
rudimentar, i përfunduar dhe tjetër 
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Tabela SR.2.2R: Amvisëria dhe pronat personale 

Përqindja e amvisërive sipas pronësisë së amvisërive të përzgjedhura dhe pronave personale, si dhe shpërndarja në bazë të 
pronësisë së banesës, sipas mjedisit të banimitA, Maqedonia e Veriut, Vendbanimet rome, 2018-2019 

  Gjithsej  

Mjedisi 

Urban Rural 

  
    

Përqindja e amvisërive që posedojnë një     

TelevizorB 96.6 96.9 94.1 

Frigorifer 89.3 89.6 85.7 

Lavatriçe 83.4 83.6 80.8 

Shporet elektrik 77.4 79.4 54.5 

Ngrohës të ujit (Bojler) 75.6 76.7 62.5 

Makinë për larje të enëve 15.6 16.6 3.0 

Kondicioner i ajrit  14.9 15.7 6.3 

Makinë për tharje të rrobave 3.8 4.1 0.8 

Thithëse elektrike 65.7 67.2 48.3 

Pastrues i ajrit 0.8 0.9 0.0 

Sistem për vëzhgim me kamerë 1.3 1.4 0.0 

Vaskë me xhakuzi 0.8 0.9 0.0 

Përqindja e amvisërive që posedojnë     
Tokë bujqësore 1.4 0.5 11.9 

Fermë të kafshëve/për blegtori 3.6 3.0 10.4 

Përqindja e amvisërive ku së paku një anëtar i saj posedon ose ka     
Orë dorë 29.3 30.0 21.8 

Biçikletë 21.8 21.7 22.6 

Motoçikletë ose skuter  9.2 9.6 4.2 

Qerre me kafshë 1.3 1.2 2.5 

Makinë, kamion, furgon 24.5 24.5 24.7 

Barkë me motor 0.2 0.3 0.0 

Banesë shtesë / shtëpi pushimi ose apartament 1.6 1.8 0.0 

Kompjuter ose tablet 37.7 38.4 30.0 

Celular 93.3 93.3 93.5 

Llogari bankare 84.1 83.7 88.4 

Pronësia e banesës     
Pronë e ndonjë anëtari të amvisërisë 87.4 87.8 82.5 

Nuk është pronë e anëtarëve të amvisërisë 12.6 12.2 17.5 

Është e marrë me qira 3.9 4.0 2.4 

Tjetër 8.7 8.2 15.2 

      

Numri i amvisërive 1390 1282 108 

A Urban/rural për dizajn të terreneve, por jo për vlerësim të fushave. Të dhënat sipas hapësirës së banimit janë paraqitur vetëm 
në tabelat SR.1.1R deri në SR.5.3R.  

B Shih Tabelën SR.9.2 për detaje dhe indikatorë të TIK pajisjeve në amvisëri  

 

Tabela SR.2.3R: Kuinitilet e pasurisë 
Përqindja e distribuimit të popullsisë së amvisërive në bazë të indeksit të kuinitilit të pasurisë, sipas mjedisit dhe rajonit, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Kuinitili i indeksit të pasurisë 

Gjithsej 
Numri i anëtarëve 

të amvisërisë 
Më i 

varfër 
Niveli i 
dytë Mesëm 

Niveli i 
katërt 

Më i 
pasur 

          
Gjithsej 20.0 20.1 20.0 20.0 20.0 100.0 6241 

          
MjedisiA         

Urban 19.2 19.6 20.6 19.8 20.8 100.0 5804 
Rural 31.0 24.2 12.7 23.4 8.6 100.0 436 

A Urban/rural për hartim të terrenit, por jo për vlerësim të terreneve. Të dhënat sipas hapësirës së banimit janë paraqitur vetëm 
në tabelat SR.1.1R to SR.5.3R.  
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4.3 PËRBËRJA E AMVISËRISË 

Tabela SR.3.1 siguron shpërndarjen e amvisërive sipas karakteristikave të zgjedhura të sfondit, përfshirë gjininë e 
kryeamvisit rajonin, zonën, numrin e anëtarëve të familjes, arsimin dhe përkatësinë etnike të kryeamvisit28. Janë 
paraqitur edhe numrat e paponderuara dhe ato të ponderuara. Një informacion i tillë është thelbësor për 
interpretimin e gjetjeve të paraqitura më vonë në raport dhe për të siguruar informacione mbi përfaqësimin e 
mostrës së anketës. Tabelat e mbetura në këtë raport janë paraqitur vetëm me numra të ponderuara.29 

Karakteristikat e paraqitura të sfondit përdoren në tabelat pasuese në këtë raport; shifrat në tabelë gjithashtu 
synojnë ta tregojnë numrin e vëzhgimeve sipas kategorive kryesore të analizave në raport.  

Numri i përgjithshëm të amvisërive të ponderuara dhe të paponderuara është i barabartë, pasi që ponderimet e 
mostrës janë normalizuar. 29 Tabela tregon edhe madhësinë mesatares së ponderuara të amvisërisë të vlerësuar 
nga studimi.  

Në të njëjtin aspekt, tabela SR.3.1R siguron shpërndarjen e amvisërive sipas karakteristikave të zgjedhura të sfondit 
në vendbanimet rome përfshirë gjininë e kryeamvisit, moshën e kryemavisit, zonën, numrin e anëtarëve të 
amvisërisë dhe edukimin e kryeamvisit. 

 

28 Kjo është përcaktuar duke pyetur se cilat ka qenë gjuha amtare dhe përkatësia etnike e kryeamvisit. 
29 Shih Shtojcën A: Dizajni i mostrës, për më shumë detaje ne peshat e mostrës. 
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Tabela SR.3.1: Përbërja e amvisërisë 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së amvisërive sipas karakteristikave të përzgjedhura, Maqedonia e Veriut 2018-2019   

  
Përqindja e 

matur/peshuar 

Numri i amvisërive 

e matur jo e matur 

      
Gjithsej 100.0 4082 4082 
      
Gjinia e kreut të amvisërisë     

Mashkull 75.2 3072 3310 
Femër 24.8 1010 772 

Mosha e kreut të amvisërisë     
<18 0.0 0 0 
18-34 8.8 360 469 
35-64 61.0 2492 2574 
65-84 28.8 1176 997 
85+ 1.3 54 42 

Mjedisi     
Urban 68.2 2782 2222 
Rural 31.8 1300 1860 

RajoniA     
i Vardarit 7.2 292 521 
Lindor 9.3 379 478 
Jugperëndimor 6.8 279 459 
Juglindor 6.7 274 478 
i Pellagonisë 12.6 514 483 
i Pollogut 10.2 417 494 
Verilindor 8.9 363 436 
i Shkupit 38.3 1563 733 

Arsimi i kreut të amvisërisë     
Fillor ose jo 26.3 1074 1299 
Të mesëm 46.6 1903 1870 
Sipëror 27.1 1106 913 

Numri i anëtarëve të amvisërisë     
1 11.8 484 361 
2 24.5 999 825 
3 18.2 745 672 
4 20.4 834 878 
5 11.5 469 564 
6 8.4 345 466 
7+ 5.0 206 316 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë      
Maqedonas 73.8 3014 2923 
Shqiptar 15.3 625 808 
Tjetër 10.8 443 351 

Amvisëri meB     
Së paku një fëmijë të moshës 5 vjeçare  16.5 674 1253 
Së paku një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare 30.9 1260 1479 
Së paku një fëmijë mbi moshën  <18 vjeçare 39.4 1607 2136 
Së paku një grua të moshës 15-49 vjeçare 57.1 2330 2639 
Së paku një burrë të moshës 15-49 vjeçare 60.9 2485 2769 
Asnjë anëtar të moshës <50 vjeçare 29.1 1186 1003 
Asnjë anëtar të rritur (18+) vjeçar 0.0 0 0 
      

Mesatarja e përmasës së amvisërisë 3.5 4082 4082 
A Tetë rajone janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga 
urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime 
të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten 
vetëm në tabelat SR.1.1 deri SR.5.3.  
B Secila pjesë paraqet karakteristikë të ndarë të bazuar në numrin e përgjithshëm të amvisërive 
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Tabela SR.3.1R: Përbërja e amvisërisë  
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së amvisërive sipas karakteristikave të përzgjedhura, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut 2018-2019   

  
Përqindja e 

matur/peshuar 

Numri i amvisërive 

e matur jo e matur 

      
Gjithsej 100.0 1390 1390 
      
Gjinia e kreut të amvisërisë     

Mashkull 77.0 1070 1069 
Femër 23.0 320 321 

Mosha e kreut të amvisërisë     
<18 0.0 0 0 
18-34 18.2 253 259 
35-64 69.2 962 955 
65-84 12.4 172 174 
85+ 0.2 3 2 

MjedisiA     
Urban 92.2 1282 1291 
Rural 7.8 108 99 

Arsimi i kreut të amvisërisë     
Parashkollor ose nuk ka arsim 15.4 215 215 
Fillor 67.6 940 928 
Të mesëm+ 16.7 232 243 
Nuk ka/ND 0.3 4 4 

Numri i anëtarëve të amvisërisë     
1 7.1 99 97 
2 15.9 221 216 
3 13.4 186 188 
4 15.8 219 222 
5 17.7 246 248 
6 12.8 179 180 
7+ 17.3 240 239 

Amvisëri meB     
Së paku një fëmijë të moshës 5 vjeçare  35.0 486 486 
Së paku një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare 56.6 787 784 
Së paku një fëmijë mbi moshën  <18 vjeçare 66.2 920 920 
Së paku një grua të moshës 15-49 vjeçare 76.2 1059 1062 
Së paku një burrë të moshës 15-49 vjeçare 75.4 1048 1051 
Asnjë anëtar të moshës <50 vjeçare 16.0 223 220 
Asnjë anëtar të rritur (18+) vjeçar 0.0 0 0 
      

Mesatarja e përmasës së amvisërisë  4.5 1390 1390 
A Urban/rural për hartim të terrenit, por jo për vlerësim të terreneve. Të dhënat sipas hapësirës së banimit janë paraqitur vetëm 
në tabelat SR.1.1R to SR.5.3R.  
B Secila pjesë paraqet karakteristikë të ndarë të bazuar në numrin e përgjithshëm të amvisërive 
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4.4 STRUKTURA E MOSHËS SË POPULLËSISË SË AMVISËRISË  

Shpërndarja e ponderuar e moshës dhe gjinisë së popullatës së anketës është dhënë në Tabelën SR.4.1. Në 
amvisëritë e intervistuara me sukses në kuadër të anketimit janë shënuar gjithsej 14091 anëtarë të amvisërisë të 
ponderuara. Prej tyre, 7036 kanë qenë meshkuj, ndërsa 7056 femra.30  

Shpërndarja e ponderuar e moshës dhe gjinisë së popullatës së anketës në vendbanimet romë është dhënë në 
Tabelën SR.4.1R. Në amvisëritë e intervistuara me sukses në kudër të anketimit, janë regjistruar gjithsej 6241 raste 
të ponderuara të anëtarëve të amvisërisë. Nga këta, 3126 ishin meshkuj, ndërsa 3115 ishin femra.31  

Tabela SR.4.1: Shpërndarja e moshës së popullsisë së amvisërisë mbi bazë të gjinisë 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së popullsisëA së amvisërive sipas grupeve të moshës pesë vjeçare, dhe të fëmijëve 
(të moshës 0-17 vjeçare) dhe popullsisë së rritur të moshës (18 vjeçare ose më shumë), sipas gjinisë, Maqedonia e Veriut, 
2018-2019 

  

Meshkuj   Femra   Gjithsej 

Numri Përqindja  Numri Përqindja  Numri Përqindja 

                  
Gjithsej 7036 100.0  7056 100.0  14091 100.0 
           
Mosha          

0-4 461 6.6  388 5.5  850 6.0 
5-9 433 6.1  416 5.9  848 6.0 
10-14 370 5.3  388 5.5  758 5.4 
15-19 416 5.9  381 5.4  797 5.7 

15-17 229 3.3  248 3.5  477 3.4 
18-19 187 2.7  133 1.9  320 2.3 

20-24 503 7.2  419 5.9  922 6.5 
25-29 517 7.3  457 6.5  974 6.9 
30-34 502 7.1  425 6.0  926 6.6 
35-39 475 6.8  461 6.5  936 6.6 
40-44 447 6.4  480 6.8  928 6.6 
45-49 440 6.2  467 6.6  907 6.4 
50-54 477 6.8  504 7.1  981 7.0 
55-59 487 6.9  505 7.2  992 7.0 
60-64 453 6.4  527 7.5  980 7.0 
65-69 429 6.1  424 6.0  853 6.1 
70-74 249 3.5  347 4.9  596 4.2 
75-79 228 3.2  228 3.2  456 3.2 
80-84 101 1.4  148 2.1  250 1.8 
85+ 48 0.7  90 1.3  138 1.0 

Popullsia e fëmijëve dhe të rriturve          
Fëmijët e moshës 0-17 vjeçare 1493 21.2  1440 20.4  2933 20.8 
Të rriturit mbi moshën 18+ vjeçare 5543 78.8  5615 79.6  11158 79.2 

A Pasi që kjo tabelë përfshin të gjithë anëtarët e amvisërisë të regjistruar në amvisëritë e intervistuara, numrat dhe shpërndarjet 
sipas gjinisë nuk përputhen me të dhënat që gjenden për individët në tabelat SR.5.1W, SR.5.2 dhe SR.5.3,  ku individët e 
intervistuar vlerësohen me ponderimet individuale të mostrave. 

 

30 Shpërndarja e moshës një vjeçare është dhënë në Tabelën DQ.1.1 në Shtojcën D: Cilësia e të dhënave 
31 Shpërndarja e moshës një vjeçare është dhënë në Tabelën DQ.1.1R në Shtojcën D: Cilësia e të dhënave 
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Tabela SR.4.1R: Shpërndarja e moshës së popullsisë së amvisërisë mbi bazë të gjinisë  
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së popullsisëA së amvisërive sipas grupeve të moshës pesë vjeçare, dhe të fëmijëve 
(të moshës 0-17 vjeçare) dhe popullsisë së rritur të moshës (18 vjeçare ose më shumë), sipas gjinisë, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj   Femra   Gjithsej 

Numri Përqindja   Numri Përqindja   Numri Përqindja 

           
Gjithsej 3126 100.0  3115 100.0  6241 100.0 
           
Mosha          

0-4 356 11.4  352 11.3  708 11.3 
5-9 392 12.6  346 11.1  738 11.8 
10-14 268 8.6  296 9.5  564 9.0 
15-19 250 8.0  246 7.9  496 7.9 

15-17 142 4.5  154 4.9  295 4.7 
18-19 108 3.5  93 3.0  201 3.2 

20-24 229 7.3  255 8.2  484 7.7 
25-29 215 6.9  229 7.4  445 7.1 
30-34 214 6.8  191 6.1  404 6.5 
35-39 205 6.5  188 6.0  393 6.3 
40-44 189 6.0  203 6.5  392 6.3 
45-49 190 6.1  179 5.8  370 5.9 
50-54 178 5.7  168 5.4  347 5.6 
55-59 152 4.9  167 5.4  320 5.1 
60-64 129 4.1  126 4.0  255 4.1 
65-69 85 2.7  98 3.1  183 2.9 
70-74 38 1.2  37 1.2  75 1.2 
75-79 18 0.6  21 0.7  40 0.6 
80-84 12 0.4  10 0.3  22 0.3 
85+ 4 0.1  2 0.0  6 0.1 

Popullsia e fëmijëve dhe të 
rriturve 

         

Fëmijët e moshës 0-17 
vjeçare 

1158 37.0  1147 36.8  2305 36.9 

Të rriturit mbi moshën 18+ 
vjeçare 

1968 63.0  1967 63.2  3935 63.1 

A Pasi që kjo tabelë përfshin të gjithë anëtarët e amvisërisë të regjistruar në amvisëritë e intervistuara, numrat dhe shpërndarjet 
sipas gjinisë nuk përputhen me të dhënat që gjenden për individët në tabelat SR.5.1W, SR.5.2 dhe SR.5.3,  ku individët e 
intervistuar vlerësohen me ponderimet individuale të mostrave.  
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4.5 SFONDI I KARAKTERISTIKAVE TË TË ANKETUARVE  

Tabelat SR.5.1W, SR.5.2 dhe SR.5.3 japin informacione mbi karakteristikat e sfondit të të anketuarave femra nga 15-
49 vjeç, fëmijët nën moshën 5 vjeçare dhe fëmijët e moshës 5-17 vjeçare. Në të gjitha këto tabela, numri i 
përgjithshëm i observimeve të ponderuara dhe të paponderuara është i barabartë, pasi që ponderimi  mostrës është 
normalizuar (standardizuar). 29 Vini re se në Tabelën SR.5.3, është dhënë një kolonë shtesë (Numri i përgjithshëm i 
ponderuar i fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare) për ta llogaritur përzgjedhjen sipas zgjedhjes së rastit të një fëmije në 
amvisëritë me të paktën një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare. Ponderimi përfundimtar i secilit fëmijë është ponderimi 
i amvisërisë së shumëzuar me numrin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare në amvisëri. 

Përveç sigurimit të informacionit të dobishëm për karakteristikat e sfondit të grave, fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare 
dhe fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, tabelat synojnë gjithashtu të tregojnë numrin e vëzhgimeve në secilën kategori 
të sfondit. Këto kategori përdoren në tabelat vijuese të këtij raporti. Tabela SR.5.1W i siguron karakteristikat e 
sfondit të të anketuarave femra të moshës 15-49 vjeçare. Tabela përfshin informacione mbi shpërndarjen e grave 
sipas moshës, arsimit 32 , statusit martesor/bashkjetesës, statusit amnor, sigurimit shëndetësor, vështirësive 

 

32 Përgjatë këtij raporti kur përdoret si një variabël në sfond, përveç nëse përcaktohet ndryshe, “arsimi” i referohet nivelit më të 

lartë arsimor të cilin ndonjëherë e ka ndjekur i anketuari. 
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funksionale (për moshën 18-49 vjeçare), përkatësinë etnike të kreut të amvisërisë dhe indeksin e kuintalit të 
pasurisë.33, 34 

Karakteristikat bazë të fëmijëve nga mosha 5-17 vjeçare dhe të fëmijëve nën 5 vjeç janë paraqitur në Tabelat SR.5.2 
dhe SR.5.3. Këto përfshijnë shpërndarjen e fëmijëve sipas disa atributeve: gjinia, mjedisi, mosha në muaj, arsimi i 
nënës (ose kujdestares), lloji i të anketuarve, sigurimi shëndetësor, vështirësitë funksionale (për fëmijët nën 5 vjeç 
vetëm për moshën 2-4 vjeç), përkatësia etnike e kuintilit të indeksit pasurisë të kreut të amvisërisë. 

 

33 Indeksi i pasurisë është një tregues i përbërë i pasurisë. Për të ndërtuar indeksin e pasurisë bëhet analiza e komponentëve 

kryesorë, duke përdorur informacione mbi pronësinë e mallrave të konsumit, karakteristikat e ambienteve të banimit, ujit dhe 

kanalizimeve dhe karakteristikat tjera që kanë të bëjnë me pasurinë e amvisërisë, për të gjeneruar pesha (rezultatet e faktorëve) 

për secilën prej artikujve të përdorë. Së pari, rezultatet fillestare të faktorëve llogariten për mostrën totale. Pastaj, llogariten 

rezultatet e veçanta të amvisërive në zonat urbane dhe rurale. Më në fund, rezultatet e faktorëve urban dhe rural janë regresuar 

në rezultatet fillestare të faktorëve për t’i marrë rezultatet e kombinuara, përfundimtare të faktorëve për mostrën totale. Kjo 

është realizuar për ta minimizuar paragjykimin urban në vlerat e indeksit të pasurisë. Secilës amvisëri në mostrën e përgjithshëm 

i është caktuar një rezultat i pasurisë i bazuar në asetet në pronësi të asaj amvisërie dhe në rezultatet e faktorit përfundimtar të 

marrë siç përshkruhet më lart. Më pas popullsia e amvisërive të anketuara renditet sipas rezultatit të pasurisë së amvisërisë, në 

të cilën jeton dhe më në fund është e ndarë në 5 pjesë të barabarta (kuintile) nga më e ulëta (më e varfra) deri tek më e larta 

(më e pasura). Në MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut, janë përdorur pasuritë e mëposhtme në këtë përllogaritje: numri i 

personave për dhomë gjumi, materiali kryesor i dyshemesë, i çatisë dhe i mureve të jashtëm të banesës, linja telefonike fikse, 

radio, tryeza për ngrënie me karrige, divani, veshjet, shtrati për të fjetur; nëse amvisëria ka energji elektrike, një televizor, 

lavatriçe, frigorifer, sobë elektrike, ngrohës uji, pjatalarëse, kondicioner, makinë tharëse, fshesë me korrent, pastrues ajri, sistem 

monitorimi video, vaskë me xhakuzi; nëse ndonjë anëtar posedon një orë dore, biçikletë, motor apo skuter, 

makinë/kamion/furgon, varkë me motor, qerre që tërhiqet nga kafshët, shtëpi shtesë/shtëpi verore ose apartament; 

kompjuter/tablet, telefon celular; nëse amvisëria ka qasje në internet në shtëpi, posedon llogari bankare; nëse amvisëria zotëron 

tokë që mund të përdoret për bujqësi; llojin e burimit të energjisë që përdoret për gatim, llojin e burimit të energjisë që përdoret 

për ngrohje dhe ndriçim; vendi i gatimit; lloji i burimit të ujit, vendndodhja e burimit të ujit, uji i mjaftueshëm; vendi ku anëtarët 

e amvisërisë i pastrojnë duart, pavarësisht nëse ka sapun ose pastrues për larje dore; lloji i objektit të tualetit, vendndodhja e 

objektit të tualetit dhe nëse amvisëria ndan tualetin e vet me amvisëritë tjera ose përdor tualete publike. Në MICS për 

Vendbanimeve rome të Maqedonisë Veriore 2018-2019, janë përdorë këto mjete në këto llogaritje: personat për dhomë gjumi, 

materiali kryesor i dyshemesë, i çatisë dhe i murit të jashtëm të banesës, linja telefonike fikse, radio, ngrënie tavolinë me karrige, 

divan, veshjet, shtrati për të fjetur; nëse amvisëria ka energji elektrike, një televizion, lavatriçe, frigorifer, sobë elektrike, ngrohës 

uji, pjatalarëse, kondicioner, makinë tharëse, fshesë me korrent, pastrues ajri, sistem monitorimi video, tub xhakuzi; nëse ndonjë 

anëtar ka një orë dore, biçikletë, motor apo skuter, makinë / kamion / furgon, qerre që tërhiqet me kafshë, banesë shtesë/shtëpi 

fundjave ose apartament; kompjuter/tablet, telefon celular; nëse amvisëria ka qaje në internet në shtëpi, zotëron llogari 

bankare; llojin e burimit të energjisë që përdoret për gatim, llojin e burimit të energjisë që përdoret për ngrohje dhe ndriçimin; 

vendi gatimi; lloji të burimit të ujit, vendndodhja e burimit të ujit, uji i mjaftueshëm; vendi ku anëtarët e amvisërisë i pastrojnë 

duart, pavarësisht nëse ka sapun ose pastrues për larje dore; lloji i objektit të tualetit, vendndodhja e objektit të tualetit dhe 

nëse amvisëria ndan tualetin e vet me amvisëritë tjera ose përdor tualete publike. Indeksi i pasurisë supozohet se kap pasurinë 

themelore afatgjatë përmes informacionit mbi pasuritë shtëpiake dhe ka për qëllim të prodhojë një renditje të amvisërive sipas 

pasurisë, nga më i varfëri në më i pasur. Indeksi i pasurisë nuk jep informacion mbi varfërinë absolute, të ardhurat aktuale ose 

nivelet e shpenzimeve. Rezultatet e llogaritura të pasurisë janë të aplikueshme vetëm për të dhënat e veçanta, në të cilat 

bazohen.  

Informacione të mëtejshme mbi ndërtimin e indeksit të pasurisë mund të gjenden në:  

Filmer, D., and L. Pritchett. "Estimating Wealth Effects without Expenditure Data — or Tears: An Application to Educational 

Enrollments in States of India." Demography 38, no. 1 (2001): 115-32. doi:10.1353/dem.2001.0003.; 

Rutstein, S., and K. Johnson. The DHS Wealth Index. DHS Comparative Reports No. 6. Calverton: ORC Macro, 2004. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf.; 

Rutstein, S. The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areas. Calverton: Macro International, 2008. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf. 
34 Kur përshkruhen rezultatet e sondazhit sipas kuintileve të pasurisë, terminologjia e duhur përdoret kur iu referohet anëtarëve 

individualë të amvisërisë, të tilla si “gratë në kuintilin e popullatës më të pasur”, e cila përdoret në mënyrë të ndërsjellë me 

“gratë në popullatën më të pasur të sondazhit”, “gra që jetojnë në familjet në kuintilin më të pasur të popullatës”, dhe të 

ngjashme. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf
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Tabelat SR.5.1WR, SR.5.2R dhe SR.5.3R japin informacione mbi sfondin e karakteristikave të së anketuarave femra 
nga mosha 15-49 vjeçare, fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare që jetojnë në 
vendbanimet rome.
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Tabela SR.5.1W: Sfondi i karakteristikave të grave 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  
Përqindja e 

matur/peshuar 

Numri i grave 

e matur jo e matur 

        
Gjithsej 100.0 3169 3169 
      
Mjedisi     

Urban 63.4 2010 1539 
Rural 36.6 1159 1630 

RajoniA     
i Vardarit 5.8 183 335 
Lindor 7.4 234 280 
Jugperëndimor 6.7 211 374 
Juglindor 6.1 193 355 
Pellagonisë 11.5 366 384 
Pollogut 14.0 444 481 
Verilindor 9.4 297 361 
Shkupit 39.2 1241 599 

Mosha     
15-19 11.8 374 314 

15-17 7.5 239 202 
18-19 4.3 136 112 

20-24 13.3 422 371 
25-29 14.1 446 503 
30-34 14.2 450 642 
35-39 14.6 462 528 
40-44 15.9 504 435 
45-49 16.1 511 376 

Arsimi     
Parashkollor ose nuk ka arsim     
Fillor 21.3 675 746 
Të Mesëm 38.7 1227 1351 
Sipëror 40.0 1267 1072 

Statusi i martesës/bashkëjetesës     
Aktualisht e martuar/në bashkëjetesë 66.9 2121 2407 
Më parë e martuar/në bashkëjetesë  5.0 158 110 
Asnjëherë nuk është martuar/nuk ka qenë në 
bashkëjetesë 

28.0 887 651 

Nuk ka të dhëna 0.1 3 1 
Amësia dhe lindjet e fundit     

Kurrë nuk ka lindur fëmijë 34.2 1083 796 
Ka lindur fëmijë ndonjëherë 65.8 2086 2373 

Ka lindur fëmijë në dy vitet e fundit 10.7 339 574 
Nuk ka lindur fëmijë në dy vitet e fundit 55.1 1747 1799 

Sigurimi shëndetësor      
Ka sigurim 93.7 2968 2947 
Nuk ka sigurim 6.3 198 219 
Nuk ka të dhëna 0.1 2 3 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49 vjeçare)      
Ka vështirësi në funksionim 4.1 120 103 
Nuk ka vështirësi në funksionim 95.9 2810 2864 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 63.5 2012 1995 
Shqiptar 22.6 716 858 
Tjetër 13.9 441 316 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
Më i varfër 17.7 560 728 
Niveli i dytë 19.3 613 731 
Mesatar 19.2 608 702 
Niveli i katërt 21.5 683 568 
Më i pasur 22.2 705 440 

A Tetë rajone janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga 
urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime 
të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është u llogaritur në mënyrë përkatëse. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten 
vetëm në tabelat SR.1.1 deri në SR.5.3.  
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Tabela SR.5.2: Sfondi i karakteristikave të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja 
e 

ponderua
r 

Numri i fëmijëve nën moshën 5 
vjeçare 

të ponderuar të paponderuar 

        
Gjithsej 100.0 1506 1506 
      
Gjinia     

Mashkullore 53.9 811 797 
Femërore 46.1 695 709 

Mjedisi     
Urban 61.9 932 800 
Rural 38.1 574 706 

RajoniA     
i Vardarit 5.5 82 151 
Lindor 6.5 99 129 
Jugperëndimor 7.3 110 179 
Juglindor 6.1 92 156 
Pellagonisë 12.0 181 181 
Pollogut 14.4 216 208 
Verilindor 11.3 169 184 
Shkupit 37.0 557 318 

Mosha në muaj     
0-5 7.9 119 114 
6-11 9.3 140 149 
12-23 21.0 317 307 
24-35 17.6 265 291 
36-47 21.4 322 323 
48-59 22.8 344 322 

Arsimi i nënësB     
Fillor ose nuk ka 23.8 358 323 
i mesëm  32.7 493 589 
Sipëror 43.5 655 594 

Personat e intervistuar me pyetësorin për fëmijë nën moshën 5 
vjeçare 

    

Nëna 99.4 1497 1493 
Kujdestar tjetër primar 0.6 9 13 

Sigurimi shëndetësor     
Ka sigurim 95.3 1435 1430 
Nuk ka sigurim 4.6 70 75 
Nuk ka të dhëna 0.1 1 1 

Vështirësitë në funksionim të fëmijës (mosha 2-4 vjeç)C,D     
Ka vështirësi në funksionim 2.2 20 18 
Nuk ka vështirësi në funksionim 97.8 910 918 

Vështirësi e nënës në funksionimE     
Ka vështirësi funksionale 1.8 28 28 
Nuk ka vështirësi funksionale 97.1 1463 1465 
Nuk ka informacion 1.0 16 13 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 53.6 807 931 
Shqiptar 29.0 436 398 
Tjetër 17.5 263 177 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 23.8 359 368 
Niveli i dytë 19.0 286 306 
Mesatar 16.9 254 310 
Niveli i katërt 18.3 276 272 
Më i pasur 22.0 331 250 

A Tetë rajonet janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga 
urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime 
të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është llogaritur në përputhje me rrethanat. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten 
vetëm në tabelat SR.1.1 deri SR.5.3. 
B Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, arsimi i nënës iu referohet arritjeve arsimore të nënave, si dhe kujdestarëve të fëmijëve 
nën 5 vjeç, të cilët janë të anketuarit në pyetësorin nën-5, nëse nëna është e vdekur ose jeton diku tjetër. 
C Rezultatet e modulit të Funksionimit të fëmijëve janë paraqitur në Kapitullin 11.1. 
D Fëmijët e moshës 0-1 vjeç janë të përjashtuar, pasi vështirësitë funksionale mblidhen vetëm për fëmijët e moshës 2-4 vjeçare 
E Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, vështirësitë funksionale të nënës iu referohen vështirësive funksionale të nënave, si dhe 
kujdestarëve të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare siç përmendet në shënimin A. Kategoria e “Asnjë informacion” vlen për nënat 
ose kujdestaret, për të cilat nuk ishte administruar Moduli i funksionimit të të rriturve, p.sh. nëna është nën moshën 18 vjeçare 
ose mbi moshën 49 vjeçare. Ju lutemi referojuni Tabelës 8.1W për rezultatet e Modulit të funksionimit të të rriturve. 
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Tabela SR.5.3: Sfondi i karakteristikave të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
matur/peshuar 

Numri 
përgjithshëm 
i peshuar  i 
fëmijëve të 
moshës 5-
17 vjeçare 

Numri i amvisërive me 
së paku një fëmijë të 
moshës 5-17 vjeçare 

të 
peshuara 

Të 
papeshuara 

          
Gjithsej 100.0 2397 1431 1431 

       
Gjinia      

Mashkullore 47.6 1142 721 721 
Femërore 52.4 1256 710 710 

Mjedisi      
Urban 61.4 1471 889 671 
Rural 38.6 926 542 760 

RajoniB      
i Vardarit 6.8 164 103 171 
Lindor 8.1 194 112 121 
Jugperëndimor 7.3 175 105 176 
Juglindor 5.3 127 78 141 
Pellagonisë 10.1 242 173 161 
Pollogut 13.3 318 201 223 
Verilindor 10.7 256 148 163 
Shkupit 38.4 920 511 275 

Mosha       
5-9 41.2 988 611 710 
10-14 32.0 767 447 434 
15-17 26.8 642 373 287 

Arsimi i nënësC      
Fillor ose nuk ka 39.6 950 464 482 
i mesëm  34.2 820 530 582 
Sipëror 26.1 627 438 367 

Të anketuarit e pyetësorit të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare      
Nëna 95.2 2282 1375 1380 
Kujdestare tjetër primare 3.6 87 47 48 
EmancipuarC 1.2 29 9 3 

Sigurimi shëndetësor      
Ka sigurim shëndetësor 94.1 2257 1347 1339 
Nuk ka sigurim shëndetësor  5.9 140 84 92 

Vështirësitë funksionale të fëmijësD      
Ka vështirësi në funksionim 11.1 266 152 157 
Nuk ka vështirësi në funksionim 88.9 2131 1279 1274 

Vështirësitë funksionale të nënësE      
Ka vështirësi në funksionim 5.7 136 59 47 
Nuk ka vështirësi në funksionim 87.3 2093 1260 1297 
Nuk ka informacion 7.0 168 112 87 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë      
Maqedonas 54.4 1303 869 863 
Shqiptar 26.8 643 346 406 
Tjetër 18.8 451 216 162 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
Më i varfër 23.0 550 280 350 
Niveli i dytë 21.7 521 283 332 
Mesatar 17.2 412 249 303 
Niveli i katërt 19.0 456 307 253 
Më i pasur 19.1 459 312 193 

A Përderisa një fëmijë zgjedhet sipas zgjedhjes së rastit në secilën amvisëri me të paktën një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare, 
pesha përfundimtare e secilit fëmijë është pesha e amvisërisë e shumëzuar me numrin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare në 
amvisëri. Kjo kolonë është baza për shpërndarjen e përqindjes së matur, d.m.th. shpërndarjen e të gjithë fëmijëve të moshës 5-
17 vjeçare në amvisëritë e marra për mostër. 
B Tetë rajonet janë përdorur për fushat e projektimit (shtresëzimi dhe përzgjedhjet janë kryer duke u kujdesur për 8 rajone nga 
urbane/rurale) por jo fusha vlerësuese. Për shkak të kufizimeve të buxhetit dhe logjistikës, u vendos që të prodhohen vlerësime 
të nivelit urban/rural, ndërsa madhësia e mostrës është llogaritur në përputhje me rrethanat. Të dhënat sipas rajoneve paraqiten 
vetëm në tabelat SR.1.1 deri SR.5.3.   
C Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, kur është e aplikueshme, arsimi i nënës i referohet arritjeve arsimore të nënave, si dhe 
kujdestareve të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, të cilat janë të anketuarit në pyetësorin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare 
nëse nëna ka ndërruar jetë ose jeton diku tjetër. Për fëmijët e emancipuar (pavarur) ky është statusi arsimor i fëmijës së 
zgjedhur.  
D Fëmijët e moshës 15-17 vjeç konsideroheshin të emancipuar dhe intervistuar individualisht nëse nuk jetonin me nënën e tij / 
saj dhe i anketuari në pyetësorin e amvisave tregoi që fëmija nuk ka kujdestar parësor Fëmijët e moshës 15-17 vjeç 
konsideroheshin të emancipuar dhe janë intervistuar individualisht, nëse nuk jetonin me nënën e tyre, dhe kur të anketuarit në 
Pyetësorin e për amvisëri potencuan që fëmija nuk ka kujdestar primar.  
E Rezultatet e Modulit të funksionimit të fëmijës janë prezantuar në Kapitullin 11. 
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F Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, vështirësitë funksionale të nënës iu referohen vështirësive funksionale të nënave, si dhe 
kujdestarëve të fëmijëve nga 5-17 vjeç siç përmendet në shënimin B. Kategoria e “Nuk ka informacion” vlen për nënat ose 
kujdestaret, për të cilat Moduli i i funksionimi i të rriturve nuk është administruar, p.sh. nëna është nën moshën 18 vjeç ose mbi 
moshën 49 vjeçare. Gjithashtu këtu fëmijët edhe fëmijët e emancipuar. Ju lutemi referojuni Tabelës 8.1W për rezultatet e 
Modulit të funksionimit të të rriturve. 
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Tabela SR.5.1WR: Sfondi i karakteristikave të grave 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  
Përqindja e 

matur/peshuar 

Numri i grave 

e matur jo e matur 

      
Gjithsej 100.0 1422 1422 
      
MjedisiA     

Urban 93.3 1327 1329 
Rural 6.7 95 93 

Mosha     
15-19 15.8 225 228 

15-17 10.0 142 144 
18-19 5.9 83 84 

20-24 17.0 241 243 
25-29 15.7 224 225 
30-34 13.2 188 191 
35-39 12.7 180 182 
40-44 13.6 193 183 
45-49 12.0 171 170 

Arsimi     
Parashkollor ose nuk ka arsim  21.2 302 298 
Fillore 58.8 836 838 
Të mesëm+ 20.0 284 286 

Statusi i martesës/bashkëjetesës     
Aktualisht e martuar/në bashkëjetesë 74.9 1064 1061 
Më parë e martuar/në bashkëjetesë  7.6 109 108 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë  17.4 248 252 
Nuk ka të dhëna 0.1 1 1 

Amësia dhe lindjet e fundit      
Kurrë nuk ka lindur fëmijë 23.8 338 344 
Ka lindur fëmijë ndonjëherë 76.2 1084 1078 

Ka lindur fëmijë në dy vitet e fundit 16.8 239 236 
Nuk ka lindur fëmijë në dy vitet e fundit 59.4 845 842 

Sigurimi shëndetësor     
Ka sigurim 95.6 1360 1361 
Nuk ka sigurim 4.4 62 61 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49 vjeçare)     
Ka vështirësi në funksionim 12.4 159 158 
Nuk ka vështirësi në funksionim 87.6 1121 1120 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
Më i varfër 18.6 265 268 
Niveli i dytë 19.9 283 281 
Mesatar 20.7 295 296 
Niveli i katërt 19.3 274 277 
Më i pasur 21.5 306 300 

A Urban/rural përdoret për hartim të terreneve, por jo për vlerësim të terreneve. Të dhënat sipas sferës së banimit janë paraqitur 
në tabelat SR.1.1R to SR.5.3R. 
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Tabela SR.5.2R: Sfondi i karakteristikave të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019  

  
Përqindja e 

matur/peshuar 

Numri i fëmijëve nën moshën 5 vjeçare 

e matur jo e matur 

      
Gjithsej  100.0 672 672 
      
Gjinia     

Mashkullore 50.3 338 337 
Femërore  49.7 334 335 

MjedisiA     
Urban 93.2 626 625 
Rural 6.8 46 47 

Mosha në muaj     
0-5 7.9 53 54 
6-11 9.5 64 63 
12-23 18.9 127 126 
24-35 18.5 124 122 
36-47 23.3 157 160 
48-59 21.9 147 147 

Arsimi i nënësB     
Parashkollor ose nuk ka arsim  24.9 167 168 
Fillore 56.7 381 379 
Të mesëm+ 18.4 124 125 

Të anketuarit e Pyetësorit për fëmijët e moshës nën 5 vjeç     
Nëna  95.7 643 645 
Kujdestare tjera primare 4.3 29 27 

Sigurimi shëndetësor     
Ka sigurim 94.2 633 633 
Nuk ka sigurim 5.8 39 39 

Vështirësitë në funksionim të fëmijës (mosha 2-4 vjeç)C,D     
Ka vështirësi në funksionim 6.1 26 25 
Nuk ka vështirësi në funksionim 93.9 402 404 

Vështirësitë e nënës në funksionimE     
Ka vështirësi në funksionim 7.1 48 50 
Nuk ka vështirësi në funksionim 88.4 594 593 
Nuk ka informacion 4.5 30 29 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
Më i varfër 25.1 169 174 
Niveli i dytë 21.6 145 145 
Mesatar 17.3 116 116 
Niveli i katërt 18.1 121 119 
Më i pasur 18.0 121 118 

A Urban/rural përdoret për hartim të terreneve, por jo për vlerësim të terreneve. Të dhënat sipas sferës së banimit janë paraqitur 
në tabelat SR.1.1R deri në SR.5.3R.  
B Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, arsimi i nënës iu referohet arritjeve arsimore të nënave, si dhe kujdestarëve të fëmijëve 
nën 5 vjeç, të cilat janë anketuarit në Pyetësorin për fëmijë nën 5 vjeç, nëse nëna është e vdekur ose jeton diku tjetër 
C Rezultatet e Modulit të funksionimit të fëmijës janë prezantuar në Kapitullin 11.1. 
D Fëmijët e moshës 0-1 vjeçare janë të përjashtuar, pasi vështirësitë funksionale grumbullohen vetëm për ata të moshës 2-4 
vjeçare 
E Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, vështirësitë funksionale të nënës iu referohen vështirësive funksionale të nënave, si dhe 
kujdestareve të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, siç përmendet në shënimin A. Kategoria e “Asnjë informacion” vlen për nënat 
ose kujdestaret, për të cilat nuk ishte administruar Moduli i funksionimit të të rriturve, p.sh. nëna është nën moshën 18 vjeçare 
ose mbi moshën 49 vjeçare. Ju lutemi referojuni Tabelës 8.1W për rezultatet e Modulit të funksionimit të të rriturve.  
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Tabela SR.5.3R: Sfondi i karakteristikave të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare 
Përqindja dhe shpeshtësia e shpërndarjes së fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019 

  

Përqindja e 
matur/peshuar 

Numri i 
përgjithshëm 

i peshuar i 
fëmijëve të 
moshës  5-
17 vjeçareA 

Numri i 
amvisërive 

me fëmijë të 
moshës 5-17 

vjeçare 

e 
matur 

jo e 
matur 

       
Gjithsej 100.0 1550 764 764 

    
   

Gjinia      
Mashkullore 49.5 767 379 379 
Femërore 50.5 783 385 385 

MjedisiB      
Urban 91.8 1423 708 710 
Rural 8.2 127 56 54 

Mosha      
5-9 49.2 763 387 381 
10-14 33.4 517 234 240 
15-17 17.4 269 144 143 

Arsimi i nënësC      
Parashkollor ose nuk ka arsim  31.0 480 209 207 
Fillore 61.9 959 481 483 
Të mesëm+ 7.1 110 74 74 

Personat e intervistuar me pyetësorin për fëmijë e moshës 5-17 vjeçare      
Nëna 90.2 1397 678 681 
Kujdestar tjetër primar 8.6 133 74 72 
i/e pavarur (emancipuar)D 1.2 19 12 11 

Sigurimi shëndetësor      
Ka sigurim 95.9 1487 729 729 
Nuk ka sigurim 3.9 61 34 34 
Mungon/ND 0.1 2 1 1 

Vështirësitë e fëmijës në funksionimE      
Ka vështirësi në funksionim 24.8 385 188 186 
Nuk ka vështirësi në funksionim 75.2 1165 576 578 

Vështirësi e nënës në funksionimF      
Ka vështirësi në funksionim 13.6 211 91 90 
Nuk ka vështirësi në funksionim 77.3 1198 591 593 
Nuk ka informacion 9.0 140 82 81 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 25.4 394 175 179 
Niveli i dytë 22.3 346 159 155 
Mesatar 19.1 296 151 152 
Niveli i katërt 16.6 257 133 132 
Më i pasur 16.5 256 146 146 

A Përderisa një fëmijë zgjedhet sipas zgjedhjes së rastit në secilën amvisëri me të paktën një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare, 
pesha përfundimtare e secilit fëmijë është pesha e amvisërisë e shumëzuar me numrin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare në 
amvisëri. Kjo kolonë është baza për shpërndarjen e përqindjes së matur, d.m.th. shpërndarjen e të gjithë fëmijëve të moshës 5-
17 vjeçare në amvisëritë e marra për mostër. 
B Urban/rural përdoret për hartim të terreneve, por jo për vlerësim të terreneve. Të dhënat sipas sferës së banimit janë paraqitur 
në tabelat SR.1.1R deri në SR.5.3R. 
C Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, kur është e aplikueshme, arsimi i nënës i referohet arritjeve arsimore të nënave, si dhe 
kujdestareve të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, të cilat janë të anketuarit në pyetësorin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare 
nëse nëna ka ndërruar jetë ose jeton diku tjetër. Për fëmijët e emancipuar (pavarur) ky është statusi arsimor i fëmijës së 
zgjedhur.  
D Fëmijët e moshës 15-17 vjeç konsideroheshin të emancipuar dhe intervistoheshin individualisht, nëse nuk jetonin me nënën e 
tyre dhe i anketuari në Pyetësorin për amvisëri tregonte që fëmija nuk ka kujdestar primar.  
E Rezultatet e Modulit të funksionimit të fëmijës janë prezantuar në Kapitullin 11.1.  
F Në këtë tabelë dhe përgjatë raportit, vështirësitë funksionale të nënës iu referohen vështirësive funksionale të nënave, si dhe 
kujdestarëve të fëmijëve nga 5-17 vjeç siç përmendet në shënimin B. Kategoria e “Nuk ka informacion” vlen për nënat ose 
kujdestaret, për të cilat Moduli i funksionimi i të rriturve nuk është administruar, p.sh. nëna është nën moshën 18 vjeç ose mbi 
moshën 49 vjeçare. Gjithashtu këtu fëmijët edhe fëmijët e emancipuar. Ju lutemi referojuni Tabelës 8.1W për rezultatet e 
Modulit të funksionimit të të rriturve. 
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4.6 SHKRIMI E LEXIMI 

Shkalla e shkrimit e leximit i pasqyron rezultatet e arsimit fillor gjatë 30-40 viteve të mëparshme. Si masë e 
efektivitetit të sistemit të arsimit fillor, shpesh shihet si një masë e mirë e progresit shoqëror dhe arritjeve 
ekonomike. Në MICS, arsimimi vlerësohet në bazë të aftësisë së të anketuarve për të lexuar një deklaratë të shkurtër 
të thjeshtë ose në bazë të ndjekjes së mësimit në shkollë. 

Tabela SR.6.1W i tregon gjetjet e sondazhit për numrin e përgjithshëm të grave të intervistuara. Shkalla e shkrimit 
e leximit të të rinjve, MICS Indikatori SR.2, llogaritet për gratë e moshës 15-24 vjeçare dhe prezantohet i ndarë sipas 
moshës.  

Vini re se ata që kanë ndjekur ndonjëherë shkollimin e mesëm të ulët (klasifikimi nacional: shkollë fillore 6-9) ose 
arsimi më të lartë, klasifikohen menjëherë si të arsimuar, për shkak të nivelit të arsimimit të tyre dhe për këtë arsye 
nuk u kërkohet ta lexojnë deklaratën. Të gjithë të tjerët që e lexojnë me sukses deklaratën klasifikohen gjithashtu si 
persona që dinë shkrim e lexim. Tabelat janë dizajnuar si shpërndarje të plotë të të anketuarve në sondazh, sipas 
nivelit të arsimit të ndjekur ndonjëherë. Përqindja totale e arsimimit e atyre që dinë shkrim e lexim në kolonën 
përfundimtare është shuma e individëve të arsimuar midis atyre me 1) arsim parashkollor ose pa arsim, 2) arsim 
fillor dhe 3) atyre me të paktën ca arsim të mesëm. 

Përqindja që mungon i përfshin ata, për të cilët nuk ka pasur fjali (për t’u lexuar) në gjuhën e duhur ose për të cilët 
nuk është raportuar ndonjë përgjigje.  

Tabela SR.6.1WR tregon gjetjet e sondazhit për numrin e përgjithshëm të grave të intervistuara në vendbanimet 
rome. Shkalla e shkrimit e leximit, indikatori MICS SR.2, llogaritet për gratë e moshës 15-24 vjeçare dhe paraqitet 
në pjesën e ndarjes sipas moshës. Qasja e përgjithshme për llogaritjen e këtyre shifrave është e njëjtë me atë që 
është përshkruar më lart.
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Tabela SR.6.1W: Shkrimi e leximi (gratë) 
Përqindja e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas nivelit më të lartë të shkollimit të ndjekur dhe përqindja e 
përgjithshme e shkrimit dhe leximit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Shpërndarja e përqindjes së 
nivelit më të lartë të shkollimit dhe 

shkrim leximit 

Gjithsej 

Përqindja e 
përgjithshme 

e shkrim 
leximit1 

Numri i 
grave 

Fillor ose nuk ka  Arsim të 
mesëm 
ose më 
të lartëA 

Di 
shkrim 
e lexim Analfabet   

          
Gjithsej  19.4 1.9  78.7 100.0 98.1 3169 
          
Mjedisi         

Urban 13.6 1.8  84.6 100.0 98.2 2010 
Rural 29.5 2.0  68.5 100.0 98.0 1159 

Mosha         
15-241 8.3 1.5  90.2 100.0 98.5 796 

15-19 8.7 0.4  90.9 100.0 99.6 374 
15-17 10.8 0.6  88.5 100.0 99.4 239 
18-19 4.9 0.0  95.1 100.0 100.0 136 

20-24 8.0 2.4  89.6 100.0 97.6 422 
25-34 14.4 1.8  83.8 100.0 98.2 896 
35-49 28.5 2.2  69.3 100.0 97.8 1477 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         
Ka vështirësi funksionale 65.3 6.3  28.4 100.0 93.7 120 
Nuk ka vështirësi funksionale 18.2 1.8  80.0 100.0 98.2 2810 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 6.9 0.4  92.8 100.0 99.6 2012 
Shqiptar 41.4 1.5  57.1 100.0 98.5 716 
Tjetër 41.0 9.5  49.5 100.0 90.5 441 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 48.7 7.7  43.6 100.0 92.3 560 
Niveli i dytë 29.4 2.1  68.4 100.0 97.9 613 
Mesatar 14.1 0.0  85.9 100.0 100.0 608 
Niveli i katërt 6.9 0.5  92.6 100.0 99.5 683 
Më i pasur 4.2 0.0  95.8 100.0 100.0 705 

1  MICS indikatori SR.2 - Shkalla e shkrimit  e leximit (mosha 15-24 vjeç) 
A Të anketuarit që kanë ndjekur shkollën e mesme ose më të lartë konsiderohen se dinë shkrim lexim dhe nuk testohen. 
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Tabela SR.6.1WR: Shkrimi e leximi (gratë)  
Përqindja e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas nivelit më të lartë të shkollimit të ndjekur dhe përqindja e 
përgjithshme e shkrimit dhe leximit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Shpërndarja e përqindjes së nivelit më të lartë të shkollimit 
dhe shkrim leximit  

Gjithsej 

Përqindja 
e 

përgjithsh
me e 

shkrim 
leximit1 

Numri i 
grave 

Arsim para fillor ose 
nuk ka arsim  Fillor 

Arsim të 
mesëm 

ose më të 
lartë A 

Di shkrim 
e lexim 

Analfab
et   

Di shkrim 
e lexim Analfabet 

            
Gjithsej 1.7 19.6  50.2 8.6 20.0 100.0 71.8 1422 
            
Mosha           

15-241 0.3 13.5  43.3 5.1 37.7 100.0 81.3 466 
15-19 0.0 7.3  47.9 4.9 39.9 100.0 87.7 225 

15-17 0.0 4.0  52.5 5.9 37.6 100.0 90.1 142 
18-19 0.0 12.9  40.0 3.3 43.8 100.0 83.8 83 

20-24 0.6 19.4  39.0 5.3 35.7 100.0 75.3 241 
25-34 1.7 22.5  49.0 9.5 17.2 100.0 67.9 412 
35-49 2.8 22.5  57.0 10.9 6.9 100.0 66.6 544 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)       
Ka vështirësi 

funksionale 
1.7 30.1  41.6 16.1 10.5 100.0 53.8 159 

Nuk ka vështirësi 
funksionale 

1.8 20.1  51.1 7.9 19.1 100.0 72.1 1121 

Indeksi i kuintilit të 
pasurisë            

Më i varfër 2.2 37.7  38.0 16.2 5.9 100.0 46.1 265 
Niveli i dytë 0.8 29.1  47.5 9.0 13.6 100.0 61.9 283 
Mesatar 3.3 15.9  54.9 7.8 18.2 100.0 76.3 295 
Niveli i katërt 1.4 11.4  53.8 7.2 26.2 100.0 81.4 274 
Më i pasur 0.7 5.9  55.4 3.6 34.3 100.0 90.4 306 

1 MICS indikatori SR.2 - Shkalla e shkrimit  e leximit (mosha 15-24 vjeç)  
A Të anketuarit që kanë ndjekur shkollën e mesme ose më të lartë konsiderohen se dinë shkrim e lexim dhe nuk testohen.  
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4.7 STATUSI I MIGRIMIT  

Modulet e sfondit të MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut dhe MICS 2018-2019 të Vendbanimeve rome të 
Maqedonisë së Veriut iu parashtruan të anketuarve në Pyetësorin individual për gratë, për atë se sa kohë ata kanë 
jetuar pandërprerë në vendbanimin aktual dhe, nëse nuk kanë jetuar aty që nga lindja, qoftë nëse ata jetojnë në 
qytet, qytezë ose zonë rurale, si dhe emri i rajonit ku ata kanë jetuar përpara se të transferohen në vendbanimin e 
tyre aktual. Tabelat SR.7.1W dhe SR.7.1WR paraqesin përqindjen e grave që kanë ndryshuar vendbanimin sipas 
kohës që nga lëvizja e fundit dhe gjithashtu krahason vendbanimin e secilit individ në kohën e realizimit të 
hulumtimit me atë të vendbanimit të fundit dhe llojin e vendbanimit. 

Shteti ka 80 komuna dhe tetë rajone statistikore. Të dhënat janë mbledhur në nivelin e komunës. Për lehtësi dhe 
qartësi për lexuesit - veçanërisht ata që janë më pak të njohur me rajonet statistikore - rezultatet paraqiten si katër 
rajone gjeografike të cilat, në të vërtetë, i ndërthurin rajonet statistikore: rajonin e Shkupit, pjesën qendrore të 
vendit (rajoni i Vardarit dhe Pellagonisë), pjesa lindore e vendit (rajonet e kombinuara Verilindore, Lindore dhe 
Juglindore) dhe pjesa perëndimore e vendit (rajonet e kombinuara të Pollogut dhe atij Jugperëndimor).
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Tabela SR.7.1W: Statusi i migrimit (gratë) 
Përqindja e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas statusit të migracionit dhe vitet nga migracioni i fundit, dhe përqindja e shpërndarjes së grave që kanë migruar, për nga lloji i vendit të fundit të banimit, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Vitet nga migrimi më i fundit 

Gjithsej 
Numri i 
grave 

Migrimi më i 
fundit ka qenë 

nga: 

Gjithsej 

Migrimi më i fundit ka qenë ngaA:   

Gjithsej 

Numri i 
grave që 

kanë 
migruar 

ndonjëherë 

Kurrë 
nuk 
kanë 

migruar 

Më 
pak 
se 
një 
vit 

1-4 
vite 

5-9 
vite 

10 vite 
ose 
më 

shumë 
Mjedis 
urban  

Mjedis 
rural  Shkup Qendror Lindor Perëndimor 

Jashtë 
shtetit 

Nuk 
ka të 

dhëna 

                                      
Gjithsej 47.9 2.1 10.0 9.4 30.6 100.0 3169 64.7 35.3 100.0 42.4 14.0 20.2 18.1 5.4 0.1 100.0 1650 
                     
Mjedisi                    

Urban  50.1 2.3 11.0 8.7 27.9 100.0 2010 79.4 20.6 100.0 55.2 12.3 14.2 11.8 6.6 0.1 100.0 1004 
Rural 44.2 1.7 8.2 10.5 35.3 100.0 1159 41.9 58.1 100.0 22.5 16.6 29.4 28.0 3.4 0.1 100.0 646 

RajoniA                    
Shkup 32.7 2.5 14.8 10.6 39.4 100.0 1241 15.3 84.7 100.0 79.5 3.8 6.6 6.3 3.8 0.0 100.0 836 
Qendror 56.7 2.3 8.0 8.6 24.4 100.0 549 38.9 61.1 100.0 2.2 73.9 12.5 5.4 5.9 0.0 100.0 238 
Lindor 59.9 0.9 6.1 8.2 24.9 100.0 724 59.2 40.8 100.0 4.9 3.1 84.0 2.0 6.1 0.0 100.0 290 
Perëndimor 56.3 2.4 6.7 9.0 25.6 100.0 656 66.3 33.7 100.0 5.3 4.7 1.4 79.5 8.7 0.3 100.0 286 

Mosha                    
15-19 79.4 2.6 4.5 4.0 9.5 100.0 374 (74.6) (25.4) 100.0 (61.5) (4.4) (14.1) (7.5) (12.5) (0.0) 100.0 77 

15-17 78.9 1.2 6.0 3.0 10.8 100.0 239 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 50 
18-19 80.1 5.1 1.9 5.6 7.3 100.0 136 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 27 

20-24 68.0 4.3 13.6 4.4 9.6 100.0 422 70.5 29.5 100.0 52.4 7.2 14.0 19.5 6.9 0.0 100.0 135 
25-29 40.2 5.0 23.7 15.6 15.5 100.0 446 68.9 31.1 100.0 44.2 13.6 18.2 20.8 2.9 0.2 100.0 266 
30-34 40.3 1.2 15.4 21.9 21.2 100.0 450 63.8 36.2 100.0 37.8 17.5 22.3 19.2 3.0 0.1 100.0 269 
35-39 40.0 0.7 5.9 14.9 38.5 100.0 462 59.4 40.6 100.0 36.6 15.3 20.8 22.5 4.7 0.0 100.0 277 
40-44 42.9 0.5 5.5 4.1 47.1 100.0 504 63.1 36.9 100.0 37.9 16.1 20.6 19.0 6.3 0.0 100.0 288 
45-49 34.0 0.9 2.4 1.1 61.7 100.0 511 63.4 36.6 100.0 44.7 13.3 22.8 12.5 6.7 0.0 100.0 337 

Arsimi                    
Filllor ose nuk ka 38.8 1.6 5.7 9.7 44.3 100.0 675 30.2 69.8 100.0 29.3 11.4 24.9 26.2 8.1 0.1 100.0 414 
Të mesëm 53.4 1.7 6.7 7.1 31.1 100.0 1227 66.9 33.1 100.0 33.2 20.5 24.7 15.8 5.7 0.0 100.0 571 
Sipëror 47.5 2.7 15.5 11.4 22.9 100.0 1267 84.3 15.7 100.0 58.4 9.9 13.2 15.0 3.4 0.1 100.0 665 

Statusi i martesës           
    

     
Ndonjëherë martes/bashkjet. 36.9 2.4 11.6 11.9 37.2 100.0 2279 60.9 39.1 100.0 37.0 15.7 22.2 20.1 4.9 0.1 100.0 1438 
Kurrë martes/bashkjet. 76.1 1.2 5.8 3.0 14.0 100.0 887 90.5 9.5 100.0 78.7 2.2 6.2 4.4 8.5 0.0 100.0 212 
Nuk ka dhëna (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 3 - - - - - - - - - - 0 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)       
    

     
Ka vështirësi funksionale 41.1 0.0 3.9 7.7 47.2 100.0 120 53.0 47.0 100.0 34.1 12.2 28.3 13.1 12.2 0.0 100.0 71 
Nuk ka vështirësi funksion. 45.6 2.2 10.6 10.0 31.6 100.0 2810 64.9 35.1 100.0 42.2 14.3 20.0 18.7 4.7 0.1 100.0 1529 

Etnia e kreut të amvisërisë           
    

     

Maqedonas 49.3 1.9 10.0 8.4 30.3 100.0 2012 77.4 22.6 100.0 44.4 20.1 22.6 9.3 3.6 0.0 100.0 1020 

Shqiptar 41.6 2.0 10.1 12.1 34.1 100.0 716 30.8 69.2 100.0 34.6 2.2 15.9 41.4 5.7 0.2 100.0 418 

Tjetër 52.0 2.8 9.6 9.1 26.5 100.0 441 70.5 29.5 100.0 47.9 7.4 16.8 14.4 13.5 0.0 100.0 212 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
    

     

Më i varfër 50.2 3.1 6.3 10.4 30.1 100.0 560 32.4 67.6 100.0 27.0 9.4 33.2 23.9 6.4 0.1 100.0 279 

Niveli i dytë 51.1 1.8 9.5 7.7 29.9 100.0 613 48.0 52.0 100.0 27.0 17.6 21.9 28.4 5.1 0.0 100.0 300 

Mesatar 57.8 2.0 9.1 7.3 23.8 100.0 608 53.9 46.1 100.0 16.2 27.0 27.3 25.4 4.1 0.0 100.0 257 

Niveli i katërt 46.3 1.5 8.9 8.3 35.0 100.0 683 81.2 18.8 100.0 52.2 13.2 14.4 13.0 7.2 0.0 100.0 366 

Më i pasur 36.4 2.1 15.3 12.8 33.4 100.0 705 88.7 11.3 100.0 69.2 7.5 11.4 7.6 4.2 0.1 100.0 448 
A Të dhënat për migracionin janë mbledhur për nivelin e komunave dhe 8 rajone statistikore. Meqenëse klasifikimi zyrtar përdoret kryesisht për qëllime statistikore, të dhënat në këtë tabelë tregohen nga 4 rajone si më poshtë: Vardari 
dhe Pellagonia si rajon Qendror; Lindja, Juglindja dhe Verilindja si rajon Lindor; Pollogu dhe Jugperëndimi si rajon Perëndimor dhe Shkupi si rajon i Shkupit.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 rastet e paponderuara 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" potencon 0 rast të paponderuara në emërues  
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Tabela SR.7.1RW: Statusi i migrimit (gratë) 
Përqindja e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas statusit të migracionit dhe vitet nga migracioni i fundit, dhe përqindja e shpërndarjes së grave që kanë migruar, për nga lloji i vendit të fundit të banimit, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Vitet nga migrimi më i fundit 

Gjithsej 
Numri i 
grave 

Migrimi më i fundit 
ka qenë nga: 

Gjithsej 

Migrimi më i fundit ka qenë ngaA: 

Gjithsej 

Numri i 
grave që 

kanë 
migruar 

ndonjëherë 

Kurrë nuk 
kanë 

migruar 
Më pak 

se një vit 1-4 vite 5-9 vite 

10 vite 
ose më 
shumë 

Mjedisi 
urban  

Mjedisi 
rural  Shkup Qendror Lindor 

Perëndimo
r 

Jashtë 
shtetit 

                    
Gjithsej 61.6 1.8 6.4 7.3 22.9 100.0 1422 86.4 13.6 100.0 43.8 21.7 16.7 9.4 8.4 100.0 546 
                    
RajoniA                   

Shkup 57.8 2.0 6.2 8.2 25.8 100.0 649 15.4 84.6 100.0 73.2 4.6 8.8 3.7 9.7 100.0 274 
Qendror 63.8 1.3 8.6 5.9 20.4 100.0 362 9.5 90.5 100.0 8.5 66.1 9.3 12.5 3.5 100.0 131 
Lindor 66.3 1.6 5.4 7.8 18.9 100.0 298 11.3 88.7 100.0 20.1 10.3 54.9 2.3 12.4 100.0 101 
Perëndimor 64.3 3.1 3.2 5.3 24.1 100.0 114 19.8 80.2 100.0 18.0 21.7 0.0 54.7 5.6 100.0 41 

Mosha           
    

    
15-19 82.2 4.4 11.7 1.6 0.0 100.0 225 (92.7) (7.3) 100.0 (37.0) (20.4) (22.2) (6.1) (14.3) 100.0 40 

15-17 86.5 4.8 7.5 1.2 0.0 100.0 142 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 19 
18-19 75.0 3.7 19.0 2.3 0.0 100.0 83 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 21 

20-24 65.1 2.3 14.6 14.1 3.9 100.0 241 86.9 13.1 100.0 40.5 25.2 16.9 10.6 6.8 100.0 84 
25-29 51.2 3.9 6.0 17.9 21.1 100.0 224 87.1 12.9 100.0 43.3 21.7 15.3 7.8 11.9 100.0 109 
30-34 61.1 0.6 4.7 5.3 28.3 100.0 188 85.2 14.8 100.0 46.7 23.4 12.1 11.6 6.1 100.0 73 
35-39 55.5 0.4 1.8 5.4 36.9 100.0 180 87.6 12.4 100.0 45.3 20.6 17.0 7.1 9.9 100.0 80 
40-44 56.8 0.0 1.2 2.9 39.1 100.0 193 80.8 19.2 100.0 48.1 20.6 21.1 8.1 2.1 100.0 83 
45-49 55.6 0.0 0.9 0.5 43.0 100.0 171 87.7 12.3 100.0 42.9 18.8 15.1 13.5 9.7 100.0 76 

Arsimi                   
Para fillor ose 

nuk 
54.1 1.0 7.2 10.4 27.2 100.0 302 85.6 14.4 100.0 35.7 26.2 20.7 9.1 8.2 100.0 138 

Fillor 60.9 1.9 5.5 6.3 25.4 100.0 836 87.6 12.4 100.0 46.9 20.1 15.0 8.8 9.2 100.0 327 
të mesëm+ 71.7 2.4 8.2 6.9 10.8 100.0 284 83.0 17.0 100.0 45.5 19.9 16.9 12.2 5.5 100.0 80 

Statusi martesor                   
Ndonjëherë 

martes/bashkjet 
54.4 2.0 7.6 8.6 27.5 100.0 1173 86.2 13.8 100.0 44.2 21.8 16.9 9.5 7.6 100.0 535 

Kurrë 
martes/bashkjet 

95.6 1.3 0.9 1.1 1.2 100.0 248 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 11 

Nuk ka dhëna (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 1 - - - - - - - - - 0 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)               

Ka vështirësi 
funksionale 

54.8 0.7 4.3 4.2 35.9 100.0 159 86.7 13.3 100.0 40.8 26.9 23.0 7.6 1.6 100.0 72 

Nuk ka 
vështirësi 
funksionale 

59.4 1.6 6.6 8.5 23.9 100.0 1121 86.0 14.0 100.0 44.9 20.6 16.0 9.7 8.8 100.0 455 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                

Më i varfër 54.7 2.5 7.7 9.6 25.5 100.0 265 87.8 12.2 100.0 48.7 25.4 14.7 5.0 6.1 100.0 120 

Niveli i dytë 59.8 2.6 6.2 10.9 20.5 100.0 283 88.0 12.0 100.0 34.4 26.8 16.8 14.2 7.6 100.0 114 

Mesatar 61.1 2.6 7.2 5.3 23.8 100.0 295 81.4 18.6 100.0 38.2 24.9 15.1 15.1 6.6 100.0 115 

Niveli i katërt 64.1 0.8 5.5 6.5 23.1 100.0 274 87.6 12.4 100.0 45.4 17.3 18.4 8.3 10.6 100.0 99 

Më i pasur 67.4 0.8 5.5 4.6 21.7 100.0 306 87.7 12.3 100.0 53.6 11.8 19.3 3.5 11.9 100.0 99 
A Të dhënat për migracionin janë mbledhur për nivelin e komunave dhe 8 rajone statistikore. Meqenëse klasifikimi zyrtar përdoret kryesisht për qëllime statistikore, të dhënat në këtë tabelë tregohen nga 4 rajone si më poshtë: Vardari dhe 
Pellagonia si rajon Qendror; Lindja, Juglindja dhe Verilindja si rajon Lindor; Pollogu dhe Jugperëndimi si rajon Perëndimor dhe Shkupi si rajon i Shkupit.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 rastet e paponderuara  
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" potencon 0 rast të paponderuara në emërues 
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4.8 FUNKSIONIMI I TË RRITURVE  

Moduli i funksionimit të të rriturve bazohet në “grupin e shkurtër” të pyetjeve të zhvilluara nga Grupi i Uashingtonit 
mbi statistikat e paaftësisë (WG) - një Grup i Qytetit nga OKB, i themeluar në kuadër të Komisionit të Statistikave të 
Kombeve të Bashkuara. Këto pyetje i pasqyrojnë gjashtë fusha për matjen e aftësisë së kufizuar: shikimin, dëgjimin, 
ecjen, njohjen, vetëkujdesin dhe komunikimin. Ky modul rekomandohet për ndarjen e treguesve QZHQ për të 
rriturit.35 

Pyetësorët standard të MICS6 i përfshijnë këto pyetje në pyetësorët individualë siç specifikohet më parë. Për gratë 
nga 18-49 vjeç të dhënat merren drejtpërsëdrejti nga vetë të anketuarit.36 

Informacioni në nivelin individual mund të merret gjithashtu përmes një të anketuari ndërmjetës, duke përdorur 
një qasje në listë të këtyre pyetjeve në pyetësorin e amvisërisë. Kjo do të kërkonte vetëm një të anketuar 
ndërmjetës, që të përgjigjet në emër të të gjithë anëtarëve të rritur të amvisërisë. Një i anketuar ndërmjetës mund 
ta identifikojë një pjesë të madhe të vështirësive, por ka tendencë që t’i nënidentifikojë personat me vështirësi 
funksionale, me qëllim ose pa dashje.37  

Gjithashtu edhe vetëraportimi mund të ketë çështje metodologjike. Në veçanti, një qasje e vetëraportuar mund ta 
paragjykojë mostrën e përgjithshme, pasi që disa individë nuk mund të intervistohen për shkak të aftësisë së kufizuar 
të tyre (të etiketuar si “të paaftë” në kodin e rezultatit të pyetësorëve individualë nga intervistuesit). Numri i 
individëve “të paaftë” të identifikuar në sondazhet shtëpiake është përgjithësisht shumë i ulët (zakonisht rreth 0.5%) 
dhe përfshin edhe personat e paaftë për arsye të aftësisë së kufizuar dhe personat e paaftë për ndonjë arsye tjetër 
(p.sh., të sëmurë në shtrat). 

Pavarësisht shmangies së një paragjykim të tillë të mundshëm, të dhënat e funksionimit të të rriturve në MICS nuk 
duhet të përdoren për ta vlerësuar prevalencën në popullsinë e amvisërie të persoanave të moshës 18-49 vjeçare. 
Tabelat standarde të MICS nuk përfshijnë të dhëna të tilla. Sidoqoftë këto të dhëna janë metodologjia e 
rekomanduar për t’iu lejuar vendeve të bëjnë ndarjen e treguesve QZHQ sipas statusit të aftësisë së kufizuar – që 
është qëllimi i përfshirjes së tyre në modul. Me rëndësi është të interpretohet ndarja me paragjykimin e supozuar: 
Të dhënat janë reprezentative për popullsinë e amvisërive të moshës 18-49 vjeçare, për të cilën është realizuar një 
intervistë, ndërsa vështirësia në funksionim ndonjëherë është arsyeja e ekzistimit të pyetësorëve jo të plotë. 

Rekomandimi i WG është që të shfrytëzohet një i anketuar ndërmjetës për individët, të cilët nuk mund të përgjigjen 
vetë, pasi që kjo do të lejonte vlerësimin e prevalencës në popullsinë e moshës 18-49 vjeçare në amvisëri. Kjo qasje 
nuk kërkohet aktualisht nga MICS-ja, pasi që shumica e të dhënave të marra nga pyetësorët individualë nuk mund 
të mblidhen përmes një të anketuari ndërmjetës (p.sh. treguesit QZHQ për fertilitetin, vdekshmërinë e fëmijëve, 
planifikimin familjar, prezencën e stafit adekuat në lindjes, martesën e hershme, etj.). 

Tabelat SR.8.1W dhe SR.8.1WR paraqesin përqindjen e grave të moshës 18-49 vjeçare — në nivelin nacional dhe në 
vendbanimet rome me vështirësi funksionale, sipas domenit dhe përqindjes që përdorin pajisje ndihmëse dhe kanë 
vështirësi funksionale brenda secilit domen (shikimi, dëgjimi, ecja, kujdesi për veten, komunikimi dhe kujtesa).

 

35 IAEG-SDG’s. Disability Data Disaggregation. Deklaratë e përbashkët e Sektorit për paaftësi, Gjenevë, 2016. 

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-

disability-Final.pdf. 
36 Vini re se Moduli i funksionimit të të rriturve nuk përfshin të rriturit mbi moshën 49 vjeçare, e cila është popullsia më e 

rrezikuar të ketë një kufizim funksional për shkak të plakjes. 
37 "Using the Washington Group Tools for the First Time." Grupi i Uashingtonit për statistikë të paaftësisë. Qasur më 24 gusht, 

2018. http://www.washingtongroup-disability.com/frequently-asked-questions/using-the-wg-questions-for-the-first-time/. 

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/frequently-asked-questions/using-the-wg-questions-for-the-first-time/
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Tabela SR.8.1W: Funksionimi i të rriturve (gratë e moshës 18-49 vjeçare) 
Përqindja e grave të moshës 18-49 vjeçare me vështirësi në funksionim, sipas fushës përkatëse dhe atyre që përdorin pajisje ndihmëse dhe kanë vështirësi në funksionim brenda fushës së pajisjeveA, 
Maqedonia e Veriut 2018-2019  

  

Përqindja e grave që:   
Përqindja e grave të moshës 18-49 vjeçare me vështirësi në 

funksionim në lidhje me: Përqindja e 
grave të 

moshës 18-
49 me 

vështirësi në 
funksionim 
në së paku 
një fushëB 

Numri i 
grave 

të 
moshës 
18-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave me 

vështirësi në 
shikim, kur 

mbajnë 
syze/lente 
kontakti 

Numri i 
grave të 
moshës 
18-49 

vjeçare, të 
cilat 

mbajnë 
syze/lente 
kontakti  

Mbajnë 
syze/lente 
kontakti 

Përdorin 
pajisje 

për 
dëgjim   

Shikimi
n 

Dëgjimi
n Ecjen 

Kujdesi
n për 
veten Komunikimin Memorien 

                
Gjithsej 27.3 0.3  1.3 0.1 2.4 0.1 0.1 1.3 4.1 2930 1.3 799 
                
Mjedisi               

Urban 31.8 0.4  1.4 0.0 2.6 0.2 0.0 1.0 4.0 1857 1.0 591 
Rural 19.3 0.3  1.0 0.3 2.0 0.1 0.2 1.7 4.3 1074 1.9 208 

Mosha               
18-19 31.8 0.8  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136 (0.0) 43 
20-24 19.7 0.1  0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.5 1.3 422 0.0 83 
25-29 26.6 0.3  0.0 0.1 1.9 0.0 0.0 0.5 2.4 446 0.0 118 
30-34 23.9 0.0  0.2 0.2 1.4 0.1 0.2 0.6 2.1 450 0.2 107 
35-39 23.8 0.4  0.3 0.0 2.6 0.3 0.4 0.6 3.7 462 0.8 110 
40-44 25.7 0.2  1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 3.2 5.0 504 1.0 129 
45-49 40.5 0.9  5.8 0.5 4.6 0.0 0.0 2.2 10.2 511 3.7 207 

Arsimi               
Fillor ose nuk ka 16.6 0.5  4.5 0.6 7.8 0.3 0.4 4.4 13.3 648 8.2 107 
Të mesëm 23.2 0.2  0.7 0.0 1.4 0.2 0.0 0.5 2.5 1015 0.3 236 
Sipëror 36.0 0.4  0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.7 1267 0.1 456 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë               

Maqedonas 32.2 0.3  0.6 0.0 1.4 0.1 0.1 0.8 2.6 1894 0.5 610 
Shqiptar 19.6 0.4  2.4 0.1 2.4 0.0 0.1 2.1 5.8 651 5.8 128 
Tjetër 15.8 0.2  2.3 0.7 7.2 0.4 0.0 2.2 8.7 385 (0.0) 61 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 12.0 0.2  4.3 0.7 5.9 0.4 0.5 3.4 11.6 503 3.2 60 
Niveli i dytë 24.4 0.3  1.9 0.1 3.1 0.3 0.0 1.6 5.2 563 5.1 137 
Mesatar 27.0 0.4  0.6 0.0 1.5 0.0 0.0 0.7 2.8 564 0.8 152 
Niveli i katërt 32.0 0.0  0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.8 1.8 635 0.0 203 
Më i pasur 36.9 0.7  0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.9 666 0.0 246 

A Përqindja e grave me vështirësi në të dëgjuar, kur përdorin aparatin e dëgjimit, nuk është paraqitur në tabelë sepse numri i grave të moshës 18-49 vjeçare, që përdorin një aparat dëgjimi është më pak se 25 
raste të pamatura 
B Në MICS moduli i funksionimit të të rriturve iu parashtrohet të anketuarve individualë të moshës 18-49 vjeçare për qëllime të ndarjes së të dhënave. Asnjë informacion nuk mblidhet mbi anëtarët e 
përshtatshëm të familjes, të cilët, për ndonjë arsye, nuk ishin në gjendje ta përfundonin intervistën. Pritet që një pjesë e konsiderueshme e 18 rasteve të të anketuarve për të cilët është shënuar kodi i përgjigjes 
“i paaftë” për intervistën individuale të jenë me të vërtetë të paaftë për shkak të vështirësive funksionale. Përqindja e grave me vështirësi funksionale të paraqitura këtu nuk përfaqëson një masë të plotë dhe 
nuk duhet të përdoret për raportimin e prevalencës në popullatë.  
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Tabela SR.8.1WR: Funksionimi i të rriturve (gratë e moshës 18-49 vjeçare)  
Përqindja e grave të moshës 18-49 vjeçare me vështirësi në funksionim, sipas fushës përkatëse dhe atyre që përdorin pajisje ndihmëse dhe kanë vështirësi në funksionim brenda fushës së pajisjeveA, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 2018-2019 

  

Përqindja e grave që:   
Përqindja e grave të moshës 18-49 vjeçare me vështirësi në funksionim 

në lidhje me: Përqindja e 
grave të 

moshës 18-49 
me vështirësi në 
funksionim në 
së paku një 

fushëB 

Numri i 
grave 

të 
moshë
s 18-49 
vjeçare 

Përqindja e 
grave me 

vështirësi në 
shikim, kur 

mbajnë 
syze/lente 
kontakti 

Numri i 
grave të 

moshës 18-
49 vjeçare, 

të cilat 
mbajnë 

syze/lente 
kontakti  

Mbajnë 
syze/lente 
kontakti 

Përdorin 
pajisje për 

dëgjim   
Shikimi

n 
Dëgjimi

n Ecjen 

Kujdesi
n për 
veten Komunikimin Memorien 

                
Gjithsej 8.5 0.3  2.4 1.2 7.9 0.7 0.5 4.1 12.4 1280 0.8 109 
                
Mosha               

18-19 4.2 0.0  0.0 1.8 1.1 1.1 2.1 5.5 7.3 83 (*) 4 
20-24 5.4 0.0  1.3 1.8 1.6 0.0 0.9 1.4 5.0 241 (*) 13 
25-29 7.6 0.0  2.2 1.0 5.7 0.9 0.0 4.4 9.9 224 (*) 17 
30-34 6.7 0.0  0.8 0.4 7.1 0.0 0.0 4.3 11.6 188 (*) 13 
35-39 7.2 0.0  1.7 1.4 7.0 0.0 0.0 4.0 12.1 180 (*) 13 
40-44 6.9 1.2  5.2 0.9 12.0 2.2 1.1 3.3 15.5 193 (*) 13 
45-49 21.4 1.2  4.9 1.1 19.9 0.7 0.0 7.1 26.2 171 0.0 37 

Arsimi               
Para fillor ose jo 4.7 0.0  3.3 1.4 9.8 0.7 1.4 7.5 17.1 296 (*) 14 
Fillor 8.0 0.4  2.5 1.1 8.0 0.7 0.0 3.8 12.2 753 0.0 60 
Të mesëm+ 15.0 0.4  0.9 1.1 4.8 0.5 0.9 0.4 7.2 231 (2.4) 35 

Indeksi i kuintilit të 
pasurisë                

Më i varfër 4.7 0.0  2.2 1.9 11.0 0.5 0.4 8.0 18.4 234 0.0 11 
Niveli i dytë 8.9 0.5  2.9 0.4 10.5 0.8 1.2 6.7 14.7 251 0.0 22 
Mesatar 9.0 0.0  3.5 2.2 7.8 1.2 0.3 2.7 13.5 260 0.0 24 
Niveli i katërt 8.7 0.4  2.6 1.1 6.3 0.4 0.5 3.1 11.2 253 3.8 22 
Më i pasur 10.7 0.8  1.0 0.4 4.3 0.4 0.0 0.6 5.5 282 (0.0) 30 

A Përqindja e grave me vështirësi në të dëgjuar, kur përdorin aparatin e dëgjimit, nuk është paraqitur në tabelë sepse numri i grave të moshës 18-49 vjeçare, që përdorin një aparat dëgjimi është më pak se 25 
raste të pamatura  
B Në MICS moduli i funksionimit të të rriturve iu parashtrohet të anketuarve individualë të moshës 18-49 vjeçare për qëllime të ndarjes së të dhënave. Asnjë informacion nuk mblidhet mbi anëtarët e 
përshtatshëm të familjes, të cilët, për ndonjë arsye, nuk ishin në gjendje ta përfundonin intervistën. Pritet që një pjesë e konsiderueshme e 18 rasteve të të anketuarve për të cilët është shënuar kodi i përgjigjes 
“i paaftë” për intervistën individuale të jenë me të vërtetë të paaftë për shkak të vështirësive funksionale. Përqindja e grave me vështirësi funksionale të paraqitura këtu nuk përfaqëson një masë të plotë dhe 
nuk duhet të përdoret për raportimin e prevalencës në popullatë.  
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 vjeç, raste të paponderuara  



SHTRIRJA E MOSTRËS DHE KARAKTERISTIKAT E TË ANKETUARVE | F a q e  63 

4.9 TIK 

Në MICS 2018-2019 për Maqedoninë e Veriut  dhe MICS 2018-2019 për vendbanimet rome informacionet në lidhje 

me ekspozimin në mediat dhe përdorimin e kompjuterëve dhe internetit nuk janë mbledhur përmes një moduli të 

posaçëm, por në hulumtimin MICS për Maqedoninë e Veriut, të dhënat për posedimin e telefonit celular janë 

grumbulluar përmes një pyetje të posaçme në Pyetësorin për amvisëri, nëse ndonjë anëtar i amvisërisë posedon 

telefon celular, ndërsa nga ana tjetër hulumtimi nuk përfshinte pyetje për posedimin e celularëve në Pyetësorët 

individual për gratë e moshës 15–49 vjeçare. 

Tabela SR.9.2 dhe SR9.2R paraqesin informacione në lidhje me posedimin e pajisjeve të teknologjisë informatike 

dhe komunikimit (TIK) si (radio, televizor, linjë telefonike fikse, ose telefon celular dhe kompjuter) gjegjësisht qasje 

në internet. 

Tabela SR.9.2: Posedimi i pajisjeve TIK nga amvisëria dhe qasja në internet 
Përqindja e amvisërive me radio, televizor, telefon dhe kompjuter, gjegjësisht amvisërive që kanë qasje në internet në shtëpi në 
Maqedoninë e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e amvisërive me: Përqindja 
e 

amvisërive
, që kanë 
qasje në 

internet në 
shtëpi5 

Numri i 
amvisërive Radio1 Televizor2 

Telefon 

Kompjuter
4 

Linjë 
telefoni

ke 
fikse 

Telefon 
celular 

Ndonjë3

,A 

                  
Gjithsej  30.8 98.7 43.3 97.0 99.0 69.5 81.5 4082 
           
Mjedisi          

Urban  34.2 98.8 44.2 97.2 99.2 73.2 82.1 2782 
Rural 23.4 98.5 41.4 96.7 98.5 61.4 80.3 1300 

Arsimi i kreut të amvisërisë        
Fillor ose nuk ka 16.8 97.6 36.9 91.7 96.8 41.0 62.6 1074 
Të mesëm 34.2 99.6 45.8 98.5 99.6 73.9 84.7 1903 
Sipëror 38.4 98.4 45.3 99.7 99.9 89.4 94.3 1106 

Përkatësia etnike e kreut 
të amvisërisë          

Maqedonas 36.2 98.9 45.4 97.0 99.1 73.1 80.4 3014 
Shqiptar 9.6 99.1 31.3 99.0 99.3 58.8 89.2 625 
Tjetër 23.4 97.5 46.0 94.7 97.5 60.0 78.1 443 

Kuintili i indeksit të 
pasurisë          

Më i varfër 16.2 96.5 28.6 89.9 95.3 27.0 50.8 803 
Niveli i dytë 18.3 98.4 40.4 96.3 99.5 58.7 78.9 779 
Mesatar 34.6 98.8 49.5 98.7 99.8 72.9 84.1 842 
Niveli i katërt 36.7 100.0 43.5 100.0 100.0 87.0 92.6 838 
Më i pasur 46.9 100.0 53.9 100.0 100.0 99.9 100.0 819 

1 MICS indikatori SR.4 – Amvisëri me radio 
2 MICS indikatori SR.5 - Amvisëri me televizor  

3 MICS indikatori SR.6 - Amvisëri me telefon 
4 MICS indikatori SR.7 - Amvisëri me kompjuter 

5 MICS indikatori SR.8 - Amvisëri me internet  
A MICS indikatori SR.8 për amvisëritë me telefon është përllogaritur në bazë të pronësisë së linjës fikse ose asaj celulare nga 
anëtarët e amvisërisë 
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Tabela SR.9.2R: Posedimi i pajisjeve TIK nga amvisëria dhe qasja në internet 
Përqindja e amvisërive me radio, televizor, telefon dhe kompjuter, gjegjësisht amvisërive që kanë qasje në internet në shtëpi në 
vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e amvisërive me: Përqindja e 
amvisërive, 

që kanë 
qasje në 

internet në 
shtëpi5 

Numri i 
amvisërive Radio1 Televizor2 

Telefon 

Kompjuter
4 

Linjë 
telefoni
ke fikse 

Telefon 
celular 

Ndonjë3,

A 

           
Gjithsej  11.9 96.6 23.8 93.3 94.4 37.7 69.8 1390 
           
Arsimi i kreut të amvisërisë          

Para fillor ose nuk ka 7.6 89.3 10.8 84.8 85.8 18.2 48.9 215 
Fillor 11.8 97.6 22.4 93.9 94.9 36.8 70.6 940 
Të mesëm+ 16.4 99.4 41.9 98.5 100.0 58.8 85.8 232 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 4 

Kuintili i indeksit të 
pasurisë 

         

Më i varfër 8.1 85.4 7.1 80.9 81.3 9.8 31.7 286 
Niveli i dytë 10.2 99.2 12.0 92.7 94.4 21.1 53.4 273 
Mesatar 9.6 99.5 19.5 95.4 97.1 28.3 76.6 291 
Niveli i katërt 12.4 99.5 30.9 98.1 99.6 51.5 90.9 281 
Më i pasur 20.1 100.0 51.9 100.0 100.0 81.9 98.6 258 

1 MICS indikatori SR.4 - Amvisëri me radio 
2 MICS indikatori SR.5 - Amvisëri me televizor   

3 MICS indikatori SR.6 - Amvisëri me telefon 
4 MICS indikatori SR.7 - Amvisëri me kompjuter 

5 MICS indikatori SR.8 - Amvisëri me internet 
A MICS indikatori SR.8 për amvisëritë me telefon është përllogaritur në bazë të pronësisë së linjës fikse ose asaj celulare nga 
ndonjë anëtar i amvisërisë  
(*) Të dhënat e bazuara në më pak se 25 raste të ponderuara 
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4.10 AMBIENTET JETËSORE TË FËMIJËVE  

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) pranon se “fëmija për të arritur zhvillim të plotë dhe harmonik të 
personalitetit të tij ose të saj, duhet të rritet në një mjedis familjar, në një atmosferë lumturie, dashurie dhe 
mirëkuptimi”. Miliona fëmijë në të gjithë botën rriten pa kujdesin e prindërve të tyre për disa arsye, duke përfshirë 
shkakun e vdekjes së parakohshme të prindërve ose migrimin e tyre për punë. Në shumicën e rasteve, këta fëmijë 
kujdesen nga anëtarët e familjeve të tyre të gjera, ndërsa në rastet tjera, fëmijët mund të jetojnë në amvisëri të 
ndryshme nga ato të tyre, siç janë punëtorët shtëpiakë që jetojnë në shtëpi. Të kuptuarit e kushteve të jetesës së 
fëmijëve, përfshirë përbërjen e amvisërisë, në të cilat ata jetojnë dhe marrëdhëniet me kujdestarët e tyre parësor, 
është thelbësore për ta hartuar ndërhyrjen e synuara në promovimin e kujdesit dhe mirëqenies së fëmijëve. 

Tabelat SR.11.1 dhe SR.11.1R i paraqesin informacionet në lidhje me ambientet jetësore të fëmijëve nën moshën 
18 vjeçare në nivel nacional, përkatësisht të atyre që jetojnë në vendbanimet rome. 

MICS 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut dhe MICS 2018-2019 për Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 
përfshin një masë të thjeshtë të një aspekti të veçantë të migracionit, në lidhje me atë që cilësohet si “fëmijë të lënë 
pas”, d.m.th. të cilëve njëri ose të dy prindërit iu kanë migruar jashtë vendit. Meqenëse ka rritje të literaturës në 
këtë drejtim, efektet afatgjata të përfitimeve të remitencave nga emigrantët përkundrejt ndikimeve të mundshme 
negative psikosociale ende nuk janë akoma të definuara prerazi. Sidoqoftë ka prova disi kontradiktore lidhur efektet 
ndaj fëmijëve. Tabelat SR.11.2 dhe SR.11.2R paraqesin informacione mbi rregullimet e jetesës dhe jetën e 
përbashkët me prindërit, për fëmijët nën moshën 18 vjeçare në shtet dhe në vendbanimet rome. 

Në planet e tabelave, tabelat SR.11.3 dhe SR.11.3R paraqesin informacion mbi fëmijët nën moshën 18 vjeçare, të 
cilët nuk jetojnë me një prind biologjik, sipas marrëdhënieve me kryeamvisin dhe ata që jetojnë në amvisëri të 
kryesuar nga një anëtar i amvisërisë. Tabela SR.11.3 për vitin 2018-2019 MICS e Maqedonisë së Veriut nuk është 
paraqitur në raport sepse numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 0–17 vjeçare që nuk jetojnë me një prind 
biologjik është më pak se 25 raste të paponderuara.
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Tabela SR.11.1: Kushtet jetësore të fëmijëve dhe bonjakëria 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare mbi bazën e kushteve jetësore, përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare, që nuk jetojnë me një prind biologjik si dhe përqindja e fëmijëve të 
cilëve iu ka vdekur njëri ose të dy prindërit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Jetojnë 
me të 

dy 
prindërit 

Nuk jetojnë me asnjërin prind 
biologjik 

  

Jetojnë vetëm 
me nënën 

  

Jetojnë vetëm 
me babanë 

Mungojnë 
informacione 

për 
babanë/nënën Gjithsej 

Nuk 
jetojnë 

me 
nënën 

biologjike 

Nuk jeton 
me 

asnjërin 
prind 

biologjik1 

Njëri 
ose të 

dy 
prindërit 

kanë 
vdekur2 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

0-17 
vjeçare 

Vetëm 
babai 
është 
gjallë 

Vetëm 
nëna 
është 
gjallë 

Të dy 
janë 
gjallë 

Të dy 
kanë 

vdekur 

Babai 
është 
gjallë 

Babai 
ka 

vdekur 

Nëna 
është 
gjallë 

Nëna 
ka 

vdekur 

                    

Gjithsej 90.2 0.0 0.0 1.0 0.0  5.1 1.8  1.5 0.3 0.1 100.0 2.8 1.0 2.1 2933 
                    
Gjinia                   

Mashkull 91.0 0.0 0.1 0.8 0.0  4.9 1.6  1.3 0.1 0.2 100.0 2.4 0.8 1.8 1493 
Femër 89.3 0.0 0.0 1.2 0.0  5.4 2.0  1.6 0.4 0.1 100.0 3.3 1.2 2.4 1440 

Mjedisi                   
Urban 88.7 0.0 0.0 1.2 0.0  6.3 2.3  1.3 0.2 0.1 100.0 2.8 1.2 2.5 1791 
Rural 92.6 0.0 0.0 0.6 0.1  3.4 1.0  1.8 0.3 0.3 100.0 2.9 0.7 1.4 1142 

Mosha                   
0-4 95.2 0.0 0.0 0.1 0.0  4.1 0.1  0.4 0.1 0.1 100.0 0.6 0.1 0.2 850 
5-9 92.3 0.0 0.0 0.7 0.0  4.6 1.2  0.9 0.1 0.2 100.0 1.7 0.7 1.2 848 
10-14 86.4 0.0 0.1 1.0 0.0  5.8 3.1  2.5 0.8 0.1 100.0 4.5 1.2 4.1 758 
15-17 83.6 0.0 0.0 2.9 0.1  6.8 3.7  2.7 0.0 0.2 100.0 6.0 3.0 3.9 477 

Etnia e kreut të amvisërisë                   
Maqedonas 89.1 0.0 0.0 0.9 0.0  6.2 1.6  1.7 0.1 0.2 100.0 2.9 1.0 1.8 1606 
Shqiptar 93.0 0.0 0.0 0.0 0.1  3.7 2.1  0.5 0.6 0.0 100.0 1.3 0.1 2.8 804 
Tjetër 89.2 0.0 0.1 2.5 0.0  3.9 1.8  2.3 0.1 0.0 100.0 5.0 2.6 2.0 524 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                    
Më i varfër 89.1 0.0 0.2 1.1 0.1  4.9 1.6  2.3 0.5 0.3 100.0 4.1 1.4 2.3 671 
Niveli i dytë 90.6 0.0 0.0 0.9 0.0  3.0 2.9  1.9 0.6 0.1 100.0 3.5 0.9 3.4 613 
Mesatar 87.6 0.0 0.0 0.8 0.0  6.6 2.7  2.1 0.0 0.2 100.0 3.1 0.8 2.7 507 
Niveli i katërt 92.0 0.0 0.0 0.7 0.0  5.3 1.2  0.5 0.2 0.0 100.0 1.5 0.7 1.4 548 
Më i pasur 91.6 0.0 0.0 1.2 0.0  6.2 0.6  0.4 0.0 0.0 100.0 1.6 1.2 0.6 593 

1 MICS indikatori SR.18 - Kushtet jetësore të fëmijëve 
2 MICS indikatori SR.19 - Mbizotërimi i fëmijëve me një ose dy prind të vdekur 
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Tabela SR.11.2: Kushtet jetësore të fëmijës dhe bashkëjetesa me prindërit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare mbi bazën e jetës së përbashkët me prindërit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare të cilëve: Numri i 
fëmijëve të 

moshës 0-17 
vjeçare 

Nëna iu jeton 
tjetërkundA 

Babai iu jeton 
tjetërkund A 

Edhe nëna edhe 
babai jetojnë 
tjetërkundA 

ë paku një prind 
jeton tjetërkund 

A 
Nëna jeton 

jashtë vendit 
Babai jeton 

jashtë vendit 

Nëna edhe 
babai jetojnë 
jashtë vendit 

Së paku një prind 
jeton jashtë 

vendit1 

            

Gjithsej 1.3 5.1 1.0 7.3 0.6 2.0 0.3 2.8 2933 
            
Gjinia           

Mashkull 1.2 4.8 0.8 6.7 0.4 2.1 0.3 2.8 1493 
Femër 1.4 5.4 1.2 8.0 0.7 1.9 0.3 2.9 1440 

Mjedisi           
Urban 1.0 6.2 1.2 8.4 0.5 1.9 0.2 2.6 1791 
Rural 1.8 3.3 0.6 5.7 0.7 2.1 0.4 3.2 1142 

Mosha           
0-4 0.4 4.1 0.0 4.5 0.0 2.5 0.0 2.5 850 
5-9 0.9 4.6 0.7 6.2 0.4 1.7 0.5 2.5 848 
10-14 2.3 5.7 1.0 9.0 1.2 1.6 0.5 3.3 758 
15-17 2.1 6.7 2.9 11.7 0.8 2.1 0.2 3.1 477 

Statusi i bonjakërisë            
Të dy prindërit janë të gjallë 1.3 5.2 1.0 7.5 0.6 2.0 0.3 2.9 2868 
Vetëm nëna është e gjallë (2.1) na na (2.1) (0.9) na na (0.9) 53 
Vetëm babai është i gjallë na (*) na (*) na (*) na (*) 8 
Të dy prindërit kanë ndërruar jetë  na na na na na na na na 1 
Nuk dihet  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 4 

Etnia e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 1.3 6.2 0.9 8.4 0.6 1.4 0.4 2.4 1606 
Shqiptar 0.5 3.7 0.0 4.3 0.1 3.2 0.0 3.3 804 
Tjetër 2.4 3.9 2.5 8.8 1.2 1.8 0.3 3.2 524 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 2.4 4.9 1.1 8.4 1.7 2.3 0.2 4.2 671 
Niveli i dytë 1.0 3.0 0.9 4.9 0.0 2.2 0.2 2.4 613 
Mesatar 2.1 6.6 0.8 9.4 0.9 3.4 0.2 4.5 507 
Niveli i katërt 0.5 5.3 0.7 6.6 0.0 0.9 0.7 1.6 548 
Më i pasur 0.4 6.0 1.2 7.6 0.1 1.1 0.1 1.4 593 

1 MICS indikatori SR.20 - Fëmijët me së paku një prind, që iu jetoj jashtë shtetit 
A Përfshinë prindin/prindërit, që jetojnë jashtë vendit, si dhe ata që jetojnë diku tjetër në shtet 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 vjeç, raste të paponderuara 
na: nuk është e zbatueshme 
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Tabela SR.11.1R: Kushtet jetësore të fëmijëve dhe bonjakëria 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare mbi bazën e kushteve jetësore, përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare që nuk jetojnë me një prind biologjik si dhe përqindja e fëmijëve të 
cilëve iu ka vdekur njëri ose të dy prindërit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Jetojnë 
me të 

dy 
prindërit 

Nuk jetojnë me asnjërin prind 
biologjik 

  

Jetojnë vetëm 
me nënën 

  

Jetojnë vetëm 
me babanë 

Mungojnë 
informacione 

për 
babanë/nënën Gjithsej 

Nuk 
jetojnë 

me 
nënën 

biologjike 

Nuk jeton 
me 

asnjërin 
prind 

biologjikt1 

Njëri 
ose të 

dy 
prindërit 

kanë 
vdekur2 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

0-17 
vjeçare 

Vetëm 
babai 
është 
gjallë 

Vetëm 
nëna 
është 
gjallë 

Të dy 
janë 
gjallë 

Të dy 
kanë 

vdekur 

Babai 
është 
gjallë 

Babai 
ka 

vdekur 

Nëna 
është 
gjallë 

Nëna 
ka 

vdekur 

                    

Gjithsej 83.4 0.1 0.4 3.5 0.1  6.8 1.5  3.3 0.7 0.3 100.0 8.2 4.0 2.8 2305 
                    
Gjinia                   

Mashkull 84.1 0.0 0.6 2.7 0.1  6.6 1.4  3.6 0.7 0.2 100.0 7.7 3.4 2.9 1158 
Femër 82.8 0.2 0.2 4.2 0.0  6.9 1.5  3.0 0.6 0.4 100.0 8.7 4.7 2.7 1147 

Mosha                   
0-4 88.4 0.0 0.5 0.8 0.0  6.9 0.4  2.3 0.2 0.7 100.0 4.2 1.3 1.0 708 
5-9 83.6 0.0 0.4 4.4 0.1  7.1 1.1  2.9 0.3 0.1 100.0 8.1 4.9 1.9 738 
10-14 82.4 0.4 0.4 1.4 0.2  7.3 2.6  4.4 0.7 0.3 100.0 7.6 2.3 4.4 564 
15-17 73.0 0.0 0.3 11.5 0.0  4.8 3.1  4.6 2.7 0.0 100.0 19.1 11.8 6.1 295 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                    
Më i varfër 76.3 0.4 0.1 2.2 0.3  11.5 1.5  4.9 2.5 0.3 100.0 10.4 3.1 4.8 577 
Niveli i dytë 79.2 0.0 1.2 4.0 0.0  8.4 3.7  3.4 0.0 0.2 100.0 8.7 5.1 5.0 502 
Mesatar 87.2 0.0 0.0 4.4 0.0  2.7 1.1  4.6 0.0 0.0 100.0 9.0 4.4 1.1 427 
Niveli i katërt 89.0 0.0 0.3 3.4 0.0  5.4 0.0  1.0 0.0 0.9 100.0 5.4 3.7 0.3 406 
Më i pasur 89.4 0.0 0.4 3.7 0.0  3.5 0.7  1.8 0.2 0.2 100.0 6.4 4.2 1.3 393 

1 MICS indikatori SR.18 - Kushtet jetësore të fëmijëve 
2 MICS indikatori SR.19 - Mbizotërimi i fëmijëve me një ose dy prind të vdekur 
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Tabela SR.11.2R: Kushtet jetësore të fëmijës dhe bashkëjetesa me prindërit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare mbi bazën e jetës së përbashkët me prindërit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare të cilëve: Numri i 
fëmijëve të 

moshës 0-17 
vjeçare 

Vetëm nëna 
iu jeton 

tjetërkundA 

Vetëm babai iu 
jeton 

tjetërkundA 

Edhe nëna edhe 
babai jetojnë 
tjetërkundA 

Së paku një 
prind jeton 
tjetërkundA 

Vetëm nëna 
jeton jashtë 

vendit 

Vetëm babai 
jeton jashtë 

vendit 

Edhe nëna edhe 
babai jetojnë 
jashtë vendit 

Së paku një prind 
jeton jashtë 

vendit1 

            

Gjithsej 3.6 6.2 3.1 12.9 1.0 2.2 0.1 3.2 2305 
            
Gjinia           

Mashkull 4.1 5.9 2.1 12.1 1.3 2.6 0.2 4.0 1158 
Femër 3.1 6.5 4.1 13.7 0.7 1.8 0.0 2.5 1147 

Mjedisi           
Urban 3.7 6.4 3.1 13.2 1.1 2.3 0.1 3.4 2128 
Rural 2.5 3.1 3.5 9.1 0.0 0.8 0.0 0.8 178 

Mosha           
0-4 2.7 6.5 0.6 9.8 0.5 1.8 0.0 2.3 708 
5-9 3.3 6.4 4.0 13.7 1.6 2.2 0.3 4.0 738 
10-14 4.7 6.8 0.9 12.5 0.8 2.6 0.0 3.4 564 
15-17 4.4 3.8 11.0 19.2 1.1 2.2 0.0 3.3 295 

Statusi i bonjakërisë           
Të dy prindërit janë të gjallë 3.3 6.3 3.2 12.8 1.0 2.2 0.1 3.3 2235 
Vetëm nëna është e gjallë (18.8) na na (18.8) (3.7) na na (3.7) 44 
Vetëm babai është i gjallë na (*) na (*) na (*) na (*) 17 
Të dy prindërit kanë ndërruar jetë  na na na na na na na na 2 
Nuk dihet  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 7 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 5.0 9.4 2.2 16.7 0.9 1.4 0.0 2.3 577 
Niveli i dytë 4.9 8.2 3.1 16.2 1.2 4.0 0.2 5.4 502 
Mesatar 4.6 2.7 4.4 11.7 1.0 1.1 0.0 2.1 427 
Niveli i katërt 1.2 5.4 2.4 9.0 0.5 2.5 0.0 3.1 406 
Më i pasur 1.3 3.5 3.7 8.6 1.3 1.8 0.2 3.3 393 

1 MICS indikatori SR.20 - Fëmijët me së paku një prind, që iu jetoj jashtë shtetit 
A Përfshinë prindin/prindërit, që jetojnë jashtë vendit, si dhe ata që jetojnë diku tjetër në shtet 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 vjeç, raste të paponderuara 
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Tabela SR.11.3R: Fëmijët që nuk janë nën përkujdesin prindëror 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve të moshës 0-17 vjeçare, të cilët nuk jetojnë me një prind biologjik sipas raportit me kreun e amvisërisë dhe përqindja që jetojnë në amvisëri të kryesuara nga një anëtarë 
të familjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
fëmijëve, që nuk 

jetojnë me 
asnjërin prind 

biologjik 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

0-17 
vjeçare 

Raporti familjar i fëmijës me kreun e amvisërisëA 

Gjithsej 

Përqindja e 
fëmijëve, që 
jetojnë në 
amvisëri të 

kryesuar nga 
një anëtar i 

familjesB 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 0-17 
vjeçare, që nuk 

jetojnë me 
prindin 

biologjik 
Bashkëshort/ 

Partner Nip/mbesë 
Vëlla/ 
Motër 

Farefis 
tjetër 

i adoptuar/birësuar/fëmijë i 
bashkëshortes/bashkëshortit 

Jo 
konzistent/Nuk 

e di/Nuk ka 
info 

              

GjithsejC 4.0 2305 0.5 54.0 5.3 25.6 13.4 1.2 100.0 98.8 93 
              
Gjinia             

Mashkull 3.4 1158 (0.0) (68.2) (4.3) (3.5) (23.9) (0.0) 100.0 100.0 40 
Femër 4.7 1147 0.9 43.5 6.1 41.8 5.7 2.0 100.0 98.0 54 

Mosha             
0-4 1.3 708 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
5-9 4.9 738  (1.0) (70.4) (5.6) (0.0) (24.1) (0.0) 100.0 100.0 36 
10-14 2.3 564 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 
15-17 11.8 295 (1.3) (27.5) (3.3) (64.7) (0.0) (3.1) 100.0 96.9 35 

1 MICS indikatori SR.18 - Kushtet jetësore të fëmijëve  
A Amvisëritë e drejtuara nga fëmija, shërbëtorët dhe të tjerë që nuk kanë lidhje (familjare) nuk tregohen në këtë tabelë pasi nuk u gjetën raste. 
B Nuk i përfshin amvisëritë e drejtuara nga fëmija, shërbëtorët dhe të tjerët që nuk kanë lidhje (familjare)) 
C Karakteristikat e sfondit “statusi i jetimit” dhe “kuintili i indeksit të pasurisë” nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të numrit të ulët të rasteve të pamatura.  
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara 
"-" shënon 0 rastet e paponderuara në emërues  
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 MBIJETESA 

Me qëllimin (3.2) të QZHQ-së për vdekshmërinë e fëmijëve, për përfundimin e vdekjeve të parandalueshme të të 

porsalindurve dhe fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, bashkësia ndërkombëtare e ka ruajtur qëllimin kryesor për ta 

zvogëluar vdekshmërinë e fëmijëve. Përderisa objektivi global kërkon uljen e vdekshmërisë neonatale në të paktën 

12 vdekje për 1000 lindje të gjalla dhe vdekshmëri nën pesë vjeç të paktën deri në 25 vdekje për 1000 lindje të gjalla, 

ulja e vdekshmërisë së fëmijëve vazhdon të jetë një nga objektivat më të rëndësishëm në planet dhe programet 

nacionale në secilin vend.  

Shkallët e vdekshmërisë llogariten nga informacionet e mbledhura në historitë e lindjes së Pyetësorëve të grave. Të 

gjitha gratë e intervistuara pyeten nëse ata kanë lindur ndonjëherë, ndërsa ato që kanë lindur, pyeten të tregojnë 

për numrin e djemve dhe vajzave që jetojnë me ta, numrin që jetojnë diku tjetër dhe numrin e atyre që kanë vdekur. 

Për më tepër, grave u kërkohet të japin informacion të detajuar për lindjet e tyre të drejtpërdrejta, duke filluar nga 

fëmija i parë i lindur, duke i dhënë sipas radhitjes kronologjike. Ky informacion plotësohet me detaje, në rast se kanë 

lind nga një fëmijë, ose më shumë bineq etj.), dhe për secilën lindje të gjallë ta tregojnë gjininë, datën e lindjes 

(muajin dhe vitin) dhe statusin e mbijetesës. Më pas gjatë realizimit të hulumtimit gratë pyeten për fëmijët e gjallë 

dhe për moshën aktuale të tyre; ndërsa për fëmijët e vdekur merret mosha që kanë pasur në kohën e vdekjes. 

Shkalla e vdekshmërisë së fëmijëve shprehet nga kategoritë e moshave konvencionale dhe përcaktohen si më 

poshtë: 

• Mortaliteti i foshnjave të posalindura (NN): probabiliteti i vdekjes brenda pesë muajve të parë të jetës38 

• Mortaliteti pas lindjes (PNN): dallimi ndërmjet shkallës së mortalitetit të foshnjave dhe atyre të posalindur 

• Mortaliteti i foshnjave (1q0): probabiliteti i vdekjes ndërmjet lindjes dhe ditëlindjes së parë 

• Mortaliteti i fëmijëve (4q1): probabiliteti i vdekjes ndërmjet ditëlindjes së parë dhe ditëlindjes së pestë 

• Mortaliteti i fëmijëve nën pesë vjeç (5q0): probabiliteti i vdekjes ndërmjet lindjes dhe ditëlindjes së pestë 

Shkalla e vdekshmërisë neonatale, të foshnjave dhe të atyre nën pesë vjeç shprehet si vdekje për 1000 lindje të 

gjalla. Vdekshmëria e fëmijëve shprehet si vdekje për 1000 fëmijë që mbijetojnë deri në moshën një vjeçare. 

Vdekshmëria pas lindjes llogaritet si diferenca midis shkallëve të vdekshmërisë foshnjave dhe vdekshmërisë 

neonatale. 

 

Moduli i fertlitetit/historisë së lindjes ishte përfshirë në pyetësorët për të dy anketimet, MICS 2018-2019 të 

Maqedonisë së Veriut dhe 2018-2019 MICS për vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut. Duke marrë parasysh 

nivelet e ulëta të vdekshmërisë dhe lindshmërisë në vend, u mor një vendim i qëllimshëm që të mos paraqiten 

nivelet e vdekshmërisë për sondazhet. Siç pritej, vlerësimet e niveleve të vdekshmërisë për të dy sondazhet i 

nënshtrohen gabimeve standarde të larta për shkak të numrit të ulët të vdekjeve të fëmijëve të raportuara nga 

nënat në mostër39. Të dhënat e historisë së lindjes janë në dispozicion në grupin e të dhënave të publikuara.   

 

Të dhënat e modulit janë përdorë për llogaritjen e indikatorëve të shkallëve të fertilitetit.

 

38 Periudha neonatale paraqet 28 ditët e para të jetës, ndonëse tradicionalisht nivelet e vdekshmërisë neonatale llogariten 
bazuar në muajin e parë të jetës në anketat e amvisërive, e cila është shumë afër me përkufizimin 28-ditor. 
39 Tabelat e cilësisë së të dhënave për “Historinë e lindjes” prodhohen dhe përfshihen në Shtojcën D. 
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 LULËZIMI – SHËNDETI REPRODUKTIV DHE AMNOR  

6.1 FERTILITETI 

Masat aktuale të fertilitetit janë paraqitur në Tabelat TM.1.1 dhe TM.1.1R — duke iu referuar shkallëve të fertilitetit 
në nivel nacional dhe përkatësisht për vendbanimet rome — për periudhën tre vjeçare para studimit. Është zgjedhur 
një periudhë trevjeçare për llogaritjen e këtyre tarifave për të siguruar informacionin më aktual, duke lejuar që 
normat të llogariten për një numër të mjaftueshëm të çështjeve, në mënyrë që të mos rrezikojë saktësinë 
statistikore të vlerësimeve. Masat e tanishme të fertilitetit, të paraqitura në tabelën, me vendbanimin urban dhe 
rural janë siç më poshtë: 

(i) Shkallët specifike të moshës së fertilitetit (SHSMF/ASFR), shprehur si numri i lindjeve për 1000 gra në 
një grup moshë të caktuar, e paraqesin modelin e moshës së fertilitetit. Numëruesit për SHSMF-të 
llogariten duke identifikuar lindjet e gjalla që kanë ndodhur në periudhën tre vjeçare para hulumtimit, 
të klasifikuar sipas moshës së nënës (në grupmosha pesë-vjeçare) në kohën e lindjes së fëmijës. 
Emëruesit e shkallëve e paraqesin numrin e viteve të grave, të jetuara nga të gjitha gratë e intervistuara 
(ose thënë ndryshe, numri mesatar i grave) në secilën nga grupmoshat pesë-vjeçare gjatë periudhës 
së caktuar.  

(ii) Shkalla totale e fertilitetit (SHTF) është një masë sintetike që tregon numrin e lindjeve të gjalla që një 
grua do të kishte nëse ajo do t’i nënshtrohej niveleve aktuale të lindshmërisë specifike për moshën 
gjatë viteve të saj riprodhuese (15-49 vjeç).  

(iii) Shkalla e përgjithshme e fertilitetit (SHPF) është numri i lindjeve të gjalla gjatë periudhës specifike për 
1,000 gra të moshës 15-49 vjeçare.  

(iv) Shkalla specifike e lindjes (SHSL/CBR) është numri i lindjeve të gjalla për 1,000 popullsi të amvisërive 
gjatë periudhës specifike. 

 

Tabela TM.1.1: Shkallët e fertilitetit  
Shkalla e lindjes në adoleshencë, shkalla e lindshmërisë totale të moshës specifike dhe shkalla e përgjithshme e lindshmërisë, 
dhe niveli i lindjes specifike për periudhën tre vjeçare para studimit, të ndarë sipas mjedisit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  
  Urban Rural Gjithsej 

        
MoshaA 

  
  

15-191 31 8 21 
20-24 74 112 88 
25-29 120 119 120 
30-34 108 117 111 
35-39 35 38 36 
40-44 10 4 8 
45-49 1 0 1 

      
TFR (15-49 vjeç)B 1.9 2.0 1.9 
GFRC 54.7 57.6 55.8 
CBRD 11.5 12.7 11.9 

1 MICS indikatori TM.1 - Shkallët e lindjes në adoleshencë (mosha 15-19 vjeç); QZHQ indikatori 3.7.2 
A Shkalla e moshës specifike të lindshmërisë (ASFR) e paraqet numrin e lindjeve të gjalla në 3 vitet e fundit, të pjesëtuar me 
numrin mesatar të grave në atë grupmoshë gjatë së njëjtës periudhë, të shprehur për 1.000 gra. Shkalla e moshës specifike të 
lindshmërisë për gratë në moshën 15-19 vjeçare quhet gjithashtu si shkalla e lindjes së adoleshenteve. 
B TFR: Shkalla totale  e fertilitetit është shuma e shkallëve specifike të lindshmërisë për moshën e grave të moshës 15-49 
vjeçare. TFR nënkupton numrin mesatar të fëmijëve, të cilët një grua do t'i lind deri në fund të viteve të saja riprodhuese (në 
moshën 50 vjeç) nëse mbizotërojnë shkallët aktuale të fertilitetit. Shkalla shprehet përmes moshës së grave 15-49 vjeçare. 
C GFR: Shkalla e përgjithshme e fertilitetit është numri i lindjeve në 3 vitet e fundit, i pjesëtuar me numrin mesatar të grave të 
moshës 15-49 vjeçare gjatë së njëjtës periudhë, të shprehur për 1.000 gra të moshës 15-49 vjeçare 
D CBR: Shkalla e specifike lindjes është numri i lindjeve në 3 vitet e fundit i pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të popullsisë 
gjatë së njëjtës periudhë, e shprehur për popullsi prej 1.000 persona. 
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Tabela TM.1.1R: Shkallët e fertilitetit  
Shkalla e lindjes në adoleshencë, shkalla e lindshmërisë totale të moshës specifike dhe shkalla e përgjithshme e lindshmërisë, 
dhe niveli i lindjes specifike për periudhën tre vjeçare para studimit, të ndarë sipas mjedisit, Vendbanimet rome të Maqedonisë 
së Veriut, 2018-2019  
  Total 

    
MoshaA   

15-191 114 
20-24 218 
25-29 135 
30-34 80 
35-39 24 
40-44 2 
45-49 0 

    
TFR (15-49 vjeç)B 2.9 
GFRC 92.0 
CBRD 21.6 

1 MICS indikatori TM.1 - Shkallët e lindjes në adoleshencë (mosha 15-19 vjeç); SDG indikatori 3.7.2  
A Shkalla e moshës specifike të lindshmërisë (ASFR) e paraqet numrin e lindjeve të gjalla në 3 vitet e fundit, të pjesëtuar me 
numrin mesatar të grave në atë grupmoshë gjatë së njëjtës periudhë, të shprehur për 1.000 gra. Shkalla e moshës specifike të 
lindshmërisë për gratë në moshën 15-19 vjeçare quhet gjithashtu si shkalla e lindjes së adoleshenteve. 
B TFR: Shkalla totale  e fertilitetit është shuma e shkallëve specifike të lindshmërisë për moshën e grave të moshës 15-49 
vjeçare. TFR nënkupton numrin mesatar të fëmijëve, të cilët një grua do t'i lind deri në fund të viteve të saja riprodhuese (në 
moshën 50 vjeç) nëse mbizotërojnë shkallët aktuale të fertilitetit. Shkalla shprehet përmes moshës së grave 15-49 vjeçare. 
C GFR: Shkalla e përgjithshme e fertilitetit është numri i lindjeve në 3 vitet e fundit, i pjesëtuar me numrin mesatar të grave të 
moshës 15-49 vjeçare gjatë së njëjtës periudhë, të shprehur për 1.000 gra të moshës 15-49 vjeçare 
D CBR: Shkalla e specifike lindjes është numri i lindjeve në 3 vitet e fundit i pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të popullsisë 
gjatë së njëjtës periudhë, e shprehur për popullsi prej 1.000 persona. 
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6.2 LINDJA NË MOSHË TË HERSHME 

Tabelat TM.2.1 dhe TM.2.1R i prezantojnë gjetjet e hulumtimit mbi nivelin e lindjeve të adoleshentëve dhe ndarjet 
e mëtejshme të nivelit të përgjithshëm të fertilitetit, në nivel nacional dhe për gratë në vendbanimet rome.  

Shkalla e lindjes në adoleshencë (shkalla e lindshmërisë specifike për moshën për gratë e moshës 15-19 vjeçare) 
përcaktohet si numri i lindjeve tek gratë e moshës 15-19 vjeçare gjatë periudhës tre vjeçare para hulumtimit, e 
ndarë me numrin mesatar të grave 15-19 vjeç (duke përfshirë numrin e grave-vitet midis moshës 15 deri në 19 
vjeçare) gjatë së njëjtës periudhë të shprehur për 1.000 gra. 

Shkalla e lindjes në adoleshencë është indikator global i QZHQ-së (3.7.2) për të siguruar qasje universale në 
shërbimet e shëndetit seksual dhe reproduktiv (synimi 3.7). 

Tabelat TM.2.2W dhe TM.2.2WR paraqesin një përzgjedhje të indikatorëve të lindjes së hershme të fëmijëve për 
gratë e reja të moshës 15-19 dhe 20-24 vjeçare. Këto tabela paraqesin përqindje midis grave të moshës 15-19 
vjeçare, që kanë pasur lindje të gjallë dhe ato që janë shtatzënë me fëmijën e tyre të parë. Për të njëjtën grupmoshë, 
në tabelë paraqitet edhe përqindja e grave që kanë pasur lindje të gjallë para moshës 15 vjeçare. Këto vlerësime 
vijnë nga të gjitha historitë e detajuara të lindjes së grave. 

Për të vlerësuar proporcionin e grave që kanë pasur lindje të gjallë para moshës 18 vjeçare, kur ato kanë qenë  vetë 
fëmijë, të dhënat e bazuara në gratë e moshës 20-24 vjeçare në kohën e sondazhit përdoren për ta shmangur 
shkurtimin e decimaleve.40 

Tabelat TM.2.3W dhe TM.2.3WR janë krijuar për t’i vlerësuar trendet e lindjes së hershme të grave, duke paraqitur 
përqindjet e grave që janë bërë nëna para moshës 15 dhe 18 vjeçare, për grupmoshat e njëpasnjëshme. Tabela 
TM.2.3W është krijuar për t’i vënë në pah ndaras tendencat në zonat urbane dhe rurale. 

Tabela TM.2.1: Shkalla e lindjes së adoleshenteve dhe shkalla e përgjithshme e fertilitetit 
Shkalla e lindjes në adoleshencë dhe shkallët e përgjithshme të fertilitetit për periudhën tre vjeçare para hulumtimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Shkalla e lindjes në adoleshencë1 (Shkalla specifike 
e fertilitet për gratë e moshës 15-19 vjeçare)A 

Shkalla e përgjithshme, e fertilitetit 
(mosha e grave 15-49 vjeçare)A 

     
Gjithsej 21 1.9 
     
Mjedisi    

Urban 31 1.9 
Rural 8 2.0 

Arsimi    
Fillor ose nuk ka (*) (*) 
Të mesëm 17 2.1 
Sipëror (0) (1.8) 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)    
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 
Nuk ka vështirësi në funksionim (26) (2.0) 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 7 1.5 
Shqiptar 2 2.6 
Tjetër (91) (*) 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 56 (2.9) 
Niveli i dytë (14) (1.9) 
Mesatar (20) (1.9) 
Niveli i katërt (7) (1.5) 
Më i pasur (0) (1.7) 

1 MICS indikatori TM.1 - Shkalla e lindjes në adoleshencë (mosha 15-19 vjeçare); QZHQ indikatori 3.7.2 
A Ju lutem shihni Tabelën TM.1.1 për definicione. 
( ) Numrat e bazuara në 125–249 persona me vitet e ekspozimit të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara me më pak se 125 persona me vitet e ekspozimit të paponderuara  

 

40 Përdorimi i grave të moshës 15-19 vjeçare për ta vlerësuar përqindjen e atyre që kishin lindur para moshës 18 vjeçare, 

nënkupton  përfshirje të shkurtimeve në vlerësime, pasi që shumica e grave në këtë grupmoshë nuk e kishin arritur moshën 18 

vjeçare, dhe për këtë arsye nuk e kishin plotësuar pjesën e ekspozimit ndaj lindjes së fëmijëve para moshës 18 vjeçare. 

Grupmosha 20-24 vjeçare është përdorë për të vlerësuar përqindjen e grave që kanë lindur para moshës 18 vjeçare, pasi që të 

gjitha gratë në këtë grupmoshë e kanë plotësuar ekspozimin ndaj lindjes së fëmijëve në moshë shumë të hershme. 
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Tabela TM.2.2W: Lindja në moshë të hershme (gratë e reja)  
Përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare, që kanë lindur fëmijë të gjallë, janë shtatzëna me fëmijën e parë, kanë lindur fëmijë të gjallë ose janë shtatzëna me fëmijën e parë, si dhe gratë të cilat kanë pasur 
lindje të gjallë para moshës 15 vjeçare, gjegjësisht përqindja e grave të moshës 20-24 vjeçare të cilat para moshës 18 vjeçare kanë lindur fëmijë të gjallë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  
  Përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare të cilat: 

Numri i grave 
të moshës 15-

19 vjeçare 

Përqindja e grave të moshës 
20-24 vjeçare të cilat para 
moshës 18 vjeçare kanë 

lindur fëmijë të gjallë1 

Numri i grave 
të moshës 

20-24 vjeçare 

  Kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë 

Janë shtatzëna 
me fëmijën e 

parë 

Kanë lindur fëmijë të gjallë 
ose janë shtatzëna me 

fëmijën e parë 

Kanë pasur lindje të 
gjallë para moshës 

15 vjeçare 

                
Gjithsej  1.8 1.7 3.5 0.2 374 4.4 422 
          
Mjedisi         

Urban 2.1 2.8 4.8 0.0 219 4.8 261 
Rural 1.4 0.3 1.6 0.5 156 3.6 161 

Arsimi         
Fillor ose nuk ka (6.9) (14.6) (21.4) (2.1) 34 (31.6) 44 
Të mesëm 1.4 0.5 2.0 0.0 299 3.7 120 
Sipëror (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 41 0.0 258 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         
Ka vështirësi në funksionim - - - - 0 (*) 5 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.4 1.2 2.5 0.0 136 4.4 416 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 0.7 0.8 1.6 0.0 193 0.9 260 
Shqiptar 0.0 0.0 0.0 0.0 109 2.4 85 
Tjetër (7.2) (6.9) (14.1) (1.0) 72 18.4 76 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 6.0 0.0 6.0 0.8 90 18.3 86 
Niveli i dytë 0.8 7.9 8.7 0.0 83 2.0 85 
Mesatar 0.8 0.0 0.8 0.0 64 0.5 84 
Niveli i katërt (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 74 (0.8) 67 
Më i pasur (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 63 (0.0) 100 

1 MICS indikatori TM.2 - Lindja në moshë të hershme 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderua 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderua 
"-" shënon 0 rastet e paponderuar në emërues  
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Tabela TM.2.3W: Trendet e lindjes së fëmijëve në moshë të hershme (gratë) 
Përqindja e grave, të cilat kanë lindur fëmijë të gjallë mes moshës 15 deri në moshën 18 vjeçare, sipas mjedisit të banimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  Urban  Rural  Të gjitha 

  

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 

fëmijë të 
gjallë para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë para 
moshës 18 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-49 

vjeçare 
  

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë para 
moshës 18 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-49 

vjeçare 
  

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të cilat 
kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë para 
moshës 18 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-49 

vjeçare 

                 

Gjithsej 0.1 2010 4.3 1791  0.2 1159 5.2 1004  0.1 3169 4.6 2795 
                 
Mosha                

15-19 0.0 219 na na  0.5 156 na na  0.2 374 na na 
15-17 0.0 153 na na  0.8 86 na na  0.3 239 na na 
18-19 (0.0) 66 na na  0.0 70 na na  0.0 136 na na 

20-24 0.0 261 4.8 261  0.0 161 3.6 161  0.0 422 4.4 422 
25-29 0.0 282 2.2 282  0.0 164 2.5 164  0.0 446 2.3 446 
30-34 0.1 281 4.3 281  0.0 170 4.1 170  0.0 450 4.2 450 
35-39 0.0 314 4.2 314  0.0 148 4.4 148  0.0 462 4.2 462 
40-44 0.4 320 6.1 320  0.5 184 5.2 184  0.5 504 5.8 504 
45-49 0.0 334 3.8 334   0.3 177 10.7 177   0.1 511 6.2 511 

na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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Tabela TM.2.1R: Shkalla e lindjes së adoleshenteve dhe shkalla e përgjithshme e fertilitetit 
Shkalla e lindjes në adoleshencë dhe shkallët e përgjithshme të fertilitetit për periudhën tre vjeçare para hulumtimit, Vendbanimet rome në 
Maqedoninë e Veriut, 2018-2019  
  Shkalla e lindjes në adoleshencë1 

(Shkalla specifike e fertilitetit për gratë e 
moshës 15-19 vjeçare)A 

Shkalla e përgjithshme, e fertilitetit (mosha e 
grave 15-49 vjeçare)A 

     
Gjithsej 114 2.9 
     
Arsimi    

Para fillor ose nuk (*) (*) 
Fillor 127 3.1 
Të mesëm+ 47 (*) 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)    
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 
Nuk ka vështirësi në funksionim 148 3.1 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër (159) (*) 
Niveli i dytë (87) (*) 
Mesatar (145) (*) 
Niveli i katërt (119) (*) 
Më i pasur (51) (*) 

1 MICS indikatori TM.1 - Shkalla e lindjes në adoleshencë (mosha 15-19 vjeçare);SDG indikatori 3.7.2  
A Ju lutem shihni përkufizimet në tabelën TM.1.1 
( ) Numrat e bazuara në 125–249 persona me vitet e ekspozimit të paponderuara   
(*)Numrat e bazuara me më pak se 125 persona me vitet e ekspozimit të paponderua 

 

Tabela TM.2.2WR: Lindja në moshë të hershme (gratë e reja)  
Përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare, që kanë lindur fëmijë të gjallë, janë shtatzëna me fëmijën e parë, kanë lindur fëmijë të gjallë ose janë 
shtatzëna me fëmijën e parë, si dhe gratë të cilat kanë pasur lindje të gjallë para moshës 15 vjeçare, gjegjësisht përqindja e grave të moshës 20-24 
vjeçare të cilat para moshës 18 vjeçare kanë lindur fëmijë të gjallë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  
Përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare të 

cilat: 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-19 

vjeçare 

Përqindja e grave 
të moshës 20-24 
vjeçare të cilat 

para moshës 18 
vjeçare kanë 

lindur fëmijë të 
gjallë1 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-24 

vjeçare 

  

Kanë 
lindur 
fëmijë 

të gjallë 

Janë 
shtatzëna 

me 
fëmijën e 

parë 

Kanë lindur 
fëmijë të 
gjallë ose 

janë 
shtatzëna me 

fëmijën e 
parë 

Kanë 
pasur 

lindje të 
gjallë 
para 

moshës 
15 

vjeçare 

                
Gjithsej  14.4 4.5 18.9 0.5 225 28.2 241 
          
Arsimi         

Para fillor ose nuk (*) (*) (*) (*) 17 (33.7) 48 
Fillor 17.3 4.5 21.8 1.0 119 39.3 107 
Të mesëm+ 3.7 2.9 6.6 0.0 90 11.4 86 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 6 (*) 12 
Nuk ka vështirësi në funksionim 28.8 4.1 32.9 0.0 77 27.1 229 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër (21.6) (2.2) (23.8) (0.0) 45 44.2 53 
Niveli i dytë 15.2 1.8 17.0 0.0 51 (38.1) 50 
Mesatar 14.8 9.2 23.9 0.0 54 (23.9) 38 
Niveli i katërt (11.2) (0.0) (11.2) (0.0) 34 21.3 49 
Më i pasur (7.9) (7.8) (15.6) (3.0) 41 12.1 52 

1 MICS indikatori TM.2 - Lindja në moshë të hershme 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara 
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Tabela TM.2.3WR: Trendet e lindjes së fëmijëve në moshë të hershme (gratë)  
Përqindja e grave, të cilat kanë lindur fëmijë të gjallë nga mosha 15 deri në moshën 18 vjeçare, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-
2019 

  Të gjitha 

  

Përqindja e grave të cilat 
kanë lindur fëmijë të gjallë 
para moshës 15 vjeçare 

Numri i grave të 
moshës 15-49 vjeçare 

Përqindja e grave të cilat 
kanë lindur fëmijë të gjallë 
para moshës 18 vjeçare 

Numri i grave të moshës 
20-49 vjeçare 

       

Gjithsej 2.9 1422 29.2 1197 
       
Mosha      

15-19 0.5 225 na na 
15-17 0.9 142 na na 
18-19 0.0 83 na na 

20-24 2.3 241 28.2 241 
25-29 2.3 224 32.8 224 
30-34 3.4 188 30.1 188 
35-39 3.1 180 23.1 180 
40-44 4.1 193 26.9 193 
45-49 5.1 171 33.8 171 

na: nuk është e zbatueshme 
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6.3 KONTRACEPSIONI 

Përdorimi i mjeteve adekuate kontraceptive është i rëndësishëm për shëndetin e gruas dhe fëmijëve, që arrihet 
përmes 1) parandalimit të shtatzënive shumë të hershme ose shumë të vonshme, 2) zgjatjen e periudhës ndërmjet 
lindjeve, dhe 3) kufizimin e numrit të përgjithshëm të fëmijëve.41 

Tabelat TM.3.0A dhe TM.3.0B janë tabela specifike të hulumtimit, të cilat paraqesin informacion mbi njohuritë e 
metodave të ndryshme kontraceptive. Tabela TM.3.0A iu referohet grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë 
dëgjuar për ndonjë metodë kontraceptive, ndërsa me metodë specifike tabela TM.3.0B i referohet grave të moshës 
15-49 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilët kanë dëgjuar të paktën për një metodë 
kontraceptive. Në të njëjtin drejtim, tabelat TM.3.0AR dhe TM.3.0BR paraqesin të dhënat për gratë në vendbanimet 
rome. 

Tabela TM.3.1 paraqet përdorimin aktual të kontracepsionit për gratë që janë aktualisht të martuar ose në bashkim, 
ndërsa Tabela TM.3.2 paraqet të njëjtin informacion për gratë që aktualisht nuk janë të martuara ose në 
bashkëjetesë. Në tabelën TM.3.1 fillimisht është paraqitur përdorimi i metodave specifike të kontracepsionit; 
metodat specifike më pas grupohen në metoda moderne dhe tradicionale dhe paraqiten si të tilla. Për gratë që 
aktualisht nuk janë të martuara ose në bashkëjetesë, në Tabelën TM.3.2, përdorimi mjeteve kontraceptive paraqitet 
vetëm nga kategoritë e metodave moderne dhe tradicionale. Të njëjtat të dhëna për gratë në vendbanimet rome 
paraqiten në tabelat TM.3.1R dhe TM.3.2R. 

Nevoja e paplotësuar për kontracepsion iu referohet grave me fertilitet, të cilët nuk përdorin ndonjë metodë të 
kontracepsionit, por që dëshirojnë të shtyjnë ose prolongojnë lindjen e ardhshme ose dëshirojnë të ndalojnë, 
kufizojnë lindjen e fëmijëve. Nevoja e paplotësuar është identifikuar në MICS duke përdorur një seri pyetjesh që 
nxjerrin në pah një mori sjelljesh dhe preferencash aktuale, që kanë të bëjnë me përdorimin kontraceptiv, 
mundësinë e fekondimit dhe preferencat e fertilitetit. 

Tabela TM.3.3  i paraqet nivelet e nevojave të papërmbushura dhe nevojave të përmbushura për mjete 
kontraceptive dhe kërkesën për kontracepsion të përmbushur për gratë, aktualisht të martuara ose në 
bashkëjetesë. Tabela e njëjtë është riprodhuar në Tabelën 3.4 për gratë, të cilat nuk janë aktualisht të martuara ose 
në bashkëjetesë. Ngjashëm, TM.3.3R dhe TM.3.4R i prezantojnë të dhënat për gratë në vendbanimet rome. 

Nevoja e papërmbushur për lënie hapësirë është definuar si përqindja e grave, të cilat nuk përdorin metodë të 
kontracepsionit DHE  

• nuk  i) janë shtatzëna, ii) nuk kanë amenorre pas lindjes42 dhe iii) janë të afta për fekondim43 por thonë se 
dëshirojnë të presin dy ose më shumë vite për lindjen e tyre të ardhshme OSE 

• nuk  i) janë shtatzëna, ii) nuk kanë amenorre pas lindjes, dhe iii) janë të afta për fekondim dhe nuk janë të 
sigurta, nëse dëshirojnë të kenë edhe një fëmijë OSE 

• janë shtatzënë dhe thonë që shtatzënia ishte gabuar (do të dëshironnin të prisnin) OSE 

 

41 PATH, dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsi. Meeting the Need: Strengthening Family Planning Programs. Seattle: 

PATH/UNFPA, 2006. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf. 
42 Gruaja është në amenorre pas lindjes, nëse e ka pasur lindjen e fundit në dy vitet e fundit dhe nuk është aktualisht shtatzënë, 

ndërsa periudha e saj menstruale nuk është kthyer qysh nga lindja e fëmijës së fundit. 
43 Gruaja konsiderohet jo e aftë për fekondim, nëse ajo nuk është as shtatzënë e as në gjendje të amenorresë pas lindjes, dhe 

(1a) nuk ka pasur menstruacione për së paku gjashtë muaj, ose (1b) kurrë nuk ka pasur menstruacione, ose (1c) e ka pasur 

menstruacionin e fundit para lindjes së saj të fundit, ose (1d) është në menopauzë /ka pasur histeroktomi OSE 

(2) ajo ka deklaruar se ajo i) ka pasur histeroktomi, ii) kurrë nuk ka pasur menstruacione, iii) është në menopauzë ose iv) është 

përpjekur të ngel shtatzënë për së paku 2 vite, pa rezultat në përgjigjen pse ajo mendon se nuk është fizikisht në gjendje të 

ngel shtatzënë në kohën e hulumtimit OSE  

(3) ajo deklaron se nuk mund të ngel shtatzënë, kur është pyetur në lidhje me dëshirën për lindjen e ardhshme OSE 

(4) ajo nuk ka pasur lindje në 5 vitet paraprake, aktualisht nuk përdor mjet kontraceptiv dhe aktualisht është e martuar dhe 

ka qenë vazhdimisht e martuar gjatë 5 viteve të fundit para hulumtimit. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf
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• janë në periudhën e amenorresë pas lindjes dhe thonë e lindja ishte ne kohë jo të duhur (do të dëshironin 
të prisnin). 
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Nevoja e papërmbushur për kufizim definohet si përqindje e grave, të cilat janë të martuara ose në bashkëjetesë, 
që nuk përdorin ndonjë metodë të kontracepsionit DHE 

• nuk i) janë shtatzëna, ii) nuk kanë amenorre pas lindjes dhe iii) janë të afta për fekondim, por thonë se nuk 
dëshirojnë më shumë fëmijë OSE  

• janë shtatzëna dhe thonë se nuk dëshirojnë të kenë fëmijë OSE 

• kanë amenorre pas lindjes dhe thonë se nuk e kanë dëshiruar lindjen. 

Nevoja e përgjithshme e kontracepsionit është shuma e nevojës së papërmbushur për të lënë hapësirë dhe nevoja 
e përmbushur për kufizim.  

Nevoja e përmbushur për kufizim i përfshin gratë, të cilat përdorin (ose prindërit e të cilave përdorin) metodë 
kontraceptive44 dhe nuk dëshirojnë më shumë fëmijë, përdorin sterilizues për meshkuj ose femra ose deklarojnë 
vetë se nuk janë të afta për fekondim. Nevoja e përmbushur për të lënë hapësirë i përfshijnë gratë, të cilat përdorin 
(ose partnerët e të cilave përdorin) metodë kontraceptive dhe dëshirojnë fëmijë tjetër, ose janë të pavendosura 
nëse dëshirojnë të kenë edhe një fëmijë tjetër. Përmbledhja e nevojës së përmbushur për hapësirë dhe kufizim 
rezulton me përmbushjen e nevojës së përgjithshme për kontracepsion.  

Duke përdorë informacioneve për kontracepsion dhe nevojën e papërmbushur, përqindja e nevojës së përmbushur 
për kontracepsion vlerësohet njashtu përmes të dhënave të MICS-së. Përqindja e nevojës së përmbushur definohet 
si proporcion i grave, të cilat aktualisht përdorin kontracepsion në raport me kërkesën e përgjithshme për 
kontracepsion. Nga ana tjetër kërkesa e përgjithshme për kontracepsion përfshin gratë, të cilat aktualisht kanë 
nevojë të papërmbushur (për të lënë hapësirë ose për kufizim të lindjeve), si dhe ato të cilat aktualisht përdorin 
mjete kontraceptive. 

Përqindja e kërkesës për planifikim familjar të përmbushur me metoda moderne është njëri ndër indikatorët e 
përdorë për ta ndjekur progresin e Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm, Synimi 3.7, për të mundësuar qasje 
universale në shërbimet e kujdesit seksual dhe shëndetit reproduktiv, duke përfshirë planifikimin familjar, 
informacionet për arsimin dhe integrimin e shëndetit reproduktiv në strategjitë dhe programet nacionale. Përderisa 
indikatori 3.7.1 i QZHQ-së ka të bëjë me gratë e moshës 15-49 vjeçare, ai është raportuar vetëm nga gratë, të cilat 
aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetesë, andaj gjendet vetëm në Tabelën TM.3.3. 

  

 

44 Në këtë kapitull, gjithnjë kur potencohet përdorimi i mjeteve kontraceptive nga një grua, përfshihet edhe përdorimin e 

metodave kontraceptive nga partneri i saj (siç është prezervativi për meshkuj). 



 

LULËZIMI – shëndeti reproduktiv dhe amnor | F a q e  82 

Tabela TM.3.0A: Njohuritë për metoda të caktuara kontraceptive 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, që nuk janë 
të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat kanë dëgjuar për ndonjë metodë kontraceptive, sipas metodës specifike, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019   

  Të gjithë 

Aktualisht të 
martuara ose në 

bashkëjetesë 

Gratë të cilat nuk janë të 
martuara ose në 

bashkëjetesë 

  
    

Cilado metodë 99.1 99.5 98.4 
      

Cilado metodë moderneB 98.9 99.1 98.4 
Sterilizim të femrave 79.2 80.0 77.6 
Sterilizim të meshkujve 62.7 63.0 62.2 
Pilulë 92.4 92.6 92.2 
Spirale (IUD) 89.3 93.8 80.3 
Injeksione 64.0 65.4 61.5 
Implante 39.7 42.6 33.9 
Prezervativ për meshkuj 96.5 97.4 94.6 
Prezervativ për femra 42.9 41.1 46.3 
Diafragmë 54.7 56.2 51.8 
Shkumë/Xhel 38.0 39.1 35.9 
Kontracepsion emergjent 67.7 66.5 70.4 
      

Cilado metodë tradicionale 94.5 96.7 90.2 
Abstinencë periodike  72.6 73.1 71.9 
Tërheqje 93.2 96.3 86.9 
Tjetër 0.3 0.4 0.1 
      

Numri mesatar i metodave të njohura nga gratë  8.9 9.1 8.7 
Numri i grave 3166 2121 1045 
B Metoda e amenorresë së laktacionit pas lindjes (LAM) nuk është përfshirë në MICS-në 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut, 
për shkak se nuk ka program zyrtar të LAM-së në shtet. 
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Tabela TM.3.0B: Njohuritë për metodat kontraceptive 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare, që aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, të cilat kanë 
dëgjuar për ndonjë metodë moderne ose një metodë tradicionale (kontraceptive), sipas karakteristikave specifike, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019  

  
Cilado 
metodë 

Cilado metodë 
moderneA 

Cilado metodë 
tradicionaleB 

Numri i grave aktualisht të 
martuara ose janë në 

bashkëjetesë 

       

Gjithsej  99.5 99.1 96.7 2121 
       
Mjedisi      

Urban 99.5 99.4 97.6 1302 
Rural 99.4 98.6 95.1 820 

Mosha      
15-19 (*) (*) (*) 21 
20-24 98.9 97.3 95.7 126 
25-29 99.6 99.5 98.0 268 
30-34 99.7 99.7 96.9 402 
35-39 99.0 98.9 96.2 415 
40-44 99.7 98.9 95.7 442 
45-49 99.5 99.1 97.2 448 

Arsimi      
Fillor ose nuk 98.7 97.4 92.2 601 
Të mesëm 99.8 99.8 97.7 790 
Sipëror 99.7 99.7 99.1 730 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)     
Ka vështirësi në funksionim 98.7 98.0 95.9 94 
Nuk ka vështirësi në funksionim 99.5 99.1 96.7 2017 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       
Maqedonas 99.8 99.6 98.3 1313 
Shqiptar 98.8 98.6 92.7 515 
Tjetër 99.0 97.4 96.2 293 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 98.5 96.6 92.8 386 
Niveli i dytë 99.1 98.9 94.5 434 
Mesatar 99.7 99.7 98.6 398 
Niveli i katërt 100.0 100.0 97.7 442 
Më i pasur 100.0 100.0 99.3 461 

A Sterilizimi i femrave, sterilizimi i meshkujve, pilula, spiralja (IUD), injeksionet, impiantet, prezervativ për meshkuj, prezervativ 
për femra, kontracepsion emergjent, si dhe metoda tjera moderne 
B Abstenim periodik, tërheqje dhe metoda tjera tradicionale. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.  
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Tabela TM.3.1: Përdorimi i kontracepsionit (aktualisht të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat përdorin (ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e grave aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat përdorin  (ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive: Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

Asnjë 
metodë 

Metodë moderneA   Metodë tradicionale 

Nuk 
ka 
info 

Cilado 
metodë 

moderne 

Cilado 
metodë 

tradicionale 
Cilado 

metodë1 
Sterilizimi 
i femrave 

Spirale 
(IUD) Pilula 

Prezervativ 
për 

meshkuj 
Prezervativ 
për femra 

Diafragmë/ 
Shkumë/ 

Xhel   
Abstenimi 
periodik Tërheqje Tjetër 

                                  
Gjithsej  40.1 1.4 1.4 1.1 10.0 0.0 0.1  1.7 43.9 0.0 0.2 14.0 45.6 59.9 2121 
                   
Mjedisi                  

Urban 37.8 1.5 1.7 1.4 13.0 0.0 0.0  1.7 42.4 0.0 0.3 17.7 44.1 62.2 1302 
Rural 43.9 1.1 0.9 0.6 5.3 0.1 0.1  1.8 46.2 0.0 0.1 8.0 48.0 56.1 820 

Mosha                  
15-19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 21 
20-24 44.0 1.6 1.9 0.0 10.8 0.0 0.0  2.2 38.6 0.0 0.9 14.3 40.8 56.0 126 
25-29 45.7 0.3 1.3 0.6 13.8 0.0 0.0  1.0 37.3 0.0 0.0 15.9 38.3 54.3 268 
30-34 38.5 0.3 1.5 1.5 13.0 0.0 0.3  2.4 42.3 0.0 0.1 16.6 44.7 61.5 402 
35-39 30.9 3.0 0.8 1.7 8.4 0.0 0.0  2.7 52.0 0.2 0.3 14.0 54.8 69.1 415 
40-44 39.8 0.1 2.7 1.2 10.7 0.1 0.0  0.9 44.0 0.0 0.4 14.9 44.9 60.2 442 
45-49 45.4 2.6 0.5 0.8 5.6 0.0 0.0  1.4 43.4 0.0 0.2 9.5 44.9 54.6 448 

Arsimi                  
Fillor ose nuk 38.8 2.0 0.8 1.7 3.8 0.1 0.2  0.3 52.2 0.0 0.1 8.6 52.5 61.2 601 
Të mesëm 42.6 1.0 2.0 0.7 9.0 0.0 0.0  1.4 43.0 0.1 0.4 12.6 44.5 57.4 790 
Sipëror 38.6 1.3 1.2 1.1 16.4 0.0 0.0  3.3 38.0 0.0 0.2 20.0 41.3 61.4 730 

Numri i fëmijëve të gjallë                  
0 76.1 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0  0.5 7.1 0.0 0.0 16.3 7.6 23.9 178 
1 51.7 0.1 0.1 1.7 9.2 0.0 0.0  2.9 34.3 0.0 0.0 11.1 37.2 48.3 451 
2 35.0 0.1 1.9 0.7 12.1 0.0 0.1  1.4 48.2 0.1 0.5 14.9 49.7 65.0 1069 
3 27.5 6.2 2.4 1.9 3.5 0.2 0.0  2.3 56.0 0.0 0.1 14.2 58.3 72.5 307 
4+ 21.0 6.9 1.5 2.5 2.1 0.0 0.0  0.5 65.5 0.0 0.0 13.0 66.0 79.0 117 

Vështirësi në funksion (18-49 vjeç)                  
Ka vështirësi në funksionim 47.4 0.0 0.8 6.1 5.2 0.0 0.0  0.0 40.5 0.0 0.0 12.1 40.5 52.6 94 
Nuk ka vështirësi në funksionim 39.7 1.4 1.4 0.9 10.3 0.0 0.1  1.8 44.0 0.0 0.3 14.1 45.9 60.3 2017 

Etnia e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 42.6 1.2 1.4 0.8 14.4 0.0 0.0  2.4 36.9 0.0 0.3 17.8 39.4 57.4 1313 
Shqiptar 38.6 2.2 1.1 2.1 2.6 0.1 0.2  0.5 52.3 0.0 0.3 8.3 52.8 61.4 515 
Tjetër 31.9 0.8 1.8 0.7 3.6 0.0 0.0  0.8 60.4 0.0 0.0 6.9 61.2 68.1 293 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                   
Më i varfër 41.5 1.2 1.4 0.6 3.5 0.1 0.3  0.6 50.6 0.0 0.2 7.1 51.2 58.5 386 
Niveli i dytë 37.3 0.8 1.7 0.3 6.5 0.0 0.0  0.8 52.6 0.0 0.0 9.4 53.3 62.7 434 
Mesatar 41.7 0.7 0.7 1.6 10.8 0.1 0.0  0.6 43.6 0.2 0.0 13.9 44.4 58.3 398 
Niveli i katërt 46.2 0.8 1.3 1.1 10.9 0.0 0.0  2.5 36.8 0.0 0.4 14.2 39.3 53.8 442 
Më i pasur 34.5 3.1 1.6 1.9 17.3 0.0 0.0  3.8 37.1 0.0 0.6 24.0 40.9 65.5 461 

1 MICS indikatori TM.3 - Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive 
A Metodat e dhëna në vijim nuk janë shënuar në tabelë, për shkak se nuk ishin regjistruar raste të tilla: Sterilizimi i meshkujve, injeksione, Impiante dhe Kontracepsion emergjent/ Pilula për ditën pas marrëdhënieve seksuale. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.   
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Tabela TM.3.2: Përdorimi i kontracepsionit (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të pamartuara ose nuk janë në bashkëjetesë, të cilat përdorin 
(ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave aktualisht të pamartuara ose që nuk 
janë në bashkëjetesë, të cilat përdorin (ose partneri i 

së cilave përdorë): 

Numri i grave 
aktualisht të 

pamartuara ose që 
nuk janë në 

bashkëjetesë 
Cilëndo metodë 

moderne 
Cilëndo metodë 

tradicionale Cilëndo metodë 

          
Gjithsej 21.1 3.4 24.6 1048 
       
Mjedisi      

Urban 23.1 4.3 27.5 708 
Rural 16.9 1.6 18.5 339 

Mosha      
15-19 3.5 0.3 4.3 353 
15-17 3.6 0.0 3.6 228 
18-19 3.5 1.0 5.5 126 

20-24 24.8 4.7 29.6 296 
25-29 52.0 4.3 56.3 177 
30-34 27.7 5.0 32.8 48 
35-39 (16.9) (11.7) (28.6) 47 
40-44 (11.4) (2.3) (13.7) 62 
45-49 (21.9) (5.4) (27.4) 63 

Arsimi      
Fillor ose nuk 1.6 0.0 1.6 74 
Të mesëm 7.4 2.8 10.2 436 
Sipëror 34.8 4.3 39.4 537 

Numri i fëmijëve të gjallë      
0 22.3 3.5 26.0 912 
1 (4.8) (8.6) (13.3) 44 
2 (21.9) (0.0) (21.9) 68 
3 (*) (*) (*) 20 
4+ (*) (*) (*) 3 

Vështirësitë në funksionim (18-49 vjeç)      
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 27 
Nuk ka vështirësi në funksionim 26.6 4.1 30.9 793 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë      
Maqedonas 26.3 4.9 31.4 699 
Shqiptar 0.7 0.7 1.4 201 
Tjetër 23.8 0.0 23.8 148 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 3.3 2.7 6.0 174 
Niveli i dytë 12.4 3.3 15.7 179 
Mesatar 28.8 3.3 32.1 210 
Niveli i katërt 24.1 4.7 29.3 241 
Më i pasur 30.5 2.7 33.2 244 

( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara  
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Table TM.3.3: Nevoja dhe kërkesa për planifikim të familjes (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, që i kanë të papërmbushura dhe të përmbushura nevojat për planifikimin familjar, kërkesa e përgjithshme 
për planifikim familjar, dhe në mesin e grave me nevojë për planifikim familjar, përqindja e kërkesës së përmbushur përmes metodës përkatëse, Maqedonia e Veriut, 2018-2019   

  

Nevoja e papërmbushur për 
planifikim familjar 

  

Nevoja e përmbushur për 
planifikim familjar  

(aktualisht përdorin 
kontracepsion)   

Kërkesa e përgjithshme për 
planifikim familjar 

Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

Përqindja e 
kërkesës për 

planifikim familjar e 
përmbushur me: 

Numri i grave 
aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

me nevojë 
për planifikim 

familjar 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej   

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Cilëndo 
metodë 

Metodat 

moderne1 

                                
Gjithsej 3.9 6.4 10.3  17.0 42.9 59.9  20.9 49.3 70.1 2121 85.3 19.9 1488 
                  
Mjedisi                 

Urban 3.5 6.9 10.4  18.7 43.5 62.2  22.2 50.4 72.6 1302 85.7 24.4 945 
Rural 4.5 5.7 10.1  14.3 41.9 56.1  18.8 47.5 66.3 820 84.7 12.1 543 

Mosha                 
15-19 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 21 (*) (*) 11 
20-24 16.7 1.5 18.2  39.6 16.4 56.0  56.2 17.9 74.2 126 75.5 19.3 93 
25-29 10.0 6.2 16.2  36.8 17.5 54.3  46.8 23.6 70.4 268 77.0 22.6 189 
30-34 5.5 6.0 11.4  28.3 33.1 61.5  33.8 39.1 72.9 402 84.3 22.8 293 
35-39 2.4 6.3 8.7  13.1 56.1 69.1  15.5 62.4 77.8 415 88.8 18.0 323 
40-44 0.2 5.9 6.1  4.3 55.9 60.2  4.5 61.8 66.3 442 90.8 22.5 293 
45-49 0.2 9.1 9.3  3.5 51.0 54.6  3.7 60.1 63.8 448 85.5 14.9 286 

Arsimi                 
Fillor ose nuk 2.4 7.6 10.0  8.1 53.1 61.2  10.5 60.6 71.2 601 85.9 12.0 428 
Të mesëm 3.3 6.3 9.6  17.0 40.4 57.4  20.3 46.7 67.0 790 85.7 18.8 529 
Sipëror 5.8 5.5 11.3  24.3 37.2 61.4  30.0 42.7 72.7 730 84.5 27.5 531 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)                 
Ka vështirësi në funksionim 0.8 6.5 7.3  3.9 48.7 52.6  4.7 55.1 59.9 94 (87.9) (20.3) 56 
Nuk ka vështirësi në funksionim 4.0 6.4 10.4  17.5 42.8 60.3  21.5 49.2 70.7 2017 85.2 20.0 1426 

Etnia e kreut të amvisërisë                 
Maqedonas 3.8 7.1 10.9  17.2 40.3 57.4  21.0 47.4 68.4 1313 84.0 26.0 898 
Shqiptar 4.8 3.1 7.9  17.7 43.7 61.4  22.5 46.8 69.3 515 88.7 12.0 357 
Tjetër 2.6 8.9 11.5  14.9 53.2 68.1  17.5 62.2 79.7 293 85.5 8.7 233 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 5.3 7.6 13.0  12.2 46.3 58.5  17.5 54.0 71.5 386 81.8 10.0 276 
Niveli i dytë 2.5 5.2 7.7  15.8 46.9 62.7  18.3 52.1 70.4 434 89.1 13.3 306 
Mesatar 2.7 6.4 9.2  16.6 41.7 58.3  19.3 48.1 67.4 398 86.4 20.6 268 
Niveli i katërt 4.7 5.2 10.0  17.9 35.9 53.8  22.7 41.1 63.8 442 84.4 22.2 282 
Më i pasur 4.1 7.6 11.7   21.5 43.9 65.5   25.7 51.5 77.2 461 84.8 31.0 356 

1 MICS indikatori TM.4 - Nevoja për planifikim  familjar e përmbushur me kontracepsion modern; Indikatori QZHQ  3.7.1 dhe 3.8.1 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara   
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Tabela TM.3.4: Nevoja dhe kërkesa për planifikim të familjes (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht nuk janë të martuara ose nuk janë në bashkëjetesë, që i kanë të papërmbushura dhe të përmbushura nevojat për planifikimin familjar, kërkesën e 
përgjithshme për planifikim familjar dhe përqindja e kërkesës së përmbushur përmes metodës përkatëse, Maqedonia Veriore, 2018-2019  

  

Nevoja e papërmbushur për 
planifikim familjar 

  

Nevoja e përmbushur për 
planifikim familjar  

(aktualisht përdorin 
kontracepsion)   

Kërkesa e përgjithshme për 
planifikim familjar Numri i 

grave 
aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

Përqindja e 
kërkesës për 

planifikim familjar e 
përmbushur me:: 

Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

me nevojë 
për planifikim 

familjar 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej   

Për 
planifikim 

të 
lindjeve  

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Cilëndo 
metodë 

Metodat 
moderne 

                                
Gjithsej 0.0 0.0 0.0  23.4 1.2 24.6  23.4 1.2 24.6 1,048 100.0 85.7 258 
                  
Mjedisi                 

Urban 0.0 0.0 0.0  25.8 1.8 27.5  25.8 1.8 27.5 708 100.0 83.9 195 
Rural 0.0 0.0 0.0  18.5 0.0 18.5  18.5 0.0 18.5 339 100.0 91.3 63 

Mosha                 
15-19 0.0 0.0 0.0  4.3 0.0 4.3  4.3 0.0 4.3 353 (*) (*) 15 
15-17 0.0 0.0 0.0  3.6 0.0 3.6  3.6 0.0 3.6 228 (*) (*) 8 
18-19 0.0 0.0 0.0  5.5 0.0 5.5  5.5 0.0 5.5 126 (*) (*) 7 

20-24 0.0 0.0 0.0  29.1 0.5 29.6  29.1 0.5 29.6 296 100.0 84.0 87 
25-29 0.0 0.0 0.0  56.3 0.0 56.3  56.3 0.0 56.3 177 (100.0) (92.3) 100 
30-34 0.0 0.0 0.0  29.9 2.9 32.8  29.9 2.9 32.8 48 (*) (*) 16 
35-39 (0.0) (0.0) (0.0)  (28.6) (0.0) (28.6)  (28.6) (0.0) (28.6) 47 (*) (*) 13 
40-44 (0.0) (0.0) (0.0)  (11.4) (2.3) (13.7)  (11.4) (2.3) (13.7) 62 (*) (*) 9 
45-49 (0.0) (0.0) (0.0)  (14.6) (12.8) (27.4)  (14.6) (12.8) (27.4) 63 (*) (*) 17 

Arsimi                 
Fillor ose nuk 0.0 0.0 0.0  0.0 1.6 1.6  0.0 1.6 1.6 74 (*) (*) 1 
Të mesëm 0.0 0.0 0.0  9.3 0.9 10.2  9.3 0.9 10.2 436 (100.0) (72.5) 45 
Sipëror 0.0 0.0 0.0  38.1 1.3 39.4  38.1 1.3 39.4 537 100.0 88.4 212 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)                 
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 27 (*) (*) 5 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.0 0.0 0.0  29.7 1.1 30.9  29.7 1.1 30.9 793 100.0 86.3 245 

Etnia e kreut të amvisërisë                 
Maqedonas 0.0 0.0 0.0  30.5 0.9 31.4  30.5 0.9 31.4 699 100.0 83.8 220 
Shqiptar 0.0 0.0 0.0  0.7 0.7 1.4  0.7 0.7 1.4 201 (*) (*) 3 
Tjetër 0.0 0.0 0.0  20.6 3.2 23.8  20.6 3.2 23.8 148 (*) (*) 35 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 0.0 0.0 0.0  3.8 2.2 6.0  3.8 2.2 6.0 174 (*) (*) 10 
Niveli i dytë 0.0 0.0 0.0  15.1 0.7 15.7  15.1 0.7 15.7 179 (100.0) (78.9) 28 
Mesatar 0.0 0.0 0.0  31.2 0.9 32.1  31.2 0.9 32.1 210 100.0 89.7 68 
Niveli i katërt 0.0 0.0 0.0  27.4 1.9 29.3  27.4 1.9 29.3 241 (100.0) (82.2) 70 
Më i pasur 0.0 0.0 0.0   32.8 0.4 33.2   32.8 0.4 33.2 244 (100.0) (91.8) 81 

( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara 
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Tabela TM.3.0AR: Njohuritë për metodat kontraceptive 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare, që aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, të cilat kanë 
dëgjuar për ndonjë metodë moderne, sipas karakteristikave specifike, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Të gjitha 

Aktualisht të 
martuara ose në 
bashkëjetesëA 

Gratë të cilat nuk janë të 
martuara ose në 

bashkëjetesë 

      
Cilado metodë 96.4 98.6 90.2 

      
Cilado metodë moderneB 95.2 97.5 88.5 

Sterilizim të femrave 45.6 48.6 36.7 
Sterilizim të meshkujve 21.3 22.2 18.8 
Pilulë 75.4 78.0 67.8 
Spirale (IUD) 81.1 86.2 66.1 
Injeksione 30.1 31.8 24.9 
Impiante 12.7 12.0 14.8 
Prezervativ për meshkuj 90.6 92.8 84.1 
Prezervativ për femra 15.9 14.6 19.8 
Diafragmë 16.1 15.5 18.1 
Shkumë/Xhel 9.9 9.5 11.1 
Kontracepsion emergjent 26.7 26.2 28.3 
      

Cilado metodë tradicionale 90.1 94.8 76.3 
Abstinencë periodike  40.2 42.3 34.0 
Tërheqje 89.5 94.5 74.5 
Tjetër 0.3 0.2 0.5 
      

Numri mesatar i metodave të njohura nga gratë  5.6 5.7 5.0 
Numri i grave 1422 1064 357 
A Indikatorët për gratë sipas statusit martesor e përjashton 1 (një) grua me status të panjohur 
B Metoda e amenorresë së laktacionit pas lindjes (LAM) nuk është përfshirë në MICS-në 2018-2019 të Vendbanimeve rome të 
Maqedonisë së Veriut, për shkak se nuk ka program zyrtar të LAM-së në shtet. 

 

Tabela TM.3.0BR: Njohuritë për metodat kontraceptive 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare, që aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, të cilat kanë 
dëgjuar për së paku një metodë moderne ose një metodë tradicionale (kontraceptive), sipas karakteristikave specifike, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Cilado metodë 
Cilado metodë 

moderneA 
Cilado metodë 
tradicionaleB 

Numri i grave 
aktualisht të 

martuara ose janë 
në bashkëjetesë 

       

Gjithsej 98.6 97.5 94.8 1064 
       
Mosha      

15-19 100.0 94.2 98.5 51 
15-17 (*) (*) (*) 20 
18-19 (100.0) (91.7) (97.6) 31 

20-24 99.4 99.0 93.6 166 
25-29 100.0 100.0 95.4 191 
30-34 98.8 98.3 95.9 168 
35-39 99.0 98.3 93.0 158 
40-44 95.6 93.0 94.3 175 
45-49 98.4 97.2 95.2 156 

Arsimi      
Para fillor ose nuk ka 95.8 94.5 90.6 256 
Fillor 99.5 98.2 96.1 664 
Të mesëm+ 99.3 99.3 96.2 144 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)     
Ka vështirësi në funksionim 98.1 96.0 91.5 132 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.7 97.7 95.2 913 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 95.1 94.0 87.7 196 
Niveli i dytë 100.0 97.7 94.9 198 
Mesatar 98.4 97.0 94.7 226 
Niveli i katërt 99.6 98.4 97.7 213 
Më i pasur 99.7 99.7 98.1 232 

A Sterilizimi i femrave, sterilizimi i meshkujve, pilula, spiralja (IUD), injeksionet, impiantet, prezervativ për meshkuj, prezervativ 
për femra, kontracepsion emergjent, si dhe metoda tjera moderne 
B Abstenim periodik, tërheqje dhe metoda tjera tradicionale. 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara  
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Tabela TM.3.1R: Përdorimi i kontracepsionit (aktualisht të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat përdorin (ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-
2019  

  

Përqindja e grave aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat përdorin  (ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive: Numri i 
grave 

aktualisht 
të 

martuara 
ose në 

bashkëjet
esë 

Asnjë 
metodë 

Metodë moderneA   Metodë tradicionaleA 

Cilado 
metodë 
modern

e 

Cilado 
metodë 

tradicional
e 

Cilado 
metodë 

1 
Sterilizimi i 

femrave 
Spirale 
(IUD) Pilula 

Perzerv
ativ për 
meshku

j 

Perzerv
ativ për 
femra 

Diafragmë/ 
Shkumë/ 

Xhel   
Abstenimi 
periodik Tërheqje 

                              
Gjithsej 32.7 1.5 1.7 1.7 3.6 0.0 0.1  0.5 58.2 8.6 58.7 67.3 1064 
                 
Mosha                

15-19 58.6 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0  0.0 39.7 1.7 39.7 41.4 51 
15-17 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) 20 
18-19 (51.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.8) (0.0) (0.0)  (0.0) (46.3) (2.8) (46.3) (49.0) 31 

20-24 47.0 0.6 1.3 1.7 2.9 0.0 0.0  0.5 46.0 6.4 46.5 53.0 166 
25-29 27.3 2.3 2.6 0.9 5.9 0.0 0.0  0.5 60.5 11.7 61.0 72.7 191 
30-34 18.4 3.0 2.7 2.9 3.5 0.0 0.0  1.2 68.3 12.1 69.5 81.6 168 
35-39 25.0 2.2 1.2 2.8 3.8 0.0 0.9  1.0 62.9 11.0 64.0 75.0 158 
40-44 28.9 1.1 0.7 1.1 5.3 0.0 0.0  0.0 63.0 8.1 63.0 71.1 175 
45-49 42.9 0.0 2.1 1.8 0.0 0.0 0.0  0.0 53.2 4.0 53.2 57.1 156 

Arsimi                
Para fillor ose nuk ka 37.4 1.4 0.7 2.1 1.9 0.0 0.6  0.0 55.8 6.8 55.8 62.6 256 
Fillor 29.9 1.8 2.1 1.6 3.7 0.0 0.0  0.6 60.3 9.2 60.9 70.1 664 
Të mesëm+ 36.9 0.0 1.7 1.8 6.0 0.0 0.0  1.3 52.3 9.5 53.6 63.1 144 

Numri i fëmijëve të gjallë                
0 86.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0  0.0 10.3 3.4 10.3 13.7 78 
1 45.2 0.0 0.7 0.7 2.5 0.0 0.0  0.7 50.2 3.8 50.9 54.8 122 
2 29.3 0.6 1.4 1.2 3.1 0.0 0.0  0.0 64.5 6.2 64.5 70.7 316 
3 24.0 3.0 1.2 1.6 4.9 0.0 0.4  1.4 63.5 11.1 64.8 76.0 339 
4+ 24.7 1.9 4.1 4.0 2.9 0.0 0.0  0.0 62.3 12.9 62.3 75.3 210 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-
49 vjeç) 

               

Ka vështirësi në funksionim 49.8 2.3 1.6 2.5 3.0 0.0 0.0  0.8 40.1 9.3 40.9 50.2 132 
Nuk ka vështirësi në funksionim 29.4 1.4 1.8 1.7 3.7 0.0 0.2  0.5 61.4 8.7 61.9 70.6 913 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 36.9 4.6 1.7 1.9 2.7 0.0 0.7  0.5 50.9 11.7 51.4 63.1 196 
Niveli i dytë 38.3 0.8 2.7 1.9 2.2 0.0 0.0  0.0 54.0 7.7 54.0 61.7 198 
Mesatar 34.6 0.9 1.6 3.4 1.2 0.0 0.0  0.4 58.0 7.0 58.4 65.4 226 
Niveli i katërt 30.8 0.6 1.2 0.4 4.7 0.0 0.0  0.4 62.0 6.9 62.3 69.2 213 
Më i pasur 24.2 0.8 1.4 1.1 6.7 0.0 0.0  1.2 64.5 10.1 65.7 75.8 232 

1 MICS indikatori TM.3 - Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive  
A Metodat e dhëna në vijim nuk janë shënuar në tabelë, për shkak se nuk ishin regjistruar raste të tilla: Sterilizimi i meshkujve, injeksione, Impiante dhe Kontracepsion emergjent/ Pilula për ditën pas marrëdhënieve seksuale 
dhe Tjetër. 
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara 
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Tabela TM.3.2R: Përdorimi i kontracepsionit (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e të gjitha grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të pamartuara ose nuk janë në bashkëjetesë, të cilat përdorin 
(ose partneri i së cilave përdor) metodë kontraceptive, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e grave aktualisht të pamartuara ose që 
nuk janë në bashkëjetesë, të cilat përdorin (ose 

partneri i së cilave përdorë): 

Numri i grave 
aktualisht të 

pamartuara ose që 
nuk janë në 

bashkëjetesë 
Cilëndo metodë 

moderne  
Cilëndo metodë 

tradicionale Cilëndo metodë 

          
Gjithsej 3.7 6.6 10.3 358 
       
Mosha      

15-19 1.1 4.3 5.4 174 
15-17 1.6 2.0 3.6 122 
18-19 0.0 9.7 9.7 52 

20-24 5.2 9.7 14.9 75 
25-29 (7.2) (9.2) (16.4) 33 
30-34 (*) (*) (*) 20 
35-39 (*) (*) (*) 22 
40-44 (*) (*) (*) 18 
45-49 (*) (*) (*) 15 

Arsimi      
Para fillor ose nuk ka (4.3) (11.7) (16.0) 45 
Fillor 4.1 7.3 11.4 172 
Të mesëm+ 2.9 4.2 7.0 140 

Numri i fëmijëve të gjallë      
0 1.6 4.3 5.9 262 
1 (9.3) (12.8) (22.1) 32 
2 (*) (*) (*) 25 
3 (*) (*) (*) 19 
4+ (*) (*) (*) 19 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 
vjeç) 

     

Ka vështirësi në funksionim (3.0) (15.2) (18.1) 27 
Nuk ka vështirësi në funksionim 4.9 8.2 13.2 208 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 3.8 7.5 11.2 69 
Niveli i dytë 2.8 9.9 12.7 84 
Mesatar 4.1 5.6 9.6 69 
Niveli i katërt 4.9 5.2 10.1 61 
Më i pasur 3.1 4.2 7.3 74 

( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara  
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Tabela TM.3.3R: Nevoja dhe kërkesa për planifikim të familjes (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose janë në bashkëjetesë, që i kanë të papërmbushura dhe të përmbushura nevojat për planifikimin familjar, dhe në mesin e 
grave që kanë nevojë për planifikim familjar, përqindja e kërkesës së përmbushur përmes metodës përkatëse, Vendbanmet rome të Maqedonisë Veriut, 2018-2019  

  

Nevoja e papërmbushur 
për planifikim familjar 

  

Nevoja e përmbushur për 
planifikim familjar  

(aktualisht përdorin 
kontracepsion)   

Nevoja e përgjithshme për 
planifikim familjar   

Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara 
ose në 

bashkëjetes
ë 

Përqindja e 
kërkesës për 

planifikim 
familjar e 

përmbushur me: 

Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara 
ose në 

bashkëjetes
ë me nevojë 

për 
planifikim 
familjar 

Për 
planifiki

m të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjev

e 
Gjithse

j 

Për 
planifiki

m të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej   

Për 
planifiki

m të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej   

Cilëndo 
metodë 

Metodat 
modern

1 

                                  
Gjithsej 1.8 6.5 8.3  10.1 57.2 67.3  11.9 63.7 75.6  1064 89.0 11.4 805 
                   
Mosha                  

15-19 6.8 1.9 8.7  28.2 13.2 41.4  35.0 15.1 50.1  51 
(82.6

) 
(3.4) 26 

15-17 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  20 (*) (*) 9 

18-19 (0.0) (3.1) (3.1)  (27.4) 
(21.7

) 
(49.0

) 
 (27.4) 

(24.8
) 

(52.1
) 

 31 (*) (*) 16 

20-24 5.2 6.4 11.6  25.8 27.1 53.0  31.0 33.5 64.5  166 82.1 10.0 107 
25-29 0.6 9.6 10.2  15.7 57.0 72.7  16.4 66.6 83.0  191 87.7 14.1 158 
30-34 1.1 4.9 6.0  10.0 71.6 81.6  11.1 76.5 87.6  168 93.2 13.8 147 
35-39 1.8 4.4 6.2  1.9 73.0 75.0  3.7 77.5 81.2  158 92.3 13.5 128 
40-44 0.8 7.5 8.3  0.3 70.8 71.1  1.1 78.3 79.4  175 89.5 10.2 139 
45-49 0.0 7.0 7.0  0.0 57.1 57.1  0.0 64.1 64.1  156 89.1 6.2 100 

Arsimi                  
Para fillor ose nuk ka 2.7 7.5 10.2  5.5 57.1 62.6  8.2 64.6 72.8  256 86.0 9.3 187 
Fillor 1.0 5.9 6.9  9.4 60.7 70.1  10.4 66.6 77.0  664 91.0 11.9 511 
Të mesëm+ 4.0 7.4 11.4  21.6 41.5 63.1  25.6 48.9 74.5  144 84.7 12.8 107 

Vështirësi në funksionim (18-49 
vjeç) 

                 

Ka vështirësi në funksionim 0.9 7.9 8.8  5.2 45.0 50.2  6.1 53.0 59.0  132 85.0 15.8 78 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.6 6.4 8.0  10.4 60.2 70.6  12.0 66.6 78.7  913 89.8 11.1 718 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                   
Më i varfër 3.0 6.5 9.5  10.2 52.9 63.1  13.2 59.4 72.6  196 86.9 16.1 142 
Niveli i dytë 3.9 9.0 12.9  7.5 54.2 61.7  11.5 63.2 74.7  198 82.7 10.3 148 
Mesatar 0.8 8.0 8.8  7.0 58.4 65.4  7.8 66.4 74.2  226 88.2 9.4 167 
Niveli i katërt 1.4 5.3 6.7  14.1 55.1 69.2  15.5 60.4 75.9  213 91.2 9.1 162 
Më i pasur 0.4 4.0 4.4   11.6 64.2 75.8   12.0 68.2 80.2   232 94.5 12.6 186 

1 MICS indikatori TM.4 - Nevoja për planifikim  familjar e përmbushur me kontracepsion modern; Indikatori QZHQ  3.7.1 dhe 3.8.1  
( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara  
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Tabela TM.3.4R: Nevoja dhe kërkesa për planifikim të familjes (aktualisht nuk janë të martuara/në bashkëjetesë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të pamartuara ose nuk janë në bashkëjetesë, që i kanë të papërmbushura dhe të përmbushura nevojat për planifikimin familjar, dhe në mesin e grave 
që kanë nevojë për planifikim familjar, përqindja e kërkesës së përmbushur përmes metodës përkatëse, Vendbanimet rome të Maqedonisë Veriut, 2018-2019  

  

Nevoja e papërmbushur për 
planifikim familjar 

  

Nevoja e përmbushur për 
planifikim familjar  

(aktualisht përdorin 
kontracepsion)   

Nevoja e përgjithshem për 
planifikim familjar 

Numri i 
grave 

aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

Përqindja e 
kërkesës për 

planifikim familjar 
e përmbushur me 

Numri i grave 
aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë 

me nevojë 
për planifikim 

familjar 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Për 
planifikim 

të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej   

Për 
planifikim 

të 
lindjeve 

Për 
kufizim 

të 
lindjeve Gjithsej 

Cilëndo 
metodë 

Metodat 
moderne 

                                
Gjithsej 0.3 1.1 1.4  5.9 4.3 10.3  6.2 5.4 11.6 358 (88.3) (31.4) 42 
                  
Mosha                 

15-19 0.0 0.0 0.0  5.4 0.0 5.4  5.4 0.0 5.4 174 (*) (*) 9 
15-17 0.0 0.0 0.0  3.6 0.0 3.6  3.6 0.0 3.6 122 (*) (*) 4 
18-19 0.0 0.0 0.0  9.7 0.0 9.7  9.7 0.0 9.7 52 (*) (*) 5 

20-24 0.0 3.1 3.1  11.0 3.9 14.9  11.0 7.0 18.0 75 (*) (*) 13 
25-29 (2.9) (2.4) (5.3)  (3.2) (13.2) (16.4)  (6.1) (15.7) (21.7) 33 (*) (*) 7 
30-34 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 20 (*) (*) 8 
35-39 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 22 (*) (*) 3 
40-44 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 18 (*) (*) 0 
45-49 (*) (*) (*)  (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 15 (*) (*) 1 

Arsimi                 
Para fillor ose nuk ka (0.0) (6.6) (6.6)  (8.5) (7.6) (16.0)  (8.5) (14.1) (22.6) 45 (*) (*) 10 
Fillor 0.6 0.6 1.1  6.4 4.9 11.4  7.0 5.5 12.5 172 (*) (*) 21 
Të mesëm+ 0.0 0.0 0.0  4.5 2.6 7.0  4.5 2.6 7.0 140 (*) (*) 10 

Vështirës në funksionim (18-49 vjeç)                 
Ka vështirësi në funksionim (0.0) (0.0) (0.0)  (7.2) (10.9) (18.1)  (7.2) (10.9) (18.1) 27 (*) (*) 5 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.5 1.9 2.3  7.2 6.0 13.2  7.6 7.9 15.5 208 (84.9) (31.9) 32 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 0.0 4.5 4.5  7.5 3.8 11.2  7.5 8.3 15.8 69 (*) (*) 11 
Niveli i dytë 0.0 1.0 1.0  5.0 7.7 12.7  5.0 8.7 13.7 84 (*) (*) 12 
Mesatar 0.0 0.0 0.0  6.7 3.0 9.6  6.7 3.0 9.6 69 (*) (*) 7 
Niveli i katërt 1.6 0.0 1.6  6.8 3.3 10.1  8.3 3.3 11.6 61 (*) (*) 7 
Më i pasur 0.0 0.0 0.0   4.2 3.1 7.3   4.2 3.1 7.3 74 (*) (*) 5 

( ) Numrat e bazuara në moshën 25-49, rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara 
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6.4 VENDIMET E MBËSHTETURA NË INFORMACIONE TË DUHURA MBI SHËNDETIN E 

GRAVE 

Programi për veprim i Konferencës ndërkombëtare për popullsi dhe zhvillim (KNPZH/ICPD) konfirmoi se shëndeti 
seksual dhe riprodhues është e drejtë themelore e njeriut dhe theksoi se fuqizimi i grave dhe vajzave është masë 
thelbësore për ta siguruar mirëqenien e individëve, familjeve, kombeve dhe botës në përgjithësi.  

Aftësia e grave dhe vajzave për t’i ushtruar të drejtat e tyre themelore të njeriut, përfshirë të drejtën e tyre për 
shëndet seksual dhe riprodhues, është një parakusht për përmbushjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. 
Synimi i QZHQ-së 5.6 thekson “Të sigurohet qasje universale në shëndetin seksual dhe riprodhues dhe në të drejtat 
riprodhuese siç është rënë dakord në përputhje me Programin për veprimit të Konferencës ndërkombëtare për 
popullsinë, me Zhvillimin dhe platformës së Pekinit për veprim dhe dokumentet e konferencave në rishikim”. Për ta 
përmbushur Qëllimin deri në vitin 2030 duhet të hiqen pengesat e panevojshme ligjore, mjekësore, klinike dhe 
rregullatore për përdorimin e shërbimeve shëndetësore seksuale dhe riprodhuese, si dhe duhet dhënë prioritet 
ndryshimeve në stilin e jetës, normave sociale dhe politikave qeveritare, të cilat iu mundësojnë grave dhe vajzave 
t’i ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre.   

Gratë dhe vajzat, të cilat mund të bëjnë zgjedhje dhe ta kontrollojnë jetën e tyre riprodhuese, janë më të afta për 
të arritur arsim cilësor, të gjejnë punë të mirë dhe të marrin vendime të lira dhe të mirëinformuara në të gjitha 
sferat e jetës. Qartë është vërtetuar që planifikimi i familjes bën një kontribut thelbësor në arritjen e këtyre 
qëllimeve globale.45  

Tabelat TM.3.5A dhe TM3.5AR  e paraqesin shpërndarjen e grave të moshës  15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë 
të martuara ose në bashkëjetesë mbi bazë të përgjigjeve për vendimmarrjen në lidhje me marrëdhëniet seksuale, 
përdorimin e mjeteve kontraceptive dhe kujdesin shëndetësor, ndërsa tabelat TM3.5B dhe TM3.5BR e paraqesin 
pjesën e grave të moshës  15-49 vjeçare, të cilat i marrin vetë vendimet, duke qenë të mirëinformuara, në lidhje me 
raportet seksuale, përdorimin e mjeteve kontraceptive dhe kujdesin për shëndetin reproduktiv (QZHQ indikatori 
5.6.1.) dhe pjesa e grave të moshës 15-49 vjeçare, aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat raportojnë se 
aktualisht janë në gjendje të aftë fizike për të ngel shtatzëna dhe ta marrë vendimin e vetë në lidhje me 
marrëdhëniet seksuale, duke qenë të mirëinformuara, në lidhje me raportet seksuale, përdorimin e mjeteve 
kontraceptive dhe kujdesin për shëndetin reproduktiv. Pyetësori standard i MICS-së për gra individuale të moshës 
15-49 vjeçare është modifikuar, me qëllim që të përfshijë pyetje, të cilat i lejojnë kalkulimet e indikatorit 5.6.1. të 
QZHQ-së. Pyetjet dhe algoritmat e përdora janë zhvilluar në bashkëpunim me ekspertët teknikë të Ekipit global të 
MICS-së dhe janë të formësuar përmes një bashkëpunimi teknik me ekspertët teknik të UNFPA-së. 

Indikatori e mat qasjen e grave dhe vajzave në shëndetin seksual dhe reproduktiv dhe në të drejtat reproduktive të 
bazuara në tre elemente qenësore të vendimmarrjes: vendimi për lidhje seksuale, vendime për përdorim të mjeteve 
kontraceptive dhe vendimi për shfrytëzimin e kujdesit shëndetësor. Aftësia e grave për t‘i marrë këto vendime është 
qenësore për fuqizimin e tyre të plotë dhe ushtrimin e plotë të të drejtave të tyre reproduktive. Indikatori QZHQ 
5.6.1  buron nga këta tre komponentë: 

• Nëse gruaja mund t’i thotë jo burrit/partnerit të saj, nëse ajo nuk dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale; 

• Nëse përdorimi ose mospërdorimi i mjeteve kontraceptive është kryesisht vendim i gruas, ose është 
vendim i përbashkët me burrin/partnerin; 

• Nëse gruaja mund të merr vetë vendim në lidhje me kujdesin shëndetësor për veten e saj ose ai është 
vendim i përbashkët me burrin/partnerin e saj. 

Përshtatje e kësaj metodologjie me këtë MICS: gratë konsiderohet se kanë autonomi lidhur me vendimmarrjen rreth 
shëndetit reproduktiv dhe të fuqizuara për t’i ushtruar të drejtat e tyre reproduktive, nëse (1) vendosin vetë për 
kujdesin shëndetësor , qoftë vetë ato, ose bashkërisht me burrat ose partnerët e tyre, (2) vendosin për përdorimin 

 

45 Starbird, E. et al. 2016. "Investing in Family Planning: Key to Achieving the Sustainable Development Goals." Global Health: 

Science and Practice June 2016, 4(2):191-210; https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374 

https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374
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ose mospërdorimin e mjeteve kontraceptive, qoftë ndaras ose bashkërisht me burrat ose partnerët e tyre (3) mund 
të thonë jo për të kryer marrëdhënie seksuale me burrin/partnerin e tyre, nëse ato nuk dëshirojnë. 

Vetëm gratë të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, për të cilat përgjigja “po” në të 
gjitha tre komponentët konsiderohen si gra të cilat “i marrin vendimet e veta në lidhje me raportet seksuale, 
përdorimin e mjeteve kontraceptive dhe kujdesin e shëndetit reproduktiv”.
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Tabela TM.3.5A: Vendimet e mirëinformuara për kujdesin shëndetësor (gratë) – indikatorët e komponentëve  
Shpërndarja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetesë, mbi bazë të përgjigjeve për vendimmarrje në lidhje me raportet seksuale, përdorimin e mjeteve 
kontraceptive dhe kujdesin shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Mund t’i thonë jo 
burrit/partnerit të tyre, nëse 

nuk dëshirojnë të kenë 
marrëdhënie seksuale 

Gjithsej 

Kush merr vendim në lidhje me përdorimin e mjeteve 
kontraceptive 

Gjithsej 

Zakonisht kush merr vendim për kujdesin 
shëndetësor të grave: 

Gjithsej 

Numri i grave 
të moshës 

15-49 
vjeçare 

aktualisht të 
martuara ose 

në 
bashkëjetesë Po Jo 

Nuk 
është e 
sigurt/ 
Varet/ 

Mungon 
Vetëm 
gruaja 

Burri/ 
Partneri 

Bashkërisht 
gruaja dhe 

burri / 
 Partner  Tjetër 

ND/ 
Nuk 

ka info 

Nuk 
është 

pyeturA 
Vetëm 
gratë 

Burri/ 
 Partneri 

Bashkërisht 
gruaja dhe 

burri/ 
 Partneri  Tjetër 

ND/ 
Nuk ka 

info 
   

  

 

      

 

     

   

Gjithsej 89.8 8.7 1.5 100.0 12.6 0.6 71.9 0.2 0.2 14.5 100.0 58.8 1.3 39.6 0.1 0.2 100.0 2121 
    

 
                

Statusi aktual i shtatzënisë   
 

                
Shtatzënë 88.1 10.4 1.4 100.0 na na na na na 100.0 100.0 54.2 1.0 44.8 0.0 0.0 100.0 114 
Jo shtatzënë ose nuk e di 89.9 8.6 1.5 100.0 13.3 0.6 76.0 0.2 0.2 9.6 100.0 59.1 1.3 39.3 0.1 0.2 100.0 2007 

Fizikisht nuk mundet 91.7 6.8 1.5 100.0 na na na na na 100.0 100.0 54.0 1.9 44.1 0.0 0.0 100.0 200 
Fizikisht mundet ose ND 89.7 8.9 1.5 100.0 13.3 0.6 76.0 0.2 0.2 9.6 100.0 59.6 1.2 38.8 0.1 0.2 100.0 1807 

Mjedisi   
 

                
Urban 90.9 7.9 1.2 100.0 15.0 0.3 69.9 0.0 0.3 14.5 100.0 67.1 0.7 31.7 0.1 0.3 100.0 1302 
Rural 88.0 10.0 2.0 100.0 8.9 1.1 74.9 0.4 0.0 14.6 100.0 45.6 2.2 52.1 0.1 0.0 100.0 820 

Mosha   
 

                
15-19 (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 21 
15-17 (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 11 
18-19 (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 10 

20-24 81.6 18.4 0.0 100.0 10.3 0.0 70.6 0.3 0.0 18.9 100.0 52.9 2.5 44.2 0.4 0.0 100.0 126 
25-29 89.3 8.4 2.3 100.0 10.7 0.6 69.7 0.0 1.6 17.4 100.0 55.9 0.7 41.9 0.0 1.6 100.0 268 
30-34 90.6 8.0 1.5 100.0 15.6 0.4 73.7 0.1 0.0 10.3 100.0 58.1 2.5 39.4 0.0 0.0 100.0 402 
35-39 90.0 8.6 1.4 100.0 15.1 0.4 77.5 0.2 0.1 6.9 100.0 60.0 0.5 39.5 0.0 0.0 100.0 415 
40-44 92.2 7.1 0.8 100.0 13.4 0.6 78.8 0.3 0.0 6.9 100.0 59.1 0.7 39.7 0.4 0.0 100.0 442 
45-49 90.6 7.9 1.5 100.0 9.3 1.3 60.2 0.1 0.0 29.1 100.0 63.0 1.3 35.7 0.0 0.0 100.0 448 

Arsimi   
 

                
Fillor ose nuk ka 75.6 22.3 2.1 100.0 5.5 1.0 76.1 0.1 0.0 17.4 100.0 34.5 3.5 62.0 0.1 0.0 100.0 601 
i mesëm 94.3 4.5 1.2 100.0 12.1 0.6 70.8 0.2 0.0 16.2 100.0 63.1 0.6 36.4 0.0 0.0 100.0 790 
Sipëror 96.5 2.2 1.3 100.0 19.0 0.3 69.6 0.2 0.6 10.4 100.0 74.2 0.2 24.7 0.3 0.6 100.0 730 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)                 
Ka vështirësi në funksionim 88.9 11.1 0.0 100.0 6.9 2.1 62.4 0.0 0.0 28.7 100.0 38.3 2.4 59.4 0.0 0.0 100.0 94 
Nuk ka vështirësi në funksionim 90.2 8.4 1.4 100.0 12.9 0.5 72.4 0.2 0.2 13.7 100.0 60.1 1.2 38.4 0.1 0.2 100.0 2017 

Etnia e kreut të amvisërisë  
                

Maqedonas 95.4 3.1 1.4 100.0 17.8 0.4 68.4 0.2 0.4 12.9 100.0 69.3 0.4 29.8 0.1 0.3 100.0 1313 
Shqiptar 87.2 11.8 1.0 100.0 3.5 1.3 77.1 0.0 0.0 18.0 100.0 34.1 3.0 62.9 0.0 0.0 100.0 515 
Tjetër 69.1 28.5 2.5 100.0 5.4 0.5 78.1 0.1 0.0 15.9 100.0 55.2 2.2 42.4 0.2 0.0 100.0 293 

Indeksi i kuintilit të pasurisë    
 

                
Më i varfër 79.8 18.4 1.8 100.0 6.5 1.4 75.0 0.1 0.0 17.0 100.0 28.8 4.2 66.8 0.1 0.0 100.0 386 
Niveli i dytë 85.5 12.3 2.3 100.0 7.4 0.6 74.3 0.6 0.1 17.0 100.0 54.1 1.2 44.7 0.0 0.0 100.0 434 
Mesatar 91.8 7.3 0.9 100.0 13.2 0.6 72.4 0.0 0.0 13.8 100.0 63.9 0.5 35.6 0.0 0.0 100.0 398 
Niveli i katërt 96.9 2.4 0.7 100.0 12.1 0.3 72.1 0.1 0.0 15.5 100.0 67.1 0.4 32.5 0.0 0.0 100.0 442 
Më i pasur 93.6 4.6 1.8 100.0 22.7 0.3 66.2 0.0 1.0 9.9 100.0 76.1 0.3 22.2 0.4 1.0 100.0 461 

A Gratë, të cilat aktualisht ishin shtatzënë ose mendonin se ishin fizikisht të paafta për të mbetur shtatzënë nuk janë pyetur për vendimmarrjen kontraceptive. Sidoqoftë, për shkak të çështjes së dizajnit të vogël të pyetësorit, gratë 

që mendonin se nuk ishin fizikisht të aftë të ngelin shtatzëna, por kishin raportuar se përdorin kontracepsion, u pyetën në lidhje me vendimmarrjen (7 gra). Për të qenë në përputhje me përkufizimin e QZHQ-së, përgjigjet e tyre 

janë shënuar në kategorinë “Nuk janë pyetur” në Tabelat TM.3.5A dhe TM.3.5B. Të dhënat kanë ngelur të disponueshme në grupin e të dhënave. 

na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara   
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Tabela TM.3.5B: Vendimi i informuar për kujdesin shëndetësor (gratë) – indikatori 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetesë dhe marrin vendime në lidhje me marrëdhëniet seksuale, përdorimin e mjeteve kontraceptive dhe kujdesin 
shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave të cilat: Përqindja e grave, të cilat 
vetë i marrin vendimet e 
veta të mirëinforuara për 

lidhjet seksuale, përdorimin 
e mjeteve kontraceptive dhe 

kujdesin e shëndetit  
reproduktiv1,B 

Numri i grave të 
moshës 15-49 

vjeçare aktualisht 
të martuar ose në 

bashkëjetesë 

Përqindja e grave, të cilat 
vetë i marrin vendimet e 
veta të mirëinforuara për 

lidhjet seksuale, përdorimin 
e mjeteve kontraceptive 
dhe kujdesin e shëndetit  

reproduktiv C 

Numri i grave të moshës 15-
49 vjeçare aktualisht të 

martuar ose në bashkëjetesë,  
të cilat kanë raportuar se janë 
fizikisht në gjendje të ngelin 

shtatzënëC,D 

Mund t’i thonë jo 
burrit/partnerit të 
tyre, nëse nuk 

dëshirojnë të kenë 
marrëdhënie 

seksuale 

marrin vendim përA: 

Përdorim të 
mjeteve 

kontraceptive 
Kujdesin e tyre 

shëndetësor 

          
Gjithsej  89.8 84.2 98.4 75.1 2121 88.1 1807 
          
Mjedisi         

Urban 90.9 84.5 98.9 76.5 1302 89.9 1108 
Rural 88.0 83.7 97.7 72.7 820 85.3 699 

Mosha         
15-19 (*) (*) (*) (*) 21 (*) 13 
15-17 (*) (*) (*) (*) 11 (*) 6 
18-19 (*) (*) (*) (*) 10 (*) 8 

20-24 81.6 80.9 97.1 63.3 126 78.1 102 
25-29 89.3 80.4 97.7 73.4 268 88.8 221 
30-34 90.6 89.2 97.5 79.4 402 88.5 361 
35-39 90.0 92.3 99.5 82.8 415 89.1 385 
40-44 92.2 91.6 98.8 84.7 442 91.6 408 
45-49 90.6 69.0 98.7 60.1 448 85.4 315 

Arsimi          
Fillor ose nuk ka 75.6 81.0 96.5 59.1 601 72.1 493 
i mesëm 94.3 82.6 99.4 77.5 790 92.8 660 
Sipëror 96.5 88.5 98.9 85.6 730 95.6 653 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)        
Ka vështirësi në funksionim 88.9 66.0 97.6 55.6 94 81.7 64 
Nuk ka vështirësi në funksionim 90.2 85.2 98.5 76.3 2017 88.5 1737 

Etnia e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 95.4 86.0 99.1 81.8 1313 94.1 1142 
Shqiptar 87.2 80.5 97.0 68.6 515 83.9 421 
Tjetër 69.1 82.6 97.6 56.0 293 67.3 243 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 79.8 81.3 95.6 62.6 386 75.7 320 
Niveli i dytë 85.5 81.1 98.8 68.3 434 82.9 357 
Mesatar 91.8 85.2 99.5 78.3 398 91.1 342 
Niveli i katërt 96.9 84.2 99.6 81.5 442 96.4 374 
Më i pasur 93.6 88.6 98.3 82.9 461 92.2 414 

1 Indikatori i posaçëm për hulumtimin TM.S1 – Vendimi i informuar mbi kujdesin e shëndetit reproduktiv; Indikatori i QZHQ-së 5.6.1 
A Secila është shumë përkatëse e kategorive të përgjigjes “Vetëm gratë” dhe “Gratë së bashku me dhe burrat/partnerët” në Tabelën T3.5A 
B Gratë të cilat nuk janë pyetur në lidhje me marrjen e vendimeve për kontracepsion, nuk janë përfshirë në numërues  
C Numëruesi dhe emëruesi i kanë përjashtuar gratë, të cilat nuk janë pyetur në lidhje me marrjen e vendimeve për kontracepsion, që korrespondon me statusin aktual të shtatzënisë “Janë fizikisht në gjendje të ngelin 
shtatzënë ose nuk e dinë” në Tabelën 3.5A. Përndryshe kjo është identike me llogaritjen e QZHQ 5.6.1.  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara   
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Tabela TM.3.5AR: Vendimet e mirëinformuara për kujdesin shëndetësor (gratë) – indikatorët e komponentëve  
Shpërndarja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetesë, mbi bazë të përgjigjeve për vendimmarrjen në lidhje me raportet seksuale, përdorimin e mjeteve 
kontraceptive dhe kujdesin shëndetësor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Mund t’i thonë jo 
burrit/partnerit të tyre, nëse 

nuk dëshirojnë të kenë 
marrëdhënie seksuale 

Gjithsej 

Kush merr vendim në lidhje me përdorimin e 
mjeteve kontraceptive 

Gjithsej 

Zakonisht kush merr vendim për kujdesin 
shëndetësor të grave:: 

Gjithsej  

Numri i grave 
të moshës 

15-49 vjeçare 
aktualisht të 

martuara ose 
në 

bashkëjetesë Po Jo 

Nuk është 
e sigurt/ 
Varet/ 

Mungon 
Vetë 

gruaja 

Burri/ 
 

Partneri 

Bashkërisht 
Gruaja dhe 

Burri/ 
 Partneri Tjetër  

Nuk 
është 

pyeturA 
Vetë 

gruaja 
Burri/ 

 Partneri 

Bashkërisht 
Gruaja dhe 

Burri/ 
 Partneri Tjetër  

   

  

 

     

 

    

   
Gjithsej  68.0 29.5 2.5 100.0 4.8 1.6 75.6 0.2 17.8 100.0 39.3 4.6 55.8 0.3 100.0 1064 
    

 
              

Statusi aktual i shtatzënisë  
 

              
Shtatzëna 56.7 39.5 3.8 100.0 na na na na 100.0 100.0 41.7 4.4 53.9 0.0 100.0 68 
Jo shtatzëna ose ND 68.7 28.8 2.4 100.0 5.1 1.7 80.7 0.2 12.2 100.0 39.2 4.6 56.0 0.3 100.0 997 

Fizikisht nuk 
mundet 

60.2 33.8 
6.0 

100.0 na na na na 100.0 100.0 35.5 8.5 54.7 1.3 100.0 
122 

Fizikisht mundet 
ose nuk e di 

69.9 28.1 
1.9 

100.0 5.8 1.9 92.0 0.3 0.0 100.0 39.7 4.0 56.2 0.1 100.0 
875 

Mosha   
 

              
15-19 61.2 38.8 0.0 100.0 5.4 0.0 67.4 0.0 27.2 100.0 32.5 7.0 60.6 0.0 100.0 51 
15-17 73.9 26.1 0.0 100.0 0.0 0.0 65.3 0.0 34.7 100.0 22.5 4.8 72.7 0.0 100.0 20 
18-19 53.1 46.9 0.0 100.0 8.9 0.0 68.7 0.0 22.4 100.0 38.8 8.4 52.8 0.0 100.0 31 

20-24 66.0 32.3 1.7 100.0 5.4 2.0 69.6 0.0 23.0 100.0 36.1 5.6 57.7 0.7 100.0 166 
25-29 68.1 28.0 3.9 100.0 5.1 1.4 81.7 0.6 11.2 100.0 41.3 3.1 55.6 0.0 100.0 191 
30-34 68.8 28.8 2.4 100.0 5.4 2.1 86.3 0.0 6.2 100.0 39.5 3.5 57.1 0.0 100.0 168 
35-39 68.7 28.1 3.2 100.0 5.7 2.9 81.7 0.0 9.7 100.0 34.6 5.1 60.4 0.0 100.0 158 
40-44 71.6 26.1 2.2 100.0 2.8 0.6 75.0 0.6 20.9 100.0 46.3 5.0 47.7 0.9 100.0 175 
45-49 66.4 31.4 2.2 100.0 4.2 1.0 60.3 0.0 34.5 100.0 39.5 4.6 55.9 0.0 100.0 156 

Arsimi   
 

              
Para fillor ose jo 53.0 44.0 3.0 100.0 2.7 3.0 72.6 0.0 21.7 100.0 32.3 7.7 59.5 0.5 100.0 256 
Fillor 71.6 25.8 2.6 100.0 5.5 1.4 76.8 0.0 16.3 100.0 39.6 3.4 56.7 0.2 100.0 664 
i mesëm+ 78.0 20.8 1.2 100.0 5.0 0.0 75.3 1.6 18.1 100.0 50.4 4.2 45.5 0.0 100.0 144 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)  
              

Ka vështirësi  62.2 36.2 1.6 100.0 7.4 0.0 52.8 0.0 39.8 100.0 35.6 6.6 57.8 0.0 100.0 132 
Nuk ka vështirësi  68.7 28.6 2.7 100.0 4.5 1.8 79.1 0.3 14.3 100.0 40.2 4.3 55.2 0.3 100.0 913 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
 

              
Më i varfër 54.6 41.0 4.4 100.0 4.7 1.9 72.5 0.0 20.9 100.0 33.9 7.3 58.8 0.0 100.0 196 
Niveli i dytë 63.7 32.4 3.8 100.0 8.8 1.4 69.1 0.0 20.7 100.0 36.1 6.9 55.6 1.4 100.0 198 
Mesatar 73.5 26.3 0.2 100.0 5.2 1.1 74.1 0.0 19.6 100.0 37.2 3.4 59.4 0.0 100.0 226 
Niveli i katërt 72.1 25.4 2.4 100.0 3.4 2.0 80.1 0.6 13.9 100.0 42.9 2.2 54.9 0.0 100.0 213 
Më i pasur 73.7 24.2 2.1 100.0 2.2 1.5 81.2 0.5 14.6 100.0 45.4 3.5 51.0 0.0 100.0 232 

A Gratë, të cilat aktualisht ishin shtatzënë ose mendonin se ishin fizikisht të paafta për të mbetur shtatzënë nuk janë pyetur për vendimmarrjen kontraceptive. Sidoqoftë, për shkak të çështjes së dizajnit të vogël të 
pyetësorit, gratë që mendonin se nuk ishin fizikisht të aftë të ngelin shtatzëna, por kishin raportuar se përdorin kontracepsion, u pyetën në lidhje me vendimmarrjen (7 gra). Për të qenë në përputhje me përkufizimin e 
QZHQ-së, përgjigjet e tyre janë shënuar në kategorinë “Nuk janë pyetur” në Tabelat TM.3.5A dhe TM.3.5B. Të dhënat kanë ngelur të disponueshme në grupin e të dhënave. 
na: nuk është e zbatueshme 
Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara   
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Tabela TM.3.5BR: Vendimi i informuar për kujdesin shëndetësor (gratë) – indikatori  
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat aktualisht janë të martuara ose në bashkëjetesë dhe marrin vendime në lidhje me marrëdhëniet seksuale, përdorimin e mjeteve kontraceptive dhe kujdesin 
shëndetësor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave të cilat: Përqindja e grave, të cilat 
vetë i marrin vendimet e 
veta të mirëinforuara për 

lidhjet seksuale, përdorimin 
e mjeteve kontraceptive 
dhe kujdesin e shëndetit  

reproduktiv1,B 

Numri i grave të 
moshës 15-49 

vjeçare 
aktualisht të 

martuar ose në 
bashkëjetesë 

Përqindja e grave, të cilat 
vetë i marrin vendimet e 
veta të mirëinforuara për 

lidhjet seksuale, 
përdorimin e mjeteve 

kontraceptive dhe kujdesin 
e shëndetit  reproduktiv C 

Numri i grave të moshës 15-
49 vjeçare aktualisht të 

martuar ose në 
bashkëjetesë,  të cilat kanë 
raportuar se janë fizikisht në 

gjendje të ngelin 
shtatzënëC,D 

Mund t’i thonë jo 
burrit/partnerit të 
tyre, nëse nuk 

dëshirojnë të kenë 
marrëdhënie 

seksuale 

marrin vendim përA: 

Përdorim të 
mjeteve 

kontraceptive 
Kujdesin e tyre 

shëndetësor 

          
Gjithsej  68.0 80.4 95.2 54.9 1064 66.8 875 
          
Mosha         

15-19 61.2 72.8 93.0 41.1 51 56.5 37 
15-17 73.9 65.3 95.2 46.7 20 71.4 13 
18-19 53.1 77.6 91.6 37.6 31 48.4 24 

20-24 66.0 74.9 93.7 49.6 166 64.4 128 
25-29 68.1 86.8 96.9 59.8 191 67.3 170 
30-34 68.8 91.7 96.5 64.9 168 69.1 157 
35-39 68.7 87.4 94.9 58.0 158 64.2 143 
40-44 71.6 77.9 94.1 56.8 175 71.7 138 
45-49 66.4 64.5 95.4 43.1 156 65.9 102 

Arsimi         
Para fillor ose jo 53.0 75.3 91.8 38.6 256 49.2 201 
Fillor 71.6 82.4 96.3 59.4 664 70.9 556 
i mesëm+ 78.0 80.3 95.8 63.2 144 77.2 118 

Vështirësi në funksionim (18-49 vjeç)        
Ka vështirësi  62.2 60.2 93.4 38.3 132 63.6 79 
Nuk ka vështirësi  68.7 83.6 95.4 57.5 913 67.0 783 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 54.6 77.2 92.7 41.7 196 52.7 155 
Niveli i dytë 63.7 77.9 91.7 46.9 198 59.2 157 
Mesatar 73.5 79.3 96.6 58.5 226 72.8 182 
Niveli i katërt 72.1 83.5 97.8 63.2 213 73.4 184 
Më i pasur 73.7 83.4 96.5 61.7 232 72.2 198 

1 Indikatori i posaçëm për hulumtimin TM.S1 – Vendimi i informuar mbi kujdesin e shëndetit reproduktiv; Indikatori i QZHQ-së 5.6.1  
A Secila është shumë përkatëse e kategorive të përgjigjes “Vetëm gratë” dhe “Gratë së bashku me dhe burrat/partnerët” në Tabelën T3.5A 
B Gratë të cilat nuk janë pyetur në lidhje me marrjen e vendimeve për kontracepsion, nuk janë përfshirë në numërues  
C Numëruesi dhe emëruesi i kanë përjashtuar gratë, të cilat nuk janë pyetur në lidhje me marrjen e vendimeve për kontracepsion, që korrespondon me statusin aktual të shtatzënisë “Janë fizikisht në gjendje të 
ngelin shtatzënë ose nuk e dinë” në Tabelën 3.5AR. Përndryshe kjo është identike me llogaritjen e QZHQ 5.6.1.  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25, raste të paponderuara   
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6.5 KUJDESI PARA LINDJES  

Periudha para lindjes i paraqet mundësitë e rëndësishme për qasje deri te gratë shtatzëna përmes një sërë 
intervenimesh, të cilat mund të jenë me rëndësi vitale për shëndetin dhe mirëqenien e tyre dhe të fëmijëve të tyre. 
Për shembull, kujdesi para lindjes do të mund të shërbeje për t’i informuar gratë dhe familjet në lidhje me rreziqet 
dhe simptomat e shtatzënisë dhe në lidhje me rrezikun e dhimbjeve gjatë dhe pas lindjes, andaj mund të ofrojë një 
dritare për t’iu mundësuar grave shtatzëna të lindin me ndihmën e ofruesit të shkathtë të shërbimeve shëndetësore. 
Po ashtu vizitat para lindjes ofrojnë mundësi për informacion në lidhje me planifikimin e lindjes, gjë që dallohet si 
faktor i rëndësishëm në përmirësimin e mbijetesës së foshnjave.  

OBSH-ja rekomandon së paku tetë vizita para lindjes (antenatale), duke u bazuar në rishikimin e efektshmërisë së 
modeleve të ndryshme të kujdesit para lindjes.46 Udhëzimet e OBSH-së janë specifike në lidhje me përmbajtjen e 
vizitave të kujdesit para lindjes, të cilat përfshijnë: 

• Matje të tensionit të gjakut 

• Testim të urinës për bakteriurinë dhe proteinurinë 

• Testim të gjakut për bulim sifilizit dhe anemisë së rëndë 

• Matje të peshës/lartësisë (zgjedhore). 

Me rëndësi thelbësore për gratë shtatzëna është të fillojnë të realizojnë vizita të kujdesit anenatal sa më herët gjatë 
shtatzënisë, që në fakt do të ishte ideale nëse vizita e parë të bëhet gjatë tremujorit të parë, që të parandalohet dhe 
detektohet ndonjë gjendje e shtatzënisë, e cila do të ndikonte si ndaj gruas, po ashtu edhe ndaj foshnjës (fetusit). 
Kujdesi para lindjes duhet të vazhdojë gjatë gjithë shtatzënisë.45 

Kujdesi para lindjes është indikator për ndjekje të Dimensioneve të shëndetit reproduktiv dhe amnor të QZHQ-së 
3.8 Shtrirja universale e shëndetit. Lloji i personelit, që iu ofron kujdes para lindjes grave të moshës 15-49 vjeçare, 
të cilat kanë lindur fëmijë në dy vitet e fundit, si është prezantuar në Tabelën TM.4.1.  

Tabela TM.4.2 i paraqet numrat e vizitave të kujdesit para lindjes gjatë shtatzënisë së lindjes së tyre më të fundit 
brenda dy viteve të fundit para realizimit të hulumtimit, pavarësisht nga ofruesi i shërbimeve, por sipas 
karakteristikave të përzgjedhura. Tabela TM.4.2 po ashtu ofron informacione në lidhje me kohën e vizitës së parë 
të kujdesit para lindjes. 

Kujdesi i shërbimeve kyçe, të cilat gratë shtatzëna pritet ta pranojnë gjatë kujdesit para lindjes është dhënë në 
Tabelën TM.4.3. 

Tabela TM.4.1R-TM.4.3R i prezanton këto informacione për gratë e vendbanimeve rome.

 

46 OBSH. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Genjevë: WHO Press, 2016. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1
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Tabela TM.4.1: Mbulimi i kujdesit para lindjes (antenatal) 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas ofruesit të përkujdesjes para 
lindjes gjatë shtatëzënësisë së lindjes më të fundit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019   

  

Ofruesi i kujdesit 
paralindjesA,B 

Pa 
kujdes 
para 

lindjes Gjithsej 

Përqindja e grave 
të kontrolluara së 
paku njëherë nga 

personel i 
shkathtë 

shëndetësor1,C 

Numri i 
grave me 
lindje të 

gjallë në 2 
vitet e fundit Mjeku 

Infermierja/ 
Mamia 

         
Gjithsej  96.8 0.5 2.7 100.0 97.3 339 
         
Mjedisi        

Urban 95.4 0.6 3.9 100.0 96.1 211 
Rural 99.0 0.3 0.7 100.0 99.3 128 

Arsimi        
Fillor ose nuk ka 99.3 0.0 0.7 100.0 99.3 70 
Të mesëm 94.7 1.5 3.8 100.0 96.2 114 
Sipëror 97.2 0.0 2.8 100.0 97.2 155 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit        
Më pak se 20 (*) (*) (*) 100.0 (*) 14 
20-34 96.5 0.6 2.9 100.0 97.1 285 
35-49 98.6 0.0 1.4 100.0 98.6 41 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)        
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 96.7 0.5 2.8 100.0 97.2 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 94.6 0.7 4.6 100.0 95.4 184 
Shqiptar 99.6 0.4 0.0 100.0 100.0 99 
Tjetër 98.8 0.0 1.2 100.0 98.8 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 97.6 0.5 1.9 100.0 98.1 77 
Niveli i dytë 99.7 0.0 0.3 100.0 99.7 60 
Mesatar 94.2 0.0 5.8 100.0 94.2 61 
Niveli i katërt 98.0 2.0 0.0 100.0 100.0 67 
Më i pasur 94.5 0.0 5.5 100.0 94.5 73 

1 MICS indikatori TM.5a - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku njëherë nga personel i shkathtë shëndetësor) 
A Vetëm ofruesi më i kualifikuar merret parasysh kur përmendet më shumë se një ofrues. 
B Kategoritë “Mamitë tradicionale për lindje” dhe “Tjetër” nuk janë dhënë në tabelë, sepse nuk ishin regjistruar raste të tilla. 
C Ofruesit e shkathtë shëndetësor përfshijnë mjekun dhe infermieren/maminë. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.  
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Tabela TM.4.2: Numri i vizitave të kujdesit para lindjes (antenatal) dhe koha e vizitës së parë 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas numrit të vizitave të kujdesit para lindjes nga çdo ofrues të shërbimeve shëndetësore dhe shpërndarja e përqindjes së kohës së 
vizitës së parë të kujdesit para lindjes gjatë shtatzënisë së lindjes më të fundit, dhe mesatarja e muajve shtatzënë në vizitën e parë të kujdesit para lindjes midis grave me të paktën një vizitë të kujdesit para lindjes, 
Maqedonia Veriore, 2018-2019   

  

Përqindja e grave sipas numrit të vizitave të kujdesit para lindjes: 

  

Përqindja e shpërndarjes së grave sipas numrit 
të muajve të shtatzënisë në kohën e vizitës së 

parë të kujdesit para lindjes 

Gjithsej 

Numri i 
grave 

që kanë 
lindur 
fëmijë 

të gjallë 
në 2 

vitet e 
fundit 

Mesatarj
a e 

muajve 
të 

shtatzëni
së me 
rastin e 

vizitës së 
parë të 
kujdesit 

para 
lindjes 

Numri i 
grave që 

kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë në 2 
vitet e 

fundit, të 
cilat  e 

kanë pasur 
së paku një 
vizitë para 

lindjes 
Nuk ka 
vizita 

1-3 vizita te 
cilido ofrues të 

shërbimeve 
shëndetësore 

4 vizita te 
cilido ofrues të 

shërbimeve 
shëndetësore1 

8 vizita te cilido 
ofrues i 

shërbimeve 
shëndetësore 2 

ND/ 
Nuk 
ka 
info 

Nuk ka 
vizita të 
kujdesit 

paralindjes 

Më pak 
se 4 
muaj 

4-5 
muaj 

6-7 
muaj 

8+ 
muaj 

                  
Gjithsej 2.7 0.8 95.7 81.1 0.8  2.7 95.4 1.6 0.2 0.0 100.0 339 1 330 
                  
Mjedisi                 

Urban 3.9 0.5 95.3 81.5 0.2  3.9 94.0 2.0 0.0 0.0 100.0 211 1 203 
Rural 0.7 1.3 96.2 80.5 1.8  0.7 97.8 1.0 0.5 0.0 100.0 128 1 127 

Arsimi                 
Fillor ose nuk ka 0.7 1.5 97.4 76.5 0.4  0.7 95.6 2.6 1.0 0.0 100.0 70 1 69 
i mesëm 3.8 1.5 94.6 78.5 0.2  3.8 93.0 3.2 0.0 0.0 100.0 114 1 110 
Sipëror 2.8 0.0 95.7 85.1 1.5  2.8 97.2 0.0 0.0 0.0 100.0 155 1 151 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit                
Më pak se 20  (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 14 (*) 13 
20-34 2.9 1.0 95.2 80.1 1.0  2.9 95.9 1.0 0.2 0.0 100.0 285 1 277 
35-49 1.4 0.0 98.6 88.5 0.0  1.4 98.1 0.5 0.0 0.0 100.0 41 1 40 

Vështirësitë në funksionim 
(mosha 18-49 vjeç) 

                

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 3 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.8 0.8 95.6 80.9 0.8  2.8 95.4 1.7 0.2 0.0 100.0 333 1 323 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                 
Maqedonas 4.6 0.8 94.4 82.3 0.1  4.6 94.1 0.9 0.4 0.0 100.0 184 1 176 
Shqiptar 0.0 0.6 97.0 80.3 2.3  0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99 1 99 
Tjetër 1.2 1.0 97.2 78.4 0.5  1.2 91.8 7.0 0.0 0.0 100.0 56 1 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 1.9 2.1 95.7 75.5 0.4  1.9 91.8 5.4 0.9 0.0 100.0 77.5 1 76 
Niveli i dytë 0.3 0.0 99.4 89.2 0.3  0.3 99.7 0.0 0.0 0.0 100.0 60.4 1 60 
Mesatar 5.8 0.0 90.4 70.4 3.8  5.8 93.8 0.4 0.0 0.0 100.0 61.2 1 58 
Niveli i katërt 0.0 1.7 98.3 85.5 0.0  0.0 98.3 1.7 0.0 0.0 100.0 66.9 1 67 
Më i pasur 5.5 0.0 94.5 85.2 0.0  5.5 94.5 0.0 0.0 0.0 100.0 73.3 1 69 

1 MICS indikatori TM.5b - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku katër herë nga cilido ofrues i shërbimeve); QZHQ indikatori 3.8.1 
2 MICS indikatori TM.5c - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku tetë herë nga cilido ofrues i shërbimeve) 

(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 
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Tabela TM.4.3: Përmbajtja e kujdesit para lindjes 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat, të paktën një herë e kanë matur 
shtypjen i gjakut, kanë dhënë mostër të urinës dhe mostër të gjakut si pjesë e kujdesit para lindjes, gjatë shtatzënësisë së 
lindjes më të fundit të gjallë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e grave, të cilat  gjatë shtatzënisë 
së lindjes më të fundit të gjallë kanë: 

Numri i 
grave me 
lindje të 

gjallë në 2 
vitet e fundit 

Matur 
shtypjen e 

gjakut 

Dhënë 
mostër të 

urinës 

Dhënë 
mostër të 

gjakut 

Matur shtypjen e 
gjakut, dhënë 

mostër të urinës, 
dhënë mostër të 

gjakut1 

        
Gjithsej 91.4 95.6 96.4 89.2 339 
        
Mjedisi       

Urban 92.0 94.9 94.6 90.0 211 
Rural 90.5 96.8 99.3 88.0 128 

Arsimi       
Fillor ose nuk ka 94.3 98.4 99.3 93.5 70 
i mesëm 92.0 94.6 93.5 87.7 114 
Sipëror 89.8 95.1 97.2 88.5 155 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit       
Më pak se 20 (*) (*) (*) (*) 14 
20-34 90.9 95.7 97.1 89.4 285 
35-49 94.1 95.0 98.6 93.6 41 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)       
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 91.3 95.5 97.2 90.0 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 92.4 93.6 95.4 91.3 184 
Shqiptar 88.2 98.8 100.0 87.0 99 
Tjetër 94.0 96.7 93.2 86.3 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 89.6 96.6 94.1 84.1 77 
Niveli i dytë 96.5 99.4 99.7 96.1 60 
Mesatar 89.8 91.2 94.2 86.9 61 
Niveli i katërt 92.8 98.2 100.0 91.0 67 
Më i pasur 89.4 92.8 94.5 89.4 73 

1 MICS indikatori TM.6 - Përmbajtja e kujdesit para lindjes 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 



 

LULËZIMI – shëndeti reproduktiv dhe amnor | F a q e  103 

Tabela TM.4.1R: Mbulimi i kujdesit para lindjes (antenatal) 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas ofruesit të përkujdesjes para lindjes gjatë shtatzënisë së lindjes më të fundit, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Ofruesi i kujdesit para lindjesA 

Pa kujdes 
para lindjes  Gjithsej 

Përqindja e grave të 
kontrolluara së paku njëherë 

nga personel i shkathtë 
shëndetësor1,B 

Numri i grave me 
lindje të gjallë në 2 

vitet e fundit Mjeku 
Infermierja/ 

Mamia 

Mamitë 
tradicionale 
për lindje Tjetër 

           
Gjithsej 98.9 0.0 0.0 0.0 1.1 100.0 98.9 239 
           
Arsimi          

Para fillor ose nuk ka 95.1 0.0 0.0 0.0 4.9 100.0 95.1 56 
Fillor 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 133 
Të mesëm+ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 50 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit          
Më pak se 20 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 44 
20-34 98.9 0.0 0.0 0.0 1.1 100.0 98.9 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.8 0.0 0.0 0.0 1.2 100.0 98.8 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 94.8 0.0 0.0 0.0 5.2 100.0 94.8 52 
Niveli i dytë (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 48 
Mesatar (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 43 
Niveli i katërt (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 45 
Më i pasur (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 50 

1 MICS indikatori TM.5a - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku njëherë nga personel i shkathtë shëndetësor)  
A Vetëm ofruesi më i kualifikuar merret parasysh kur përmendet më shumë se një ofrues. 
B Kategoritë “Mamitë tradicionale për lindje” dhe “Tjetër” nuk janë dhënë në tabelë, sepse nuk ishin regjistruar raste të tilla. 
C Ofruesit e shkathtë shëndetësor përfshijnë mjekun dhe infermieren/maminë. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.  
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Tabela TM.4.2R: Numri i vizitave të kujdesit para lindjes (antenatal) dhe koha e vizitës së parë 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, sipas numrit të vizitave të kujdesit para lindjes, nga çdo ofrues të shërbimeve shëndetësore dhe shpërndarja e përqindjes së kohës së vizitës së 
parë të kujdesit para lindjes gjatë shtatzënësisë së lindjes më të fundit, dhe mesatarja e muajve shtatzënë në vizitën e parë të kujdesit para lindjes midis grave me të paktën një vizitë të kujdesit para lindjes, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e grave sipas numrit të vizitave të kujdesit para 
lindjes: 

  

Përqindja e shpërndarjes së grave sipas numrit të muajve 
të shtatzënisë në kohën e vizitës së parë të kujdesit para 

lindjes 

Gjithsej 

Numri i 
grave që 

kanë 
lindur 

fëmijë të 
gjallë në 2 

vitet e 
fundit 

Mesatarja 
e muajve 

të 
shtatzënis

ë me 
rastin e 

vizitës së 
parë të 
kujdesit 

para 
lindjes 

Numri i 
grave që 

kanë lindur 
fëmijë të 

gjallë në 2 
vitet e 

fundit, të 
cilat  e kanë 

pasur së 
paku një 

vizitë para 
lindjes 

Nuk ka 
vizita 

1-3 vizita te 
cilido ofrues të 

shërbimeve 
shëndetësore 

4 vizita te 
cilido ofrues të 

shërbimeve 
shëndetësore1 

8 vizita te 
cilido ofrues i 
shërbimeve 

shëndetësore2 

Nuk ka 
vizita të 
kujdesit 

paralindjes 

Më pak 
se 4 
muaj 

4-5 
muaj 

6-7 
muaj 

8+ 
muaj 

ND/ 
Mungon 

                  
Gjithsej 1.1 5.4 93.4 61.6  1.1 93.0 4.2 0.9 0.4 0.4 100.0 239 1 235 
                  
Arsimi                 

Para fillor ose nuk ka 4.9 9.8 85.3 55.6  4.9 89.0 2.5 3.7 0.0 0.0 100.0 56 1 53 
Fillor 0.0 5.6 94.4 58.4  0.0 93.2 5.3 0.0 0.8 0.7 100.0 133 1 132 
Të mesëm+ 0.0 0.0 100.0 76.8  0.0 97.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50 1 50 

Mosha me rastin e lindjes më të 
fundit 

                

Më pak se 20 (0.0) (5.4) (94.6) (72.6) 
 

(0.0) (96.0) (2.0) (1.9) (0.0) (0.0) 100.0 44 (1) 44 
20-34 1.1 5.3 93.6 59.4  1.1 93.4 4.3 0.7 0.0 0.5 100.0 182 1 179 
35-49 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 13 (*) 12 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)                
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 9 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.2 5.3 93.5 60.9  1.2 92.7 4.2 0.9 0.4 0.4 100.0 222 1 219 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 5.2 11.5 83.2 37.0  5.2 90.3 0.8 1.7 1.9 0.0 100.0 52 2 49 
Niveli i dytë (0.0) (6.3) (93.7) (61.9)  (0.0) (89.8) (7.7) (2.5) (0.0) (0.0) 100.0 48 (1) 48 
Mesatar (0.0) (3.9) (96.1) (58.2)  (0.0) (90.2) (7.6) (0.0) (0.0) (2.2) 100.0 43 (1) 42 
Niveli i katërt (0.0) (2.4) (97.6) (80.2)  (0.0) (96.2) (3.8) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 45 (1) 45 
Më i pasur (0.0) (2.2) (97.8) (72.8)  (0.0) (98.4) (1.6) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 50 (1) 50 

1 MICS indikatori TM.5b - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku katër herë nga cilido ofrues i shërbimeve); QZHQ indikatori 3.8.1 
2 MICS indikatori TM.5b - Mbulimi i kujdesit para lindjes (së paku katër herë nga cilido ofrues i shërbimeve); paponderuara indikatori 3.8.1 

( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 
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Tabela TM.4.3R: Përmbajtja e kujdesit para lindjes 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat, të paktën një herë e kanë matur 
shtypjen i gjakut, kanë dhënë mostër të urinës dhe mostër të gjakut si pjesë e kujdesit para lindjes, gjatë shtatzënësisë së 
lindjes më të fundit të gjallë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Përqindja e grave, të cilat  gjatë shtatzënisë 
së lindjes më të fundit të gjallë kanë: 

Numri i 
grave me 
lindje të 

gjallë në 2 
vitet e fundit 

Matur 
shtypjen e 

gjakut 

Dhënë 
mostër të 

urinës 

Dhënë 
mostër të 

gjakut 

Matur shtypjen 
e gjakut, dhënë 

mostër të 
urinës, dhënë 

mostër të gjakut 
1 

        

Gjithsej 90.2 88.5 93.6 85.4 239 
        
Arsimi       

Para fillor ose nuk ka 88.0 79.4 87.2 77.8 56 
Fillor 91.3 92.1 95.4 89.0 133 
Të mesëm+ 89.4 88.8 96.0 84.4 50 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit       
Më pak se 20 (91.4) (89.7) (94.2) (85.7) 44 
20-34 90.1 88.3 93.4 85.3 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) 13 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)       
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 90.0 88.1 93.7 84.9 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 87.2 81.6 87.2 81.6 52 
Niveli i dytë (90.6) (82.2) (91.3) (81.4) 48 
Mesatar (95.2) (91.5) (94.1) (89.3) 43 
Niveli i katërt (86.3) (90.3) (95.8) (86.3) 45 
Më i pasur (91.8) (97.3) (100.0) (89.2) 50 

1 MICS indikatori TM.6 - Përmbajtja e kujdesit para lindjes 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 
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6.6 KUJDESI I LINDJES  

Rritja e proporcionit të lindjeve të bëra në ente shëndetësore është një faktor i rëndësishëm në reduktimin e 
rreziqeve shëndetësore si për nënën, po ashtu edhe për foshnjën. Kujdesi i duhur mjekësor dhe kushtet higjienike 
gjatë lindjes do të mund t’i reduktojnë rreziqet e komplikimeve dhe infeksioneve, të cilat do të mund të shkaktojnë 
morbiditet dhe mortalitet për nënën ose për foshnjën.47 

Tabela TM.6.1 e paraqet përqindjen e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat kanë pasur lindje të gjallë në dy vitet 
e fundit para realizmit të hulumtimit, mbi bazë të vendit të lindjes së fëmijës më të fundit, si dhe përqindjes së 
lindjes së tyre më të fundit të lindur në ent shëndetësor, të dhënë sipas karakteristikave të sfondit. 

Rreth tre të katërtat e të gjitha vdekjeve të nënave ndodhin si rezultat i shkaqeve të drejtpërdrejta të obstetrikës.48 
Intervenimi i vetëm më thelbësor për amësi të sigurt është të mundësohet që të prezantojë një punonjës kompetent 
shëndetësor me një mami të shkathtë në rastin e lindjes, si dhe në raste emergjente të ekzistojë sistem i referimit, 
që do të ofrojë kujdes obstetrik të nivelit të duhur në kuadër të entit shëndetësor.46 Indikatori për punonjës të 
shkathtë mjekësor që prezanton në lindje është përdorë për ta ndjekur progresin drejt Qëllimit për Zhvillim të 
Qëndrueshëm 3.1 për reduktim të mortalitetit të nënave, që është indikatori QZHQ 3.1.2. 

MICS-ja përfshin pyetje për vlerësim të proporcionit të lindjeve, në të cilat prezanton punonjësi i shkathtë mjekësor. 
Sipas definicionit të rishikuar 46, personeli i shkathtë mjekësor, siç referohet në QZHQ 3.1.2,  përfshin profesionistët 
shëndetësor të maternitetit dhe profesionistët shëndetësor, të trajnuar për rregullim të standardeve shtetërore 
dhe ndërkombëtare. Ata janë kompetent për ta lehtësuar procesin psikologjik gjatë fazës së dhimbjeve të lindjes, 
me qëllim që të mundësojnë lindje të pastër dhe të sigurt, por edhe t’i identifikojnë dhe menaxhojnë ose referojnë 
gratë dhe/ose foshnjat e porsalindur, në rastet kur paraqiten komplikime. 

Tabela TM.6.2 prezanton informacione ose ndihmë gjatë lindjes më të fundit në dy vitet e fundit para hulumtimit. 
Në fakt Tabela TM.6.2 shpjegon njashtu informacionet për gratë, të cilat janë lindur me prerje cezariane (para ose 
pasi të shfaqen dhimbjet e lindjes), me qëllim që më mirë të vlerësohet, nëse vendimi i tillë është më së shumti i 
dirigjuar nga arsye mjekësore ose jomjekësore. 

Tabelat TM.6.1R dhe TM.6.2R i prezantojnë këto rezultate për gratë e moshës 15-49, të cilat jetojnë në vendbanimet 
rome.

 

47 WHO. Defining competent maternal and newborn health professionals: background document to the 2018 joint statement by 

WHO, UNFPA, UNICEF, ICM, ICN, FIGO and IPA: definition of skilled health personnel providing care during childbirth. Geneva: 

WHO Press, 2018. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
48 Say, L. et al. "Global Causes of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis." The Lancet Global Health 2, no. 6 (2014): 323-

33. doi:10.1016/s2214-109x(14)70227-x. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tabela TM.6.1: Vendi i lindjes 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas vendit të lindjes më të 
fundit të fëmijës së gjallë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Vendi i lindjesA 

Gjithsej 

Ka lindur në 
ent 

shëndetësor1 

Numri i 
grave me 
lindje të 
gjallë të 

fëmijëve ne 
2 vitet e 
fundit 

Enti shëndetësor 

Tjetër 
Sektori 
publik 

Sektori 
privat 

         
Gjithsej 86.7 12.4 0.9 100.0 99.1 339 
         
Mjedisi        

Urban 81.9 18.0 0.1 100.0 99.9 211 
Rural 94.5 3.2 2.2 100.0 97.8 128 

Arsimi        
Fillor ose nuk ka 99.0 0.0 1.0 100.0 99.0 70 
Të mesëm 95.3 4.7 0.0 100.0 100.0 114 
Sipëror 74.7 23.8 1.5 100.0 98.5 155 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit        
Më pak se 20 (*) (*) (*) 100.0 (*) 14 
20-34 85.9 13.2 0.9 100.0 99.1 285 
35-49 91.4 8.6 0.0 100.0 100.0 41 

Numri i vizitave të kujdesit para lindjes         
Asnjë (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
1-3 vizita (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
4+ vizita 88.2 11.8 0.1 100.0 99.9 325 

8+ vizita 87.1 12.8 0.1 100.0 99.9 275 
ND/Nuk ka info (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)        
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 86.6 12.5 0.9 100.0 99.1 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 79.2 20.8 0.0 100.0 100.0 184 
Shqiptar 96.8 0.8 2.3 100.0 97.7 99 
Tjetër 93.5 5.3 1.2 100.0 98.8 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 98.7 0.4 0.9 100.0 99.1 77.5 
Niveli i dytë 99.4 0.6 0.0 100.0 100.0 60.4 
Mesatar 92.6 3.6 3.8 100.0 96.2 61.2 
Niveli i katërt 78.4 21.6 0.0 100.0 100.0 66.9 
Më i pasur 66.0 34.0 0.0 100.0 100.0 73.3 

1 MICS indikatori TM.8 - Lindje në Ent shëndetësor 
A Kategoria “Shtëpi” nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk ishin regjistruar raste të tilla. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.  
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Tabela TM.6.2: Ndihma gjatë lindjes dhe prerja cezariane 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit në bazë të personave që i kanë ofruar ndihmë gjatë lindjes më të fundit, dhe përqindja e lindjeve më të 
fundit të gjallë të lindura me prerje cezariane, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Personat që kanë ofruar ndihmë 
gjatë lindjesA 

Gjithsej 

Lindje e 
ndihmuar 

nga personel 
i aftë 

mjekësor1 

Përqindja e lindur me prerje cezariane 

Numri i grave me 
një lindje të gjallë 
në 2 vitet e fundit 

Personel i aftë mjekësor Ka vendosur para 
shfaqjes së 

dhimbjeve të 
lindjes 

Ka vendosur pas 
paraqitjes së 
dhimbjeve të 

lindjes Gjithsej2 Mjek Infermiere/mami 

           

Gjithsej  96.0 4.0 100.0 100.0 24.9 13.3 38.3 339 
           
Mjedisi          

Urban 96.1 3.9 100.0 100.0 28.0 11.2 39.2 211 
Rural 95.9 4.1 100.0 100.0 19.9 16.9 36.8 128 

Arsimi          
Fillor ose nuk ka 98.1 1.9 100.0 100.0 23.4 21.4 44.8 70 
Të mesëm 96.6 3.4 100.0 100.0 19.9 10.9 30.8 114 
Sipëror 94.7 5.3 100.0 100.0 29.4 11.5 40.9 155 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit          
Më pak se 20 (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 14 
20-34 95.3 4.7 100.0 100.0 20.8 13.7 34.5 285 
35-49 100.0 0.0 100.0 100.0 53.7 10.9 64.6 41 

Numri i vizitave të kujdesit para lindjes           
Asnjë (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 9 
1-3 vizita (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 3 
4+ vizita 96.0 4.0 100.0 100.0 25.9 14.0 39.8 325 

8+ vizita 96.1 3.9 100.0 100.0 27.0 14.6 41.5 275 
ND/Nuk ka info  (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 3 

Vendi i lindjes           
Ent shëndetësor 96.0 4.0 100.0 100.0 25.2 13.5 38.6 336 

Publik 95.4 4.6 100.0 100.0 22.8 13.8 36.6 294 
Privat 100.0 0.0 100.0 100.0 41.9 11.0 53.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 3 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 95.9 4.1 100.0 100.0 25.4 13.2 38.6 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 94.0 6.0 100.0 100.0 30.0 11.3 41.3 184 
Shqiptar 98.2 1.8 100.0 100.0 20.3 19.3 39.5 99 
Tjetër 98.8 1.2 100.0 100.0 16.6 9.7 26.3 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 96.5 3.5 100.0 100.0 23.6 15.2 38.8 77 
Niveli i dytë 95.7 4.3 100.0 100.0 19.6 15.5 35.1 60 
Mesatar 95.4 4.6 100.0 100.0 19.1 11.7 30.8 61 
Niveli i katërt 92.5 7.5 100.0 100.0 27.9 10.0 38.0 67 
Më i pasur 99.4 0.6 100.0 100.0 32.9 14.0 46.9 73 

1 MICS indikatori TM.9 - Personel i aftë mjekësor në lindje ; Indikatori QZHQ  3.1.2 
2 MICS indikatori TM.10 - Prerje cezariane 

A Këto kategori nuk paraqiten në tabelë, për shkak se nuk janë gjendur raste: Mami tradicionale, Farefis/ Shoqe, Personel tjetër përpos atij mjekësor. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 
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Tabela TM.6.1R: Vendi i lindjes 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas vendit të lindjes më të fundit të 
fëmijës së gjallë, Vendbanimet romë të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Vendi i lindjes 

Gjithsej 

Ka lindur në 
ent 

shëndetësor1 

Numri i 
grave 
me 

lindje të 
gjallë të 
fëmijëve 

ne 2 
vitet e 
fundit 

Enti 
shëndetësor 

Shtëpi Tjetër 
ND/Nuk 
ka info 

Sektori 
publik 

Sektori 
privat 

           

Gjithsej 95.8 1.0 0.4 2.2 0.6 100.0 96.8 239 
           
Arsimi          

Para fillor ose nuk 92.9 0.0 0.0 4.6 2.5 100.0 92.9 56 
Fillor 97.4 1.8 0.8 0.0 0.0 100.0 99.2 133 
Të mesëm+ 94.7 0.0 0.0 5.3 0.0 100.0 94.7 50 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit          
Më pak se 20 (95.9) (0.0) (0.0) (0.9) (3.2) 100.0 (95.9) 44 
20-34 95.5 1.3 0.6 2.7 0.0 100.0 96.8 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 

Numri i vizitave të kujdesit para lindjes           
Asnjë (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
1-3 vizita (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 
4+ vizita 96.0 1.1 0.5 1.8 0.6 100.0 97.1 223 

8+ vizita 97.1 0.0 0.0 2.0 1.0 100.0 97.1 147 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 95.9 1.1 0.5 1.9 0.6 100.0 97.0 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 94.6 0.0 2.0 0.8 2.7 100.0 94.6 52 
Niveli i dytë (95.0) (3.3) (0.0) (1.7) (0.0) 100.0 (98.3) 48 
Mesatar (95.3) (0.0) (0.0) (4.7) (0.0) 100.0 (95.3) 43 
Niveli i katërt (97.6) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) 100.0 (97.6) 45 
Më i pasur (96.6) (1.7) (0.0) (1.8) (0.0) 100.0 (98.2) 50 

1 MICS indikatori TM.8 - Lindje në Ent shëndetësor 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara. 
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Tabela TM.6.2R: Ndihma gjatë lindjes dhe prerja cezariane 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit në bazë të personave që i kanë ofruar ndihmë gjatë lindjes më të fundit, dhe përqindja e lindjeve më të 
fundit të gjallë, të lindura me prerje cezariane, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Personat që kanë ofruar ndihmë gjatë lindjes 

Pa 
personel 
mjekësor Gjithsej 

Lindje e 
ndihmuar 

nga 
personel i 

aftë 
mjekësor1 

Përqindja e lindur me prerje cezariane 

Numri i 
grave me 

një lindje të 
gjallë në 2 

vitet e fundit 

Personel i aftë mjekësor   TjetërA Ka 
vendosur 

para 
shfaqjes 

së 
dhembjeve 
të lindjes 

Ka vendosur 
pas 

paraqitjes së 
dhimbjeve të 

lindjes Gjithsej2 Mjek Infermiere/mami   Farefis/shoqe Tjetër 

               

Gjithsej 95.8 2.9  0.4 0.0 0.9 100.0 98.6 10.3 10.6 20.8 239 
               
Arsimi              

Para fillor ose nuk 97.4 0.7  1.9 0.0 0.0 100.0 98.1 12.2 9.5 21.7 56 
Fillor 96.1 2.2  0.0 0.0 1.6 100.0 98.4 8.6 8.7 17.2 133 
Të mesëm+ 93.0 7.0  0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 12.6 16.8 29.4 50 

Mosha me rastin e lindjes më të fundit              
Më pak se 20 (93.9) (6.1)  (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) (5.6) (9.4) (15.1) 44 
20-34 95.9 2.3  0.6 0.0 1.2 100.0 98.2 11.2 11.2 22.4 182 
35-49 (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 13 

Numri i vizitave të kujdesit para lindjes              
Asnjë (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 3 
1-3 vizita (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 13 
4+ vizita 95.5 3.1  0.5 0.0 1.0 100.0 98.6 10.5 10.1 20.6 223 

8+ vizita 96.0 2.5  0.7 0.0 0.8 100.0 98.5 12.0 10.7 22.7 147 
Vendi i lindjes              

Shtëpi (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 1 
Ent shëndetësor 96.7 2.8  0.0 0.0 0.5 100.0 99.5 10.6 10.9 21.5 231 

Publik 96.7 2.8  0.0 0.0 0.5 100.0 99.5 10.4 11.0 21.4 229 
Privat (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 7 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)              

Ka vështirësi në funksionim (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 95.9 2.7  0.5 0.0 1.0 100.0 98.5 11.0 10.4 21.4 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 95.4 2.6  0.0 0.0 2.0 100.0 98.0 6.4 10.8 17.2 52 
Niveli i dytë (95.6) (2.0)  (0.0) (0.0) (2.4) 100.0 (97.6) (5.8) (9.1) (14.9) 48 
Mesatar (89.8) (7.8)  (2.4) (0.0) (0.0) 100.0 (97.6) (9.1) (1.7) (10.8) 43 
Niveli i katërt (97.3) (2.7)  (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) (14.8) (13.5) (28.3) 45 
Më i pasur (100.0) (0.0)  (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) (15.4) (16.7) (32.2) 50 

1 MICS indikatori TM.9 - Personel i aftë mjekësor në lindje ; Indikatori QZHQ  3.1.2  
2 MICS indikatori TM.10 - Prerje cezariane 

A Kategoria “Mami tradicionale” nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk janë regjistruar raste të tilla. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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6.7 PESHA NË LINDJE 

Pesha në lindje është një indikator i mirë, jo vetëm për shëndetin e nënës dhe statusin e të ushqyerit, por njashtu 
edhe për gjasat e mbijetesës së posalindurit, për rritjen, shëndetin afatgjatë dhe për zhvillimin psikosocial të tij/saj. 
Pesha e ulët në lindje (PUL/LBW), e definuar si peshë në lindje që është më pak se 2,500 gramë (g), pavarësisht nga 
mosha e gjestacionit, bart një gamë të rreziqeve të rënda shëndetësore dhe zhvillimore të fëmijëve. Foshnjat me 
peshë të ulët në lindje përballen me rritje të madhe të rrezikut të vdekjes gjatë ditëve të tyre të hershme me më 
shumë se 80% të vdekjeve neonatale, të cilat ndodhin te foshnjat e poalindura me peshë të ulët. Dëshmitë e fundit 
njashtu e ndërlidhin rritjen e mortalitetit gjatë adoleshencës si rezultat i peshës së ulët në lindje. Për ata, që 
mbijetojnë, pesha e ulët në lindja shkakton një spektër të gjerë të shëndetit të ligë, duke përfshirë rrezikun më të 
lartë për rrëgjim, rritje lineare në fëmijëri, dhe efekte afatgjate në moshë madhore, siç është koeficienti më i ulët i 
inteligjencës (IQ) dhe rritja e rrezikut të gjendjeve kronike, duke përfshirë obezitetin, diabetin dhe problemet 
kardiovaskulare.49,50 

Lindja para kohe, lindja para javës së 37 sipas moshës së gjestacionit është shkaktari kryesor i peshës së ulët në 
lindje, dukës pasur parasysh që foshnja i lindur para kohe ka më pak kohë të rritet dhe të fitojë peshë në mitrën e 
nënës, ne veçanti për faktin që pesha e fetusit rritet gjatë fazës së vonshme të shtatzënisë. Shkaktari tjetër i lindjes 
me peshë të ulët pengesa e rritjes në mitër, që ndodh kur fetusi nuk rritet mirë për shkak të problemeve 
shëndetësore të nënës dhe/ose të ushqyerit, probleme me placentën, ose çrregullimeve në lindje. Përderisa ushqimi 
i vobektë dhe sëmundjet gjatë shtatzënisë mund të kenë ndikim në peshën e foshnjës në lindje, efekti ndër breza 
është vërejtur edhe te nënat, të cilat vetë kanë pasur peshë të ulët kur kanë qenë foshnja, gjë që e ka rritur rrezikun 
e lindjes së foshnjave me peshë të ulët.51,52,53 Nëse nënat janë të shkurtra dhe të plogështa para shtatzënisë, ajo 
mund ta rrit rrezikun e lindjes së foshnjës me peshë të ulët, gjë që mund të kompensohet nga ndërhyrjet ushqimore, 
duke përfshirë edhe shtojcat mikronutritive.54,55 Faktorët tjerë, siç janë prija e duhanit gjatë shtatzënisë mund ta 
rrisin rrezikun e peshës së ulët në lindje, në veçanti në mesin e disa grupmoshave.56,57 

Barrierë e madhe e monitorimit të peshës së ulët në lindje në nivel global është mungesa e të dhënave për peshën 
në lindje për shumë fëmijë, në veçanti në disa shtete. Ekziston një anim i dukshëm në mesin e të pamaturve, të 
lindurve nga nënat me të varfra, më pak të arsimuara dhe rurale, me çka më pak ka gjasa që të dihet pesha në lindje, 
kur ata krahasohen me foshnjat e nënave më të pasura, urbane dhe më të arsimuara. Meqenëse karakteristikat e 
të papeshuarve kanë të bëjnë me peshën e ulët në lindje, vlerësimet e peshës së ulët në lindje që nuk i përfaqësojnë 
këta fëmijë mund të jenë më të ulëta sesa vlera reale. Përveç kësaj, cilësia e dobët e të dhënave ekzistuese përmes 
grumbullimit të tepërt të shumëzuesve prej 500 g ose 1000 g ekziston në shumicën e të dhënave të disponueshme 
të shteteve me të ardhura të ulëta dhe me të ardhura të mesme, gjë që mund më tej ta thellojë animin e vlerësimeve 

 

49 Katz, J. et al. "Mortality Risk in Preterm and Small-for-gestational-age Infants in Low-income and Middle-income Countries: A 

Pooled Country Analysis." The Lancet 382, no. 9890 (2013): 417-25. doi:10.1016/s0140-6736(13)60993-9. 
50 Watkins, J., S. Kotecha, and S. Kotecha. "Correction: All-Cause Mortality of Low Birthweight Infants in Infancy, Childhood, and 

Adolescence: Population Study of England and Wales." PLOS Medicine 13, no. 5 (2016). doi:10.1371/journal.pmed.1002069. 
51 Abu-Saad, K., and D. Fraser. "Maternal Nutrition and Birth Outcomes." Epidemiologic Reviews 32, no. 1 (2010): 5-25. 

doi:10.1093/epirev/mxq001. 
52 Qian, M. et al. "The Intergenerational Transmission of Low Birth Weight and Intrauterine Growth Restriction: A Large Cross-

generational Cohort Study in Taiwan." Maternal and Child Health Journal 21, no. 7 (2017): 1512-521. doi:10.1007/s10995-017-

2276-1. 
53Drake, A., and B. Walker. "The Intergenerational Effects of Fetal Programming: Non-genomic Mechanisms for the Inheritance 

of Low Birth Weight and Cardiovascular Risk." Journal of Endocrinology 180, no. 1 (2004): 1-16. doi:10.1677/joe.0.1800001. 
54 Han, Z. et al. 2012. "Maternal Height and the Risk of Preterm Birth and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-

Analyses." Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 34, no. 8 (2012): 721-46. doi:10.1016/s1701-2163(16)35337-3. 
55 Han, Z. et al. "Maternal Underweight and the Risk of Preterm Birth and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-

analyses." International Journal of Epidemiology 40, no. 1 (2011): 65-101. doi:10.1093/ije/dyq195. 
56 Periera, P. et al. 2017. "Maternal Active Smoking During Pregnancy and Low Birth Weight in the Americas: A Systematic Review 

and Meta-analysis." Nicotine & Tobacco Research 19, no. 5 (2017): 497-505. doi:10.1093/ntr/ntw228. 
57 Zheng, W. et al. "Association between Maternal Smoking during Pregnancy and Low Birthweight: Effects by Maternal Age." Plos 

One 11, no. 1 (2016). doi:10.1371/journal.pone.0146241. 
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për lindjet me peshë të ulët.58  Për të ndihmuar në tejkalimin e këtyre kufizimeve, u zhvillua një metodë për 
përshtatjen e vlerësimeve të peshës së ulët në lindje dhe grumbullimin në 2500 g.59 Kjo metodë përmban një 
mangësi, e cila lejon lindjet pa të dhëna për peshën në lindje të përfshihen në vlerësimet e lindjeve me peshë të 
ulët, duke përdor të dhëna në lidhje me supozimet e nënave për madhësinë e foshnjës në lindje, gjë që edhe i 
zhvendos 25 për qind të të dhënave të grumbulluara për kategorinë e lindjeve me peshë të ulët prej 2500 g. Kjo 
është zbatuar në dhënat e hulumtimit për amvisëritë, ndërsa rezultatet janë shpalosur në bazën e të dhënave 
globale të UNICEF-it për foshnjat me peshë të ulët në lindje ndërmjet viteve 2004 dhe 2017. Kjo përllogaritje është 
përdorë në radhët më të hershme të MICS raportit. 

Sidoqoftë, metoda e vlerësimit të peshës së ulët në lindje tani është zëvendësuar me modelimin superior. Aktualisht 
kjo metodë nuk është e gatshme për përfshirje në tabulimin standard të MICS-së. Prandaj Tabelat TM.7.1. dhe 
TM.7.1.R e paraqesin vetëm përqindjen e fëmijëve në lindje dhe përqindjen e përafërt  të lindjeve me peshë të ulët 
të fëmijëve të matur në lindje, siç është raportuar në kartelat e disponueshme ose nga kujtesa e neneve, tabela e 
fundit e cila iu referohet fëmijëve në vendbanimet rome. Duhet të theksohet që ky vlerësim i përafërt ka të ngjarë 
të mos jetë reprezentativ për tërë popullsinë (qartë një nënvlerësim i shtrirjes reale të peshës së ulët në lindje), 
andaj duhet të komentohet me kujdes të caktuar.

 

58 Blanc, A., and T. Wardlaw. "Monitoring Low Birth Weight: An Evaluation of International Estimates and an Updated Estimation 

Procedure." Bulletin of the World Health Organization83, no. 3 (2005): 178-85. doi:PMC2624216. 
59  UNICEF, dhe WHO. Low Birthweight: Country, regional and global estimates. Nju Jork: UNICEF, 2004. 

https://www.unicef.org/publications/files/low_birthweight_from_EY.pdf. 

https://www.unicef.org/publications/files/low_birthweight_from_EY.pdf
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Tabela TM.7.1: Foshnjat e peshuar në lindje 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija i fundit i lindur i gjallë ka qenë i peshuar në lindje në bazë të burimit të informacionit dhe përqindja e atyre me peshë të regjistruar në 
lindje ose të dhëna për peshën në bazë të kujtesës të vlerësuar se ka peshuar më pak se 2,500 gramë në lindje, bazuar mbi burimin e informacionit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e lindjeve të gjalla të matura në lindje: Numri i grave me 
lindje të gjallë në 2 

vitet e fundit 

Përqindja e lindjeve të gjalla të matura nën 2,500 
gramë (pesha e papërpunuar e ulët e lindjes)B: 

Numri i grave me lindje të gjallë në 
2 vitet e fundit, ku është regjistruar 
ose mbahet mend pesha e fëmijës 

së fundit  të tyre të lindur i gjallë Nga kartela Nga kujtesa Gjithsej1,A Nga kartela Nga kujtesa Gjithsej 
           

Gjithsej  64.2 35.4 99.6 339 3.5 5.6 9.2 338 
           

Mjedisi          
Urban 64.9 34.9 99.8 211 4.7 5.8 10.5 211 
Rural 63.1 36.2 99.3 128 1.6 5.4 7.0 127 

Arsimi          
Fillor ose nuk 62.5 36.6 99.1 70 3.5 7.4 11.0 69 
Të mesëm 78.0 21.8 99.8 114 3.2 1.5 4.7 114 
Sipëror 54.8 44.8 99.6 155 3.8 7.9 11.7 154 

Mosha me rastin e lindjes së fundit          
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) 14 
20-34 vite 63.4 36.3 99.6 285 3.0 4.9 7.9 284 
35-49 vite 62.8 36.4 99.1 41 0.8 11.3 12.1 41 

Vendi i lindjes          
Shtëpi - - - 0 - - - 0 
Ent shëndetësor 64.7 34.8 99.6 336 3.6 4.8 8.4 335 

Publik 65.0 34.6 99.5 294 3.4 5.3 8.7 293 
Privat 63.3 36.7 100.0 42 4.6 1.8 6.4 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) 3 
Radha e lindjes së fëmijës më të fundit të lindur të gjallë         

1 65.4 34.4 99.8 136 5.1 4.6 9.7 136 
2-3 63.5 35.8 99.4 189 1.8 6.8 8.6 187 
4-5 (61.1) (38.9) 100.0 14 (12.5) (0.0) (12.5) 14 
6+ (*) (*) 100.0 1 (*) (*) (*) 1 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 100.0 3 (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 63.8 35.7 99.6 333 2.6 5.8 8.4 331 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë  

         

Maqedonas 67.0 32.9 99.9 184 3.4 4.6 8.0 184 
Shqiptar 49.8 49.4 99.2 99 1.1 9.9 10.9 98 
Tjetër 80.6 18.6 99.2 56 8.6 1.5 10.0 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 65.5 33.8 99.3 77 5.8 2.6 8.4 77 
Niveli i dytë 69.9 29.7 99.6 60 3.3 10.4 13.7 60 
Mesatar 69.7 29.3 99.0 61 2.1 3.8 5.9 61 
Niveli i katërt 64.1 35.9 100.0 67 6.3 4.5 10.8 67 
Më i pasur 53.6 46.4 100.0 73 0.0 7.4 7.4 73 

1 MICS indikatori TM.11 - Foshnjat e peshuar në lindje 
A Ky indikator i përfshin fëmijët, për të cilët është raportuar se janë peshuar në lindje, mirëpo nuk është evidentuar ose nuk mbahet mend pesha  
B Vlerat këtu janë dhënë siç janë regjistruar në kartela ose siç janë paraqitur nga të anketuarit. Totali i peshës së ulët të përafërt të lindjes kërkon përshtatje për shkak të mungesës së peshës së lindjes, si dhe grumbullim të 
saktë të të dhënave për 2,500 gramë. Rezultati i prezantuar këtu nuk mund ta paraqesë shkallën precize të peshës së ulët në lindje (me shumë gjasa një nënvlerësim) andaj edhe nuk paraqitet si  MICS indikator.  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të pamatura 
“-“ shënon 0 rastet të paponderuara në emërues  
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Tabela TM.7.1R: Foshnjat e peshuar në lindje 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija i fundit i lindur i gjallë ka qenë i peshuar në lindje në bazë të burimit të informacionit dhe përqindja e atyre me peshë të 
regjistruar në lindje ose të dhëna për peshën në bazë të kujtesës të vlerësuar se ka peshuar më pak se 2,500 gramë në lindje, bazuar mbi burimin e informacionit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019 

  

Përqindja e lindjeve të gjalla të 
matura në lindje: 

Numri i grave me lindje 
të gjallë në 2 vitet e 

fundit 

Përqindja e lindjeve të gjalla të matura nën 2,500 
gramë (pesha e papërpunuar e ulët e lindjes)B: 

Numri i grave me lindje të gjallë 
në 2 vitet e fundit, ku është 

regjistruar ose mbahet mend 
pesha e fëmijës së fundit  të tyre 

të lindur i gjallë Nga kartela 
Nga 

kujtesa Gjithsej1,A Nga kartela Nga kujtesa Gjithsej  

           
Gjithsej 58.0 38.0 98.5 239 6.3 4.9 11.2 229 
           
Arsimi          

Para fillor ose nuk 45.8 48.7 100.0 56 5.9 12.2 18.1 53 
Fillor 66.3 30.7 99.1 133 6.2 1.2 7.4 129 
Të mesëm+ 49.9 45.4 95.3 50 (7.0) (6.9) (13.8) 48 

Mosha me rastin e lindjes së fundit          
Më pak se  20 vjet (49.3) (36.0) (95.1) 44 (14.6) (6.9) (21.4) 38 
20-34 vite 60.2 38.2 99.3 182 4.0 4.8 8.8 179 
35-49 vite (*) (*) (*) 13 (*) (*) (*) 13 

Vendi i lindjes          
Shtëpi (*) (*) (*) 1 (*) (*) (*) 1 
Ent shëndetësor 59.4 36.4 98.5 231 6.5 3.6 10.1 222 

Publik 59.7 36.1 98.5 229 6.6 3.6 10.2 219 
Privat (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) 7 (*) (*) (*) 7 
Radha e lindjes së fëmijës më të fundit të lindur të gjallë         

1 65.7 27.1 97.6 (48.8) (13.1) (2.6) (15.8) 45 
2-3 60.0 36.4 98.3 142 4.6 3.7 8.3 137 
4-5 (39.5) (58.6) (100.0) 42 (5.3) (9.9) (15.2) 42 
6+ (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) 5 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) 8 
Nuk ka vështirësi në funksionim 57.8 38.8 98.9 222 6.5 4.8 11.3 215 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 62.6 34.2 100.0 52 8.7 8.0 16.7 50 
Niveli i dytë (52.6) (40.6) (100.0) 48 (8.6) (3.1) (11.7) 45 
Mesatar (49.9) (45.1) (95.0) 43 (0.0) (6.2) (6.2) 41 
Niveli i katërt (62.4) (35.3) (100.0) 45 (4.9) (2.2) (7.0) 44 
Më i pasur (61.8) (35.5) (97.3) 50 (8.3) (4.8) (13.1) 49 

1 MICS indikatori TM.11 - Foshnjat e peshuar në lindje 
A Ky indikator i përfshin fëmijët, për të cilët është raportuar se janë peshuar në lindje, mirëpo nuk është evidentuar ose nuk mbahet mend pesha  
B Vlerat këtu janë dhënë siç janë regjistruar në kartela ose siç janë paraqitur nga të anketuarit. Totali i peshës së ulët të përafërt të lindjes kërkon përshtatje për shkak të mungesës së peshës së lindjes, si dhe 
grumbullim të saktë të të dhënave për 2,500 gramë. Rezultati i prezantuar këtu nuk mund ta paraqesë shkallën precize të peshës së ulët në lindje (me shumë gjasa një nënvlerësim) andaj edhe nuk paraqitet 
si  MICS indikator.  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 rastet të paponderuara në emërues  
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6.8 KUJDESI PAS LINDJES  

Koha e lindjes dhe koha menjëherë pas lindjes është një dritare qenësore e mundësive për të siguruar intervenime, 
që do ta mbrojnë jetën e nënës dhe foshnjës. Anekënd botës, përafërsisht 2.6 milion foshnjë në vit vdesin në muajin 
e parë të jetës60, ndërsa shumica e këtyre vdekjeve ndodhin brenda një ose dy ditëve të lindjes61, që njashtu është 
koha, kur ndodhin shumica e vdekjeve të nënave62. 

Moduli i kontrolleve mjekësore pas lindjes përmban informacione për foshnjat dhe kontaktet e nënave me ofruesit 
e shërbimeve shëndetësore, si dhe pyetje specifike në lidhje me përmbajtjen e kujdesit shëndetësor. Matja e 
kontaktit si të tillë është me rëndësi pasi programet e kujdesit pas lindjes shkallëzohen, andaj është me rëndësi 
vitale të mbulohet shkallëzimi dhe të sigurohet, që është vënë në veprim platforma për ofrim të shërbimeve 
esenciale. 

Tabelat TM.8.1 dhe TM.8.1R e prezantojnë përqindjen e shpërndarjes së grave të moshës 15-49 vjeçare në shtet 
dhe në vendbanimet rome, të cilët kanë lindur fëmijë në ent shëndetësor në dy vitet e fundit para realizimit të 
hulumtimit, të kategorizuara në bazë të kohëzgjatjes së qëndrimit të entin shëndetësor pas lindjes dhe sipas 
karakteristikave të sfondit. 

Programet e amësisë së sigurt rekomandojnë që gratë dhe foshnjat e posalindura të bëjnë kontrollime mjekësore 
brenda dy ditëve pas lindjes.63 Për ta vlerësuar përmasën e shfrytëzimit të kujdesit pas lindjes, gratë janë pyetur 
nëse ato dhe foshnjat e tyre kanë bërë kontroll mjekësor pas lindjes, kohën e kontrollit të parë dhe llojin e ofruesit 
të shërbimeve shëndetësore për lindjen më të fundit të grave në dy vitet e fundit para hulumtimit. 

Tabela TM.8.2 paraqet përqindjen e foshnjave të lindura në dy vitet e fundit, të cilat kanë pasur kontrolle 
shëndetësore dhe vizita të kujdesit pas lindjes nga cilido ofrues i shërbimeve shëndetësore pas lindjes; tabela 
TM8.2R tregon se të dhënat e njëjta edhe për foshnjat e vendbanimeve rome. Ju lusim të keni parasysh që kontrollet 
mjekësore pas lindjes derisa jeni në ent shëndetësor ose në shtëpi, iu referohen kontrolleve të ofruara nga cilido 
ofrues i shërbimeve shëndetësore, pavarësisht nga koha (kolona 1), ndërsa vizita e kujdesit postnatal kanë të bëjnë 
me vizitat e veçanta për kontrollim të shëndetit të posalindurve dhe për ofrim të shërbimeve të kujdesit preventiv, 
andaj nuk përfshijnë kontrollet shëndetësore pas lindjes derisa gjenden në entin shëndetësor ose në shtëpi. 
Indikatori kontrollet shëndetësore postnatale përfshijnë çfarëdo kontrolli shëndetësor pas lindjes, të realizuara gjatë 
qëndrimit në entin shëndetësor ose në shtëpi (kolona 1), pavarësisht nga koha, gjegjësisht vizitat e kujdesit 
postnatal brenda dy ditëve pas lindës (kolonat 2, 3 dhe 4).   

Në Tabelën TM.8.3, të posalindurit, të cilët në fillim kanë pasur vizita të kujdesit postnatal brenda një jave pas lindjes 
janë të shpërndara sipas lokacionit dhe lloit të ofruesit të shërbimeve. Siç është definuar më lart, vizita nuk përfshin 
kontroll në ent shëndetësor ose në shtëpi pas lindjes. Ngjashëm me këtë tabela TM.8.3R e paraqet shpërndarjen e 
vizitës së parë të kujdesit postnatal të foshnjave në vendbanimet rome, të ndarë sipas lokacionit dhe llojit të ofruesit 
të shërbimeve. 

Komponentët esenciale të përmbajtjes së kujdesit postnatal përfshijnë, por nuk kufizohen në kujdesin termal dhe 
trajtimin e kërthizës, këshillimin për gjidhënie, matjen e temperaturës së foshnjës, matjen e peshës së foshnjës dhe 
këshillimin e nënës në lidhje me shenjat e rrezikshme te të posalindurit. Kujdesi termal dhe kujdesi rreth kërthizës 
janë element themelore të kujdesit për të posalindurit, të cilat kontribuojnë në mbajtjen e fëmijës në gjendje të 
qëndrueshme dhe evitimin e hipotermisë. Kujdesi adekuat rreth kërthizës është i rëndësishëm për parandalimin e 

 

60 UNICEF, et al. Levels and Trends in Child Mortality Report 2017. New York: UNICEF, 2017. 

https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf. 
61 Lawn, J. et al. "Every Newborn: Progress, Priorities, and Potential beyond Survival." The Lancet 384, no. 9938 (2014): 189-

205. doi:10.1016/s0140-6736(14)60496-7. 
62 WHO et al. Trends in Maternal Mortality: 1990-2015. Geneva: WHO Press, 2015. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf?sequence=1. 
63 Vizitat e kujdesit para lindjes për nënat dhe për foshnjat, brenda dy ditëve të lindjes, është një rekomandim i OBSH-së që 

është identifikuar si një tregues përparësie për Strategjinë Globale për Shëndetin e Grave, Fëmijëve dhe Adoleshentëve (2016-

2030) dhe kornizave të tjera të lidhura me monitorimin global si çdo Plan veprimi për të porsalindurit dhe Mbarimi i 

vdekshmërisë se parandalueshme të nënave. 

 

https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf?sequence=1
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infeksioneve të rrezikshme ndaj jetës së nënës dhe foshnjës. 64  Tabelat TM.8.4 dhe TM.8.4R e prezantojnë 
përqindjen e fëmijës së fundit të lindur në 2 vitet e fundit, të cilët kanë qenë të tharë pas lindjes, përqindjen e atyre 
që u është mundësuar kontakt i drejtpërdrejtë (me lëkurën e nënës) dhe shpërndarjen e përqindjes së kohës së 
larjes së parë.  

Tabelat TM.8.6 dhe TM.8.6R i paraqesin indikatorët që kanë të bëjnë me përmbajtjen e vizitave të kujdesit pas 
lindjes, në veçanti përqindjen e lindjeve më të fundit të gjalla në dy vitet e fundit, për vizitat brenda 2 ditëve të para 
pas lindjes, i) kontrollimi i kërthizës, ii) matja e temperaturës së foshnjës, iii) këshillimi për gjidhënie ose mbikëqyrja 
e gjidhënies, iv) peshimi i të posalindurit dhe v) këshillimi rreth shenjave të rrezikshme te të posalindurit. 

Tabelat TM.8.7 dhe TM.8.8—TM.8.7R dhe TM.8.8R për vendbanimet rome paraqesin informacione të grumbulluara 
rreth kontrolleve dhe vizitave të kujdesit shëndetësor të nënës dhe foshnjës pas lindjes dhe tabelat identike TM.8.2 
dhe TM.8.3, të cilat i prezantojnë të dhënat e grumbulluara për të posalindurit.  

Tabelat TM.8.8 dhe TM.8.8R përputhen me Tabelat TM.8.3 dhe TM.8.3R, ndonëse merren me vizitat e kujdesit të 
nënës pas lindjes, bazuar në lokacionin dhe llojin e ofruesit të shërbimeve. Siç është definuar më lart, vizita nuk 
përfshin kontrollin pas lindjes në entin shëndetësor ose në shtëpi. 

Tabela TM.8.9 prezanton shpërndarjen e grave me lindje të gjallë në dy vitet e para realizimit të hulumtimit, bazuar 
në ekzistimin e kontrolleve shëndetësore ose vizitave të kujdesit shëndetësor të nënës dhe foshnjës pas lindjes 
brenda 2 ditëve pas lindjes. Në këtë mënyrë kombinohen indikatorët e prezantuar në TM.8.2 dhe TM.8.7. Në të 
njëjtën mënyrë tabela TM.8.9R i kombinon indikatorët e prezantuar në tabelat TM.8.2R dhe TM.8.7R.

 

64 WHO. WHO recommendations on Postnatal care of the mother and newborn. Gjenevë: WHO Press, 2013. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1
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Tabela TM.8.1: Qëndrimi në ent shëndetësor pas lindjes  
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit në ent shëndetësor sipas kohëzgjatjes së qëndrimit në entin shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kohëzgjatja e qëndrimit në ent shëndetësor 

Gjithsej 

12 orë 
ose më 
shumë1 

Numri i grave me 
lindje të gjallë në 2 

vitet e fundit me 
lindjen e fëmijës më 
të fundit të gjallë në 

ent shëndetësor  
Më pak 

se 12 orë 

12 orë 
ose më 
shumë, 
por më 

pak se  2 
ditë 2 ditë 3 ditë 4 ditë 5 ditë 6 ditë 

7 ditë ose 
më 

shumë 

ND/ 
Nuk ka 

info 

               

Gjithsej  0.4 4.9 15.5 30.3 14.0 15.5 5.5 13.8 0.1 100.0 99.5 336 
               
Mjedisi              

Urban 0.6 5.7 13.8 31.0 12.1 16.4 6.7 13.6 0.0 100.0 99.4 211 
Rural 0.0 3.4 18.4 29.2 17.3 14.0 3.4 14.1 0.3 100.0 99.7 125 

Arsimi              
Fillor ose nuk 0.0 4.8 23.0 18.1 17.7 12.5 6.7 16.6 0.5 100.0 99.5 69 
Të mesëm 0.0 4.6 19.4 33.0 14.2 11.0 6.3 11.4 0.0 100.0 100.0 114 
Sipëror 0.9 5.1 9.2 33.9 12.2 20.2 4.3 14.3 0.0 100.0 99.1 153 

Mosha me rastin e lindjes së fundit              
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 
20-34 vite 0.5 5.0 16.5 32.8 13.7 12.8 4.9 13.8 0.1 100.0 99.4 282 
35-49 vite 0.0 5.1 9.4 15.0 12.6 37.8 6.0 14.2 0.0 100.0 100.0 41 

Lloji i entit shëndetësor              
Publik  0.4 5.6 16.9 27.7 15.7 13.2 6.1 14.4 0.1 100.0 99.5 294 
Privat 0.6 0.0 5.6 48.9 2.5 31.6 1.6 9.2 0.0 100.0 99.4 42 

Lloji i lindjes              
Lindje vagjinale 0.1 7.6 24.6 41.6 9.5 5.2 3.9 7.2 0.2 100.0 99.7 206 
Prerje cezariane  0.8 0.5 1.1 12.5 21.2 31.8 8.0 24.1 0.0 100.0 99.2 130 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)             
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.4 5.0 15.8 30.6 13.2 15.8 5.5 13.6 0.1 100.0 99.5 330 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë               
Maqedonas 0.7 4.4 10.7 33.9 12.6 17.6 6.6 13.5 0.0 100.0 99.3 184 
Shqiptar 0.0 5.9 19.8 21.7 15.9 15.2 0.7 20.4 0.4 100.0 99.6 97 
Tjetër 0.0 4.6 23.9 33.5 15.5 9.1 10.3 3.0 0.0 100.0 100.0 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 0.0 3.0 15.3 32.2 18.4 12.2 4.9 13.5 0.5 100.0 99.5 77 
Niveli i dytë 0.0 5.1 19.6 26.4 14.8 11.2 6.6 16.2 0.0 100.0 100.0 60 
Mesatar 0.0 2.5 20.3 24.4 18.4 17.1 10.1 7.3 0.0 100.0 100.0 59 
Niveli i katërt 1.6 8.7 17.4 28.8 12.9 13.9 2.2 14.4 0.0 100.0 98.4 67 
Më i pasur 0.4 5.0 6.7 37.7 6.3 22.7 4.5 16.7 0.0 100.0 99.6 73 

1 MICS indikatori TM.12 - Qëndrimi pas lindjes në ent shëndetësor 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.2: Kontrollimi shëndetësor pas lindjes së foshnjave 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilës ka lindur i gjallë ka pasur kontrolle shëndetësore gjatë kohës që ka qenë në ent shëndetësor ose në shtëpi pas 
lindjes, përqindja e shpërndarjes së foshnjave që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes (PNC) nga ndonjë ofruesi i shërbimeve shëndetësore pas lindjes dhe pas lirimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së vizitës, dhe 
përqindja e atyre kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Maqedonia e Veriut, 2018-2019    

  

Kontrolli shëndetësor 
pas lindjes përderisa 

është në ent 
shëndetësor ose në 

shtëpiA 

Vizita shëndetësore pas lindjes së foshnjaveB 

Gjithsej 

Kontrolle 
shëndetësore 
pas lindjes për 

foshnjën1,C 

Numri i grave 
me lindje të 

gjallë në 2 vitet 
e fundit  

Në të 
njëjtën 

ditë 
2 ditë pas 

lindjes 
3-6 ditë pas 

lindjes 
Pas javës së parë të 

lindjes 
Nuk ka vizita 
pas lindjes 

ND/ 
Nuk ka info 

            

Gjithsej 98.6 0.7 0.7 20.5 69.3 8.3 0.4 100.0 98.6 339 
            

Gjinia e të porsalindurit           

Mashkull 97.5 1.3 0.5 17.0 72.1 8.6 0.4 100.0 97.5 186 
Femër 100.0 0.0 0.9 24.8 66.0 8.0 0.3 100.0 100.0 154 

Mjedisi           

Urban 98.1 0.1 0.7 24.5 65.9 8.7 0.1 100.0 98.1 211 
Rural 99.6 1.8 0.8 13.9 75.0 7.7 0.8 100.0 99.6 128 

Arsimi           

Fillor ose nuk 99.3 0.3 0.5 13.1 73.3 11.4 1.4 100.0 99.3 70 
Të mesëm 98.8 0.0 1.8 21.2 66.5 10.5 0.0 100.0 98.8 114 
Sipëror 98.2 1.5 0.0 23.4 69.6 5.4 0.2 100.0 98.2 155 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           

Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 14 
20-34 vite 99.3 0.9 0.8 20.4 71.1 6.6 0.3 100.0 99.3 285 
35-49 vite 93.3 0.0 0.0 18.6 66.8 14.6 0.0 100.0 93.3 41 

Vendi i lindjes           

Shtëpi - - - - - - - 100.0 - - 
Ent shëndetësor 98.6 0.0 0.7 20.7 69.9 8.4 0.2 100.0 98.6 336 

Publik 98.4 0.0 0.7 20.8 70.3 8.1 0.2 100.0 98.4 294 
Privat 100.0 0.0 1.1 20.5 67.2 10.6 0.6 100.0 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.6 0.7 0.7 20.9 69.7 7.5 0.4 100.0 98.6 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë            

Maqedonas 97.8 0.0 0.4 26.2 66.1 7.1 0.1 100.0 97.8 184 
Shqiptar 99.5 2.3 1.0 9.5 81.6 5.1 0.5 100.0 99.5 99 
Tjetër 100.0 0.3 1.1 21.5 58.2 17.9 0.9 100.0 100.0 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            

Më i varfër 99.4 0.2 1.3 14.8 73.3 9.1 1.3 100.0 99.4 77 
Niveli i dytë 100.0 0.0 0.3 15.5 78.5 5.7 0.0 100.0 100.0 60 
Mesatar 100.0 3.8 0.5 19.2 66.0 10.1 0.4 100.0 100.0 61 
Niveli i katërt 98.0 0.0 1.5 22.7 66.1 9.7 0.0 100.0 98.0 67 
Më i pasur 96.3 0.0 0.0 29.9 63.2 6.8 0.0 100.0 96.3 73 

1 MICS indikatori TM.13 - Kujdesi shëndetësor i foshnjave pas lindjes 
A Kontrollet shëndetësore nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësor pas lindjes në ent shëndetësor (para lëshimit nga enti shëndetësor) ose pas lindjeve në shtëpi (para daljes  të ofruesit të shërbimeve shëndetësore nga 
shtëpia).   
B Vizitat e kujdesit pas lindjes (VKP) i referohen një vizite të veçantë nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësore për ta kontrolluar shëndetin e të porsalindurit dhe për të ofruar shërbime të kujdesit preventiv. Vizitat e kujdesit 
pas lindjes nuk përfshijnë kontrollet shëndetësore pas lindjes gjatë qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A).  
C Kontrollet shëndetësore pas lindjes përfshijnë çdo kontroll shëndetësor të kryer gjatë kohës së qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjenA), si dhe vizitat e kujdesit pas lindjes brenda dy ditëve nga 
lindja (shih më lart vërejtjen B)  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“shënon 0 rastet të paponderuara në emërues  
(Vazhdon…) 
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Tabela TM.8.2 (vazhdim): Kontrollimi shëndetësor pas lindjes së foshnjave 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilës ka lindur i gjallë ka pasur kontrolle shëndetësore gjatë kohës që ka qenë në ent shëndetësor ose në shtëpi pas 
lindjes, përqindja e shpërndarjes së foshnjave që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes (PNC) nga ndonjë ofruesi i shërbimeve shëndetësore pas lindjes dhe pas lirimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së vizitës, dhe përqindja 
e atyre kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  
Vizita e kujdesit shëndetësor të foshnjave pas lëshimit nga enti shëndetësorD 

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të gjallë në 2 
vitet e fundit të lindur në ent 

shëndetësor 
Në të 

njëjtën ditë 
1 ditë pas 
lëshimit 

2 ditë pas 
lëshimit 

3-6 ditë pas 
lëshimitE 

Pas javës së 
parë pas lëshimit 

Nuk ka pasur vizita të kujdesit 
shëndetësor pas lëshimit 

Nuk ka info/ 
ND 

            

Gjithsej  1.0 8.9 11.9 30.2 39.4 8.4 0.2 100.0 336 
  

       
   

Gjinia e të porsalindurit 
       

   
Mashkull 1.0 6.0 10.9 31.7 41.3 8.7 0.4 100.0 183 
Femër 0.9 12.4 13.0 28.5 37.0 8.0 0.0 100.0 153 

Mjedisi 
       

   
Urban 1.3 10.4 13.2 29.5 36.7 8.7 0.1 100.0 211 
Rural 0.5 6.3 9.6 31.4 43.8 7.8 0.4 100.0 125 

Arsimi 
       

   
Fillor ose nuk 0.0 8.9 5.8 27.5 45.7 11.5 0.7 100.0 69 
Të mesëm 2.1 7.8 14.1 26.0 39.7 10.5 0.0 100.0 114 
Sipëror 0.6 9.8 13.1 34.7 36.2 5.4 0.2 100.0 153 

Mosha me rastin e lindjes së fundit 
       

   
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 13 
20-34 vite 0.6 9.3 11.6 31.9 39.6 6.6 0.3 100.0 282 
35-49 vite 3.6 2.6 16.3 19.8 43.1 14.6 0.0 100.0 41 

Vendi i lindjes 
       

   
Shtëpi na na na na na na na na na 
Ent shëndetësor 1.0 8.9 11.9 30.2 39.4 8.4 0.2 100.0 336 

Publik 0.9 7.7 11.7 31.6 39.8 8.1 0.2 100.0 294 
Privat 1.6 17.6 13.2 20.5 36.0 10.6 0.6 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info - - - - - - - - 0 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.0 9.1 12.1 30.7 39.4 7.5 0.2 100.0 330 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë  
       

   
Maqedonas 0.8 12.0 15.9 26.3 37.7 7.1 0.1 100.0 184 
Shqiptar 1.4 1.5 8.3 36.6 46.5 5.2 0.5 100.0 97 
Tjetër 0.8 11.5 4.6 32.5 32.4 18.2 0.0 100.0 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
       

   
Më i varfër 0.8 5.7 4.3 35.1 44.3 9.2 0.6 100.0 77 
Niveli i dytë 0.0 7.3 10.8 25.6 50.6 5.7 0.0 100.0 60 
Mesatar 0.0 15.6 19.4 23.4 30.7 10.5 0.4 100.0 59 
Niveli i katërt 2.9 5.5 8.8 28.8 44.3 9.7 0.0 100.0 67 
Më i pasur 1.0 11.4 17.4 35.9 27.4 6.8 0.0 100.0 73 

1 MICS indikatori TM.13 - Kujdesi shëndetësor i foshnjave pas lindjes 
na: nuk është e zbatueshme 
A Kontrollet shëndetësore nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësor pas lindjes në ent shëndetësor (para lëshimit nga enti shëndetësor) ose pas lindjeve në shtëpi (para daljes  të ofruesit të shërbimeve shëndetësore nga shtëpia).   
B Vizitat e kujdesit pas lindjes (VKP) i referohen një vizite të veçantë nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësore për ta kontrolluar shëndetin e të porsalindurit dhe për të ofruar shërbime të kujdesit preventiv. Vizitat e kujdesit pas lindjes nuk 
përfshijnë kontrollet shëndetësore pas lindjes gjatë qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A).  
C Kontrollet shëndetësore pas lindjes përfshijnë çdo kontroll shëndetësor të kryer gjatë kohës së qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A), si dhe vizitat e kujdesit pas lindjes brenda dy ditëve nga lindja (shih më lart 
vërejtjen B) 
D Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës). 
E Përfshin 13 gra për të cilat kontrolli i parë pas lindjes ka qenë në të njëjtën javë të lëshimit nga enti shëndetësor, të cilat kanë e raportuar me javë kohëzgjatjen e qëndrimit në entin shëndetësor dhe kohën e vizitës së parë të kontrollit pas 
lindjes. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 rastet të paponderuara në emërues  
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Tabela TM.8.3: Vizitat e kujdesit shëndetësor të foshnjave brenda javës së parë pas lëshimit nga enti shëndetësor  
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i të cilave është lindur i gjallë dhe ka pasur një vizitë të kujdesit pas lindjes (PNC) brenda 
javës së parë të lëshimit nga enti shëndetësorA, sipas vendndodhjes dhe ofruesit të vizitës së parë pas lindjes, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Vendndodhja e vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes për foshnjat brenda javës së 

parë të lëshimit nga enti shëndetësor 

Gjithsej 

Ofruesi i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes për foshnjat 
brenda javës së parë të lëshimit nga 

enti shëndetësor 

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të gjallë 
në 2 vitet e fundit, fëmija i fundit i 
të cilave është lindur i gjallë dhe 

ka pasur vizitë të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes brenda 

javës së parë të lëshimit nga enti 
shëndetësor  Shtëpi  

Sektor 
publik 

Sektor 
privat Lokacion tjetër Mjek/infermiere/mami 

Mami 
tradicionale 

                    

Gjithsej 61.5 25.2 13.0 0.3 100.0 100.0 0.0 100.0 175 
            
Gjinia e të porsalindurit           

Mashkull 62.4 26.1 11.5 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 91 
Femër 60.5 24.2 14.7 0.6 100.0 100.0 0.0 100.0 84 

Mjedisi           
Urban 70.5 15.4 13.7 0.4 100.0 100.0 0.0 100.0 115 
Rural 44.3 43.9 11.8 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 60 

Arsimi           
Fillor ose nuk (55.4) (36.9) (7.7) (0.0) 100.0 (100.0) (0.0) 100.0 29 
Të mesëm 71.1 22.0 6.9 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 57 
Sipëror 57.4 23.3 18.7 0.6 100.0 100.0 0.0 100.0 89 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 7 
20-34 vite 58.8 26.2 14.7 0.3 100.0 100.0 0.0 100.0 151 
35-49 vite (70.6) (25.4) (4.0) (0.0) 100.0 (100.0) (0.0) 100.0 17 

Vendi i lindjes           
Ent shëndetësor 61.5 25.2 13.0 0.3 100.0 100.0 0.0 100.0 175 

Publik 65.5 28.6 5.5 0.3 100.0 100.0 0.0 100.0 153 
Privat (34.0) (1.7) (64.4) (0.0) 100.0 (100.0) (0.0) 100.0 22 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 1 
Nuk ka vështirësi në funksionim 61.7 24.9 13.1 0.3 100.0 100.0 0.0 100.0 174 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë            
Maqedonas 67.8 16.4 15.8 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 101 
Shqiptar 31.8 53.3 13.7 1.1 100.0 100.0 0.0 100.0 46 
Tjetër (88.5) (9.8) (1.7) (0.0) 100.0 (100.0) (0.0) 100.0 27 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 54.1 37.0 8.9 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 35 
Niveli i dytë 54.0 36.3 9.7 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 26 
Mesatar 66.6 25.3 6.6 1.5 100.0 100.0 0.0 100.0 34 
Niveli i katërt 66.6 23.3 10.1 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 31 
Më i pasur 64.2 11.5 24.4 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 48 

A Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës). 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.4: Kujdesi termal për foshnjat e porsalinura 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilave ka lindur i gjallë është tharë pas lindjes, përqindja e kontaktit lëkurë me lëkurë, dhe shpërndarja e 
përqindjes së kohës së larjes së parë të fëmijës, Maqedonia e Veriut, 2018 -2019  

  

Përqindja e  fëmijëve të cilët:  Koha e larjes së parë të fëmijësA 

Gjithsej 
Numri i grave me lindje të 
gjallë në 2 vitet e fundit 

Janë tharë 
(fshirë) pas 

lindjes1 

Kanë pasur kontakt i 
drejtpërdrejtë lëkurë 

me lëkurë me 
nënën2   

Më pak se 6 orë 
pas lindjes 

6-23 orë 
pas lindjes 

24 orë ose më 
shumë pas 

lindjes3 
ND/Nuk i 
kujtohet 

                    

Gjithsej 84.3 32.8  54.6 5.2 26.2 14.1 100.0 339 
            

Gjinia e foshnjës           
Mashkull 82.0 30.6  52.3 7.0 25.0 15.7 100.0 186 
Femër 87.0 35.4  57.4 2.9 27.5 12.1 100.0 154 

Mjedisi           
Urban 87.0 33.9  57.0 5.4 28.0 9.6 100.0 211 
Rural 79.8 31.0  50.6 4.7 23.2 21.5 100.0 128 

Arsimi           
Fillor ose nuk 77.2 32.0  31.4 5.2 34.7 28.7 100.0 70 
Të mesëm 89.9 28.8  66.2 3.8 22.2 7.9 100.0 114 
Sipëror 83.3 36.1  56.5 6.1 25.3 12.0 100.0 155 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           
Më pak se  20 vjet (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 14 
20-34 vite 83.0 31.9  53.0 5.1 27.0 14.9 100.0 285 
35-49 vite 89.9 36.1  55.4 6.1 26.5 12.0 100.0 41 

Vendi i lindjesB           
Ent shëndetësor 84.3 33.0  55.1 5.2 25.7 14.1 100.0 336 

Publik 82.6 30.9  52.8 4.7 26.9 15.6 100.0 294 
Privat 96.4 48.0  71.3 8.8 16.9 3.0 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 3 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 84.2 32.1  54.1 5.3 26.4 14.2 100.0 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë            
Maqedonas 91.1 35.7  63.7 6.4 25.8 4.1 100.0 184 
Shqiptar 69.3 25.4  39.8 4.2 21.1 35.0 100.0 99 
Tjetër 88.5 36.5  51.0 2.7 36.4 9.9 100.0 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 82.0 39.6  50.2 3.1 23.7 23.0 100.0 77 
Niveli i dytë 84.0 17.7  46.3 4.7 28.5 20.5 100.0 60 
Mesatar 80.3 37.8  49.7 6.4 32.1 11.8 100.0 61 
Niveli i katërt 83.3 27.6  55.0 6.0 32.1 6.9 100.0 67 
Më i pasur 91.2 38.5  69.8 5.9 16.5 7.8 100.0 73 

1 MICS indikatori TM.14 - Foshnja e porsalindur është tharë 
2 MICS indikatori TM.15 - Kujdesi lëkurë më lëkurë 

 3 MICS indikatori TM.16 - Vonimi i larjes 
A Kategoria “Kurrë nuk është larë” nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk është hasur asnjë rast.  
B Kategoria "Shtëpi" nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk është hasur asnjë rast. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  



 

LULËZIMI – shëndeti reproduktiv dhe amnor | F a q e  122 

Tabela TM.8.6: Përmbajtja e kujdesit pas lindjes për foshnjat e porsalindura 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilave brenda 2 ditëve nga lindja më e fundit e gjallë u është kontrolluar kërthiza, u është matur temperatura e të porsalindurit, 
u është ofruar këshillimi për mëkim (gjidhënie) ose është observuar gjidhënia, i porsalinduri është peshuar dhe janë dhënë këshillime për shenjat e rrezikut për të sapolindurit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e foshnjave të porsalindura, të cilët marrin sinjal të kujdesit pas lindjes përmes: Përqindja e të porsalindurve 
që kanë marrë të paktën 2 nga 

sinjalet e funksioneve 
paraprake të kujdesit pas 
lindjes brenda 2 ditëve të 

lindjes1 

Numri i 
grave me 
lindje të 

gjallë në 2 
vitet e fundit 

Kontrollimit 
të 

kërthizës 
Matjes së  

temperaturës 

Gjidhënies 

Matjes së 
peshës 

Marrjes së 
informacioneve për 

simptomat që 
kërkojnë kujdes 

shëndetësor Këshillimit Observimi 

Këshillimit 
ose 

observimit 

             
Gjithsej 88.0 85.8 84.8 71.1 86.9 84.3 60.4 96.4 339 
      

 
  

 
  

Gjinia e foshnjës     
 

  
 

  
Mashkull 87.5 86.9 83.7 69.2 85.9 83.4 59.5 96.1 186 
Femër 88.6 84.6 86.2 73.5 88.0 85.5 61.6 96.7 154 

Mjedisi     
 

  
 

  
Urban 86.9 83.6 85.4 73.1 87.2 84.8 61.9 95.7 211 
Rural 89.7 89.6 83.9 67.9 86.3 83.5 57.9 97.5 128 

Arsimi     
 

  
 

  
Fillor ose nuk 88.3 89.3 79.7 66.7 82.4 91.7 60.8 97.6 70 
Të mesëm 88.7 85.8 84.3 66.5 87.7 80.7 57.3 96.5 114 
Sipëror 87.3 84.3 87.5 76.6 88.2 83.7 62.5 95.7 155 

Mosha me rastin e lindjes së fundit     
 

  
 

  
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 14 
20-34 vite 89.8 85.9 84.0 71.5 86.0 84.9 59.7 96.7 285 
35-49 vite 77.4 85.1 86.6 67.3 89.0 78.7 67.5 93.3 41 

Vendi i lindjesA     
 

  
 

  
Ent shëndetësor 87.9 85.7 84.7 71.1 86.7 84.3 60.2 96.4 336 

Publik 86.5 84.5 82.5 67.9 84.8 82.9 57.9 95.8 294 
Privat 97.3 93.8 100.0 93.3 100.0 94.6 76.2 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 3 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)     

 
  

 

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 87.7 85.6 84.5 70.7 86.6 84.0 60.2 96.3 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë      
 

  
 

  
Maqedonas 86.1 87.0 88.4 77.0 89.7 80.3 60.2 96.3 184 
Shqiptar 90.7 86.4 80.1 62.9 82.3 89.7 58.2 97.5 99 
Tjetër 89.4 81.2 81.4 66.5 85.5 88.0 65.2 94.7 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
 

  
 

  
Më i varfër 85.1 91.9 82.5 61.6 83.9 86.0 59.8 97.4 77 
Niveli i dytë 89.8 86.9 82.2 72.6 86.6 87.7 61.4 94.0 60 
Mesatar 90.6 84.7 84.4 69.6 87.7 85.4 53.7 98.8 61 
Niveli i katërt 85.7 85.6 84.2 72.8 86.0 82.8 54.8 97.4 67 
Më i pasur 89.4 79.7 90.3 79.8 90.3 80.3 71.1 94.3 73 

1 MICS indikatori TM.19 - Sinjali i funksioneve të kujdesit pas lindjes  
A Kategoria "Shtëpi" nuk është dhënë në tabelë, për shkak se nuk janë hasur raste. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TM.8.7: Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes  
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur kontrolle shëndetësore përderisa kanë qenë ent ose në shtëpi pas lindjes, shpërndarja e 
përqindjes që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes nga ndonjë ofrues i shërbimeve shëndetësore pas lindjes në kohën e lindjes së fundit, pas lëshimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së vizitës dhe përqindja e atyre që 
kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kontroll shëndetësor 
derisa kanë qenë në 
ent ose në shtëpiA 

Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave pas lindjesB,C 

Gjithsej 
Kontrolli shëndetësor i 
nënave pas lindjes1,D 

Numri i grave me lindje të gjallë 
në 2 vitet e fundit 

Në të 
njëjtën 

ditë 
3-6 ditë pas 

lindjes Një javë pas lindjes 

Nuk ka pasur 
vizita pas 

lindjes 

Nuk ka 
info/ 
ND 

           

Gjithsej  93.5 0.7 4.7 46.3 47.4 0.8 100.0 93.5 339 
           

Gjinia e foshnjës          

Mashkull 93.2 1.3 2.6 45.4 49.8 0.9 100.0 93.2 186 
Femër 93.9 0.0 7.4 47.3 44.6 0.7 100.0 93.9 154 

Mjedisi          

Urban 94.6 0.1 4.6 48.6 46.2 0.5 100.0 94.6 211 
Rural 91.6 1.8 4.9 42.4 49.5 1.4 100.0 91.6 128 

Arsimi          

Fillor ose nuk 84.9 0.3 3.6 38.9 54.7 2.5 100.0 84.9 70 
Të mesëm 93.2 0.0 4.1 43.1 52.1 0.7 100.0 93.2 114 
Sipëror 97.6 1.5 5.8 51.9 40.7 0.1 100.0 97.6 155 

Mosha me rastin e lindjes së fundit          

Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 14 
20-34 vite 93.5 0.9 4.7 46.4 47.2 0.8 100.0 93.5 285 
35-49 vite 95.6 0.0 6.7 57.2 36.2 0.0 100.0 95.6 41 

Vendi i lindjesG          

Enti shëndetësor 93.4 0.0 4.8 46.7 47.9 0.7 100.0 93.4 336 
Publik 92.5 0.0 3.4 46.6 49.3 0.7 100.0 92.5 294 
Privat 100.0 0.0 14.5 47.3 37.6 0.6 100.0 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Lloji i lindjes          

Lindje vagjinale 90.9 1.2 3.9 39.0 55.2 0.8 100.0 90.9 209 
Prerje cezariane 97.6 0.0 6.2 58.0 35.0 0.8 100.0 97.6 130 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)         

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 93.6 0.7 4.8 46.9 46.7 0.8 100.0 93.6 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           

Maqedonas 97.4 0.0 6.8 49.0 43.6 0.6 100.0 97.4 184 
Shqiptar 89.9 2.3 0.8 47.0 48.5 1.3 100.0 89.9 99 
Tjetër 86.7 0.3 4.9 35.8 58.0 0.9 100.0 86.7 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           

Më i varfër 84.8 0.2 5.6 36.6 55.0 2.6 100.0 84.8 77 
Niveli i dytë 92.8 0.0 1.6 55.7 42.7 0.0 100.0 92.8 60 
Mesatar 93.7 3.8 5.3 41.8 49.1 0.0 100.0 93.7 61 
Niveli i katërt 97.8 0.0 0.0 43.3 56.4 0.3 100.0 97.8 67 
Më i pasur 99.1 0.0 10.3 55.1 33.8 0.7 100.0 99.1 73 

1 MICS indikatori TM.20 – Kontrolli shëndetësor i nënave pas lindjes 
A Kontrollet shëndetësore nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësor pas lindjes në ent shëndetësor (para lëshimit nga enti) ose pas lindjeve në shtëpi (para largimit të ofruesit të shërbimit shëndetësor nga shtëpia). 
B Vizitat e kujdesit shëndetësor pas lindjes i referohen një vizite të veçantë nga çdo ofrues shëndetësor për të kontrolluar shëndetin e nënës dhe për të ofruar shërbime të kujdesit preventiv. Vizitat e kujdesit shëndetësor pas 
lindjes nuk përfshijnë kontrolle shëndetësore pas lindjes derisa qëndron në ent ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A). 
C Vizitat e kujdesit shëndetësore pas lindjes për nënat 1 dhe 2 ditë pas lindjes nuk janë paraqitur në tabelë, pasi që nuk janë hasur raste të tilla. 
D Kontrollet e kujdesit shëndetësor pas lindjes përfshijnë kontrollet e kryera gjatë qëndrimit në entin shëndetësor ose në shtëpi pas lindjes (shih më lart vërejtjen A), si dhe vizitat e kujdesit mjekësor pas lindjes (shih më lart 
vërejtjen B) brenda dy ditëve pas lindjes. 
G Kategoria "Shtëpi" nuk është dhënë në tabelë, për shkak se nuk janë hasur raste të tilla. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
 (vazhdon…) 
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Tabela TM.8.7 (vazhdon): Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur kontrolle shëndetësore përderisa kanë qenë në ent ose në shtëpi pas lindjes, shpërndarja e 
përqindjes që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes nga ndonjë ofrues i shërbimeve shëndetësore pas lindjes në kohën e lindjes së fundit, pas lëshimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së vizitës dhe përqindja e atyre që 
kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave pas lëshimit nga enti shëndetësorE 

Gjithsej  

Numri i grave me lindje të gjallë në 
dy vitet e fundit, të lindur në ent 

shëndetësor 

Në të 
njëjtën 

ditë 
1 ditë pas 
lëshimit 

2 ditë pas 
lëshimit 

3-6 ditë pas 
lëshimit F 

Pas javës së parë 
pas lëshimit 

Nuk ka pasur vizita të 
kujdesit pas lindjes, pas 

lesimit nga entit 
shëndetësor 

Nuk ka 
info/ 
ND 

            

Gjithsej  0.2 2.4 2.7 7.4 38.8 47.9 0.7 100.0 336 
  

       
   

Gjinia e foshnjës 
       

   
Mashkull 0.1 0.5 2.6 7.7 37.6 50.4 0.9 100.0 183 
Femër 0.3 4.7 2.8 6.9 40.1 44.8 0.4 100.0 153 

Mjedisi 
       

   
Urban 0.3 2.4 3.1 6.4 41.1 46.2 0.5 100.0 211 
Rural 0.0 2.5 2.1 9.0 34.8 50.6 1.0 100.0 125 

Arsimi 
       

   
Fillor ose nuk 0.0 3.2 1.1 11.9 26.8 55.3 1.8 100.0 69 
Të mesëm 0.0 0.8 3.6 7.1 35.7 52.1 0.7 100.0 114 
Sipëror 0.5 3.3 2.8 5.5 46.5 41.3 0.1 100.0 153 

Mosha me rastin e lindjes së fundit 
       

   
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 13 
20-34 vite 0.0 2.6 2.2 8.5 38.3 47.7 0.8 100.0 282 
35-49 vite 1.8 2.0 7.5 1.5 51.1 36.2 0.0 100.0 41 

Vendi i lindjesG 
       

   
Enti shëndetësor 0.2 2.4 2.7 7.4 38.8 47.9 0.7 100.0 336 

Publik 0.2 1.2 2.9 7.6 38.0 49.3 0.7 100.0 294 
Privat 0.0 10.9 1.3 5.8 43.8 37.6 0.6 100.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info  - - - - - - - - 0 
Lloji i lindjes 

       
   

Lindje vagjinale 0.2 0.4 1.8 8.5 32.5 56.0 0.6 100.0 206 
Prerje cezariane 0.2 5.5 4.2 5.6 48.7 35.0 0.8 100.0 130 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
  

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.2 2.5 2.8 7.5 39.2 47.1 0.7 100.0 330 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë  
       

   
Maqedonas 0.4 3.2 3.8 5.1 43.4 43.6 0.6 100.0 184 
Shqiptar 0.0 0.9 1.8 8.0 38.3 49.7 1.3 100.0 97 
Tjetër 0.0 2.5 0.8 13.8 24.1 58.8 0.0 100.0 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
       

   
Më i varfër 2.9 1.5 10.4 27.7 55.5 2.0 100.0 100.0 77 
Niveli i dytë 0.7 3.0 8.9 44.8 42.7 0.0 100.0 100.0 60 
Mesatar 0.8 4.1 5.6 38.5 51.1 0.0 100.0 100.0 59 
Niveli i katërt 0.0 1.9 3.5 37.9 56.4 0.3 100.0 100.0 67 
Më i pasur 6.8 3.5 7.9 46.3 33.8 0.7 100.0 100.0 73 

1 MICS indikatori TM.20 – Kontrolli shëndetësor i nënave pas lindjes 
A Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës). 
F Përfshin 5 gra të cilat e kanë pasur kontrollin e parë pas lindjes në javën e njëjtë pas lëshimit, të cilat e kanë raportuar në javë kohëzgjatjen e qëndrimit në entin shëndetësor dhe kohën e kontrollit të parë pas lindjes. 
G Kategoria "Shtëpi" nuk është dhënë në tabelë, për shkak se nuk janë hasur raste të tilla. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“shënon 0 rastet të paponderuara në emërues 
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Tabela TM.8.8: Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave brenda javës së parë pas lëshimit nga enti shëndetësor 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur vizita të kujdesit shëndetësor brenda javës pas lindjes, në 
bazë të lokacionit të ofruesit të shërbimeve shëndetësore, gjegjësisht  ofruesit të vizitës së parë të kujdesit shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Lokacioni i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësore për nënat brenda javës së 
parë pas lëshimit nga enti shëndetësor 

Gjithsej 

Ofruesi i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësore për nënat brenda javës së parë 

pas lëshimit nga enti shëndetësor  

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të gjallë 
në dy vitet e fundit, të cilat kanë 

pasur vizita të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes brenda 
javës së parë pas lëshimit nga 

enti shëndetësor  Shtëpi Sektor publik  Sektor privat Mjek/infermiere/mami 
Mami 

tradicionale Tjetër 

                    
GjithsejA 24.5 56.3 19.2 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 43 
            
Gjinia e foshnjës           

Mashkull (23.8) (70.3) (5.9) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 20 
Femër (25.1) (43.8) (31.1) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 23 

Mjedisi           
Urban (25.0) (48.5) (26.6) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 26 
Rural (23.8) (68.1) (8.1) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 17 

Arsimi           
Fillor ose nuk (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) 100.0 11 
Të mesëm (35.9) (60.2) (3.8) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 13 
Sipëror (23.6) (36.1) (40.3) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 18 

Vendi i lindjes           
Enti shëndetësor 24.5 56.3 19.2 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 43 

Publik 29.3 68.4 2.3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 35 
Privat (*) (*) (*) 100.0 (*)   100.0 8 

Lloji i lindjes           
Lindje vagjinale (26.8) (66.4) (6.7) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 23 
Prerje cezariane (21.9) (44.8) (33.3) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 20 

A Karakteristikat e sfondit  “Mosha e lindës më të fundit”, “Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vite)”, “Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë” dhe “Indeksi i kuintilit të pasurisë janë paraqitur” nuk 
paraqiten në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të pamatura për kategori të ndara 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TM.8.9: Kontrollet e kujdesit shëndetësor pas lindjes për nënat dhe foshnjat  
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas kontrolleve shëndetësore për nënat dhe 
foshnjat brenda 2 ditëve nga lindja më e fundit e gjallë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e kontrolleve pas lindjes brenda 2 ditëve të fundit 
për: 

Numri i grave 
me lindje të 

gjallë në 2 vitet 
e fundit Foshnja1 Nëna2 

Nënat dhe 
foshnjat Nuk ka info 

        
Gjithsej  98.6 93.5 92.0 0.2 339 
        
Gjinia e foshnjës       

Mashkull 97.5 93.2 90.7 0.0 186 
Femër 100.0 93.9 93.5 0.3 154 

Mjedisi       
Urban 98.1 94.6 92.6 0.0 211 
Rural 99.6 91.6 90.8 0.4 128 

Arsimi       
Fillor ose nuk 99.3 84.9 83.4 0.7 70 
Të mesëm 98.8 93.2 92.0 0.0 114 
Sipëror 98.2 97.6 95.8 0.0 155 

Mosha me rastin e lindjes së fundit       
Më pak se  20 vjet (*) (*) (*) (*) 14 
20-34 vite 99.3 93.5 92.9 0.0 285 
35-49 vite 93.3 95.6 88.9 0.0 41 

Vendi i lindjesA       
Enti shëndetësor 98.6 93.4 92.1 0.0 336 

Publik 98.4 92.5 90.9 0.0 294 
Privat 100.0 100.0 100.0 0.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) 3 
Lloji i lindjes       

Lindje vagjinale 99.8 90.9 90.4 0.2 209 
Prerje cezariane 96.8 97.6 94.5 0.0 130 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)      
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.6 93.6 92.0 0.2 333 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 97.8 97.4 95.2 0.0 184 
Shqiptar 99.5 89.9 89.5 0.0 99 
Tjetër 100.0 86.7 85.8 0.9 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 99.4 84.8 83.5 0.7 77 
Niveli i dytë 100.0 92.8 92.8 0.0 60 
Mesatar 100.0 93.7 93.7 0.0 61 
Niveli i katërt 98.0 97.8 95.7 0.0 67 
Më i pasur 96.3 99.1 95.3 0.0 73 

1 MICS indikatori TM.13 - Kujdesi shëndetësor i foshnjave pas lindjes 
2  MICS indikatori TM.20 - Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes 

A Kategoria "Shtëpi" nuk është dhënë në tabelë, për shkak se nuk janë hasur raste të tilla. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.1R: Qëndrimi në ent shëndetësor pas lindjes 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit në ent shëndetësor sipas kohëzgjatjes së qëndrimit në entin shëndetësor, Vendbanimet rome të Maqedonisë 
së Veriut, 2018-2019  

  

Kohëzgjatja e qëndrimit në ent shëndetësor 

Gjithsej 

12 orë ose 
më 

shumë1 

Numri i grave me lindje të 
gjallë në 2 vitet e fundit me 

lindjen e fëmijës më të fundit 
të gjallë në ent shëndetësor 

Më pak se 
12 orë 

12 orë ose më 
shumë, por 

më pak se  2 
ditë 2 ditë 3 ditë 4 ditë 5 ditë 6 ditë 

7 ditë ose 
më 

shumë 

              

Gjithsej 0.7 2.8 14.0 47.6 6.4 8.1 2.7 17.7 100.0 99.3 231 
              
Arsimi             

Para fillor ose nuk ka 0.0 1.5 6.1 57.9 6.4 3.5 4.7 19.9 100.0 100.0 52 
Fillor 1.2 4.0 16.6 50.2 6.5 7.9 1.3 12.2 100.0 98.8 132 
Të mesëm+ (0.0) (0.8) (15.5) (29.0) (6.0) (13.5) (4.5) (30.7) 100.0 (100.0) 47 

Mosha me rastin e lindjes së fundit             
Më pak se  20 vjet (0.0) (0.0) (14.6) (51.3) (5.6) (16.0) (2.0) (10.6) 100.0 (100.0) 42 
20-34 vite 0.9 2.3 14.4 47.9 7.1 6.3 2.6 18.6 100.0 99.1 176 
35-49 vite (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 

Lloji i entit shëndetësor             
Publik  0.0 2.8 14.2 48.1 6.5 7.8 2.7 17.9 100.0 100.0 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 2 

Lloji i lindjes             
Lindje vagjinale 0.9 3.6 17.5 59.0 4.5 5.3 0.6 8.7 100.0 99.1 181 
Prerje cezariane  0.0 0.0 1.6 5.8 13.3 18.3 10.4 50.6 100.0 100.0 50 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)            
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 8 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.7 3.0 14.6 47.5 6.1 7.2 2.9 18.0 100.0 99.3 216 

Indeksi i kuintilit të pasurisë              
Më i varfër 0.0 1.8 6.8 59.3 6.1 4.8 0.0 21.3 100.0 100.0 49 
Niveli i dytë (3.3) (3.1) (6.8) (50.0) (5.5) (11.2) (2.3) (17.8) 100.0 (96.7) 47 
Mesatar (0.0) (9.9) (16.9) (51.4) (9.6) (5.0) (2.9) (4.3) 100.0 (100.0) 41 
Niveli i katërt (0.0) (0.0) (16.3) (48.8) (5.4) (5.3) (2.7) (21.3) 100.0 (100.0) 44 
Më i pasur (0.0) (0.0) (23.7) (29.2) (5.8) (13.4) (5.6) (22.3) 100.0 (100.0) 49 

1 MICS indikatori TM.12 - Qëndrimi pas lindjes në ent shëndetësor 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TM.8.2R: Kontrollimi shëndetësor pas lindjes së foshnjave 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilës ka lindur i gjallë ka pasur kontrolle shëndetësore gjatë kohës që ka qenë në ent shëndetësor ose 
në shtëpi pas lindjes, përqindja e shpërndarjes së foshnjave që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes (PNC) nga ndonjë ofruesi i shërbimeve shëndetësore pas lindjes dhe pas lirimit nga enti shëndetësor, 
sipas kohës së vizitës, dhe përqindja e atyre kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019    

  

Kontrolli 
shëndetësor 
pas lindjes 

përderisa është 
në ent 

shëndetësor 
ose në shtëpiA 

Vizita shëndetësore pas lindjes së foshnjaveB 

Gjithsej 

Kontrolle 
shëndetësore 

pas lindjes 
për 

foshnjën1,C 

Numri i grave me 
lindje të gjallë në 

2 vitet e fundit  
Në të 

njëjtën ditë 
2 ditë pas 

lindjes  
3-6 ditë 

pas lindjes 
Pas javës së 
parë të lindjes 

Nuk ka 
vizita pas 

lindjes 
ND/ 

Nuk ka info 

            

Gjithsej 97.8 2.8 0.4 15.6 61.2 19.5 0.6 100.0 98.7 239 
            

Gjinia e të porsalindurit           

Mashkull 97.3 1.9 0.0 15.2 60.2 21.4 1.2 100.0 98.2 112 
Femër 98.2 3.5 0.8 15.9 62.0 17.8 0.0 100.0 99.1 127 

Arsimi           

Para fillor ose nuk ka 95.2 3.9 0.0 14.4 59.8 19.5 2.5 100.0 97.1 56 
Fillor 98.4 2.0 0.7 16.8 58.5 22.0 0.0 100.0 99.1 133 
Të mesëm+ 99.2 3.7 0.0 13.7 69.8 12.8 0.0 100.0 99.2 50 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           

Më pak se  20 vjet (97.4) (0.0) (0.0) (10.6) (67.2) (19.0) (3.1) 100.0 (97.4) 44 
20-34 vite 97.7 3.6 0.5 16.8 58.7 20.4 0.0 100.0 98.9 182 
35-49 vite (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 

Vendi i lindjes          
 

Shtëpi (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 1 
Ent shëndetësor 98.6 0.7 0.4 15.6 62.6 20.1 0.6 100.0 98.6 231 

Publik 98.6 0.0 0.4 15.8 63.2 20.0 0.6 100.0 98.6 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 7 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.1 2.6 0.4 16.0 60.5 19.9 0.6 100.0 99.1 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            

Më i varfër 96.5 2.0 0.0 6.1 64.4 24.9 2.7 100.0 98.4 52 
Niveli i dytë (97.4) (3.3) (0.0) (19.5) (57.6) (19.7) (0.0) (100.0) (97.4) 48 
Mesatar (94.9) (4.7) (0.0) (17.5) (53.3) (24.5) (0.0) 100.0 (97.3) 43 
Niveli i katërt (100.0) (2.4) (0.0) (14.9) (68.3) (14.4) (0.0) 100.0 (100.0) 45 
Më i pasur (100.0) (1.8) (1.9) (20.6) (61.7) (14.0) (0.0) 100.0 (100.0) 50 

1 MICS indikatori TM.13 - Kujdesi shëndetësor i foshnjave pas lindjes 
A Kontrollet shëndetësore nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësor pas lindjes në ent shëndetësor (para lëshimit nga enti shëndetësor) ose pas lindjeve në shtëpi (para daljes  të ofruesit të shërbimeve 
shëndetësore nga shtëpia).   
B Vizitat e kujdesit pas lindjes (VKP) i referohen një vizite të veçantë nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësore për ta kontrolluar shëndetin e të porsalindurit dhe për të ofruar shërbime të kujdesit preventiv. 
Vizitat e kujdesit pas lindjes nuk përfshijnë kontrollet shëndetësore pas lindjes gjatë qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A).  
C Kontrollet shëndetësore pas lindjes përfshijnë çdo kontroll shëndetësor të kryer gjatë kohës së qëndrimit në ent shëndetësor ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A), si dhe vizitat e kujdesit pas lindjes brenda 
dy ditëve nga lindja (shih më lart vërejtjen B)  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
(Vazhdon…) 
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Tabela TM.8.2R (vazhdon): Kontrollimi shëndetësor pas lindjes së foshnjave 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilës ka lindur i gjallë ka pasur kontrolle shëndetësore gjatë kohës që ka qenë në ent shëndetësor ose 
në shtëpi pas lindjes, përqindja e shpërndarjes së foshnjave që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes (PNC) nga ndonjë ofruesi i shërbimeve shëndetësore pas lindjes dhe pas lirimit nga enti shëndetësor, 
sipas kohës së vizitës, dhe përqindja e atyre kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019    

  

Vizita shëndetësore pas lëshimit nga enti shëndetësorD  

Gjithsej  

Numri i grave me lindje 
të gjallë në 2 vitet e 

fundit, të lindur në ent 
shëndetësor 

Në të njëjtën 
ditë 

1 ditë pas 
lëshimit 

2 ditë pas 
lëshimit 

3-6 ditë pas 
lëshimitE 

Pas javës së parë 
pas lëshimit 

Nuk ka vizita 
pasur vizita të 

kujdesit 
shëndetësor 
pas lëshimit  

ND/ 
Nuk ka info 

            
Gjithsej 2.0 3.7 6.0 29.1 38.6 20.0 0.6 100.0 232 
  

       
   

Gjinia e të porsalindurit 
       

   
Mashkull 0.9 4.1 4.9 28.9 38.2 21.8 1.3 100.0 110 
Femër 3.1 3.3 7.0 29.3 39.0 18.4 0.0 100.0 123 

Arsimi 
       

   
Para fillor ose nuk ka 0.0 4.1 0.0 26.5 46.4 20.4 2.6 100.0 53 
Fillor 3.6 2.2 7.5 30.6 33.9 22.2 0.0 100.0 132 
Të mesëm+ (0.0) (7.2) (8.6) (27.7) (42.9) (13.5) (0.0) 100.0 47 

Mosha me rastin e lindjes së fundit 
       

   
Më pak se  20 vjet (0.0) (3.6) (5.3) (17.8) (50.9) (19.2) (3.1) 100.0 44 
20-34 vite 2.2 4.0 6.6 31.0 35.2 21.1 0.0 100.0 176 
35-49 vite (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 13 

Vendi i lindjes 
       

   
Shtëpi - - - - - - - na na 
Ent shëndetësor 2.1 3.7 6.0 29.3 38.2 20.1 0.6 100.0 231 

Publik 1.4 3.7 6.1 29.6 38.6 20.0 0.6 100.0 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 2 

Tjetër/ND/Mungon (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 1 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 

       
  

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 8 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.2 3.9 5.9 29.6 37.4 20.4 0.6 100.0 217 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
       

   
Më i varfër 1.9 0.0 7.6 21.4 40.8 25.5 2.7 100.0 50 
Niveli i dytë (3.3) (5.9) (2.4) (32.5) (35.8) (20.0) (0.0) 100.0 47 
Mesatar (0.0) (6.8) (1.8) (29.1) (36.6) (25.7) (0.0) 100.0 41 
Niveli i katërt (2.8) (0.0) (2.6) (36.6) (43.2) (14.8) (0.0) 100.0 44 
Më i pasur (2.0) (6.0) (14.3) (27.0) (36.5) (14.2) (0.0) 100.0 49 

1 MICS indikator TM.13 - Kontrollimi shëndetësor I foshnjave pas lindjes 
na: nuk është e zbatueshme  
D Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës).  
E Përfshin 5 gra për të cilat kontrolli i parë pas lindjes ka qenë në të njëjtën javë të lëshimit nga enti shëndetësor, të cilat kanë e raportuar me javë kohëzgjatjen e qëndrimit në entin shëndetësor dhe kohën e 
vizitës së parë të kontrollit pas lindjes. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
“-“shënon 0 rastet të paponderuara në emërues 
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Tabela TM.8.3R: Vizitat e kujdesit shëndetësor të foshnjave brenda javës së parë pas lëshimit nga enti shëndetësor  
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i të cilave është lindur i gjallë dhe ka pasur një vizitë të kujdesit pas lindjes (PNC) brenda 
javës së parë të lëshimit nga enti shëndetësorA, sipas vendndodhjes dhe ofruesit të vizitës së parë pas lindjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Vendndodhja e vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes për foshnjat brenda 

javës së parë të lëshimit nga enti shëndetësor 

Gjithsej 

Ofruesi i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësor pas lindjes për foshnjat 
brenda javës së parë të lëshimit nga 

enti shëndetësor 

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të gjallë në 2 
vitet e fundit, fëmija i fundit i të cilëve 

është lindur i gjallë dhe ka pasur vizitë 
të kujdesit shëndetësor pas lindjes 

brenda javës së parë të lëshimit nga 
enti shëndetësor   Shtëpi  

Sektor 
publik 

Sektor 
privat 

Lokacion 
tjetër Mjek/infermiere/mami Mami tradicionale 

                    
GjithsejB 73.8 24.9 0.0 1.4 100.0 99.0 1.0 100.0 95 
            
Gjinia e të porsalindurit           

Mashkull (71.3) (28.7) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) (0.0) 100.0 43 
Femër 75.7 21.8 0.0 2.5 100.0 98.2 1.8 100.0 52 

Arsimi           
Para fillor ose nuk ka (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 16 
Fillor 76.7 21.0 0.0 2.2 100.0 100.0 0.0 100.0 58 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 21 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           
Më pak së 20 vite (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 12 
20-34 68.5 29.8 0.0 1.7 100.0 98.8 1.2 100.0 77 
35-49 (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 6 

Vendi i lindjes           
Enti shëndetësor 73.8 24.9 0.0 1.4 100.0 99.0 1.0 100.0 95 

Publik 75.0 23.6 0.0 1.4 100.0 99.0 1.0 100.0 93 
Privat (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 2 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 100.0 2 
Nuk ka vështirësi në funksionim 73.2 25.3 0.0 1.4 100.0 98.9 1.1 100.0 90 

A Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës).  
B Karakteristikat e sfondit “Indeksi i kuintalit të pasurisë" nuk është paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të pamatura për kategori të ndara 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.4R: Kujdesi termal për foshnjat e porsalinura   
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, fëmija më i fundit i së cilave ka lindur i gjallë është tharë pas lindjes, përqindja e kontaktit lëkurë me lëkurë, dhe shpërndarja e 
përqindjes së kohës së larjes së parë të fëmijës, Vendbanimet rome Maqedonia e Veriut, 2018 -2019  

  

Përqindja e  fëmijëve të cilët:  Koha e larjes së parë të fëmijësA 

Gjithsej 

Numri i grave me 
lindje të gjallë në 

2 vitet e fundit 
Janë tharë (fshirë) 

pas lindjes 1 

Kanë pasur kontakt i 
drejtpërdrejtë lëkurë me 

lëkurë me nënën 2   
Më pak se 6 

orë pas lindjes 
6-23 orë pas 

lindjes 

24 orë ose më 
shumë pas 

lindjes 3 
ND/Nuk i 
kujtohet 

                    
Gjithsej 84.6 26.9  54.3 6.9 27.2 11.6 100.0 239 
            
Gjinia e të porsalindurit           

Mashkull 84.8 27.4  54.3 5.6 26.7 13.4 100.0 112 
Femër 84.4 26.5  54.4 8.0 27.7 10.0 100.0 127 

Arsimi           
Para fillor ose nuk ka 93.6 34.6  60.5 6.0 23.4 10.1 100.0 56 
Fillor 79.2 22.9  51.9 7.5 28.0 12.5 100.0 133 
Të mesëm+ 88.8 29.1  53.9 6.1 29.3 10.7 100.0 50 

Mosha me rastin e lindjes së fundit           
Më pak së 20 vite (84.0) (34.0)  (48.7) (5.6) (31.6) (14.2) 100.0 44 
20-34 84.6 26.0  55.5 6.8 27.1 10.6 100.0 182 
35-49 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 13 

Vendi i lindjes           
Shtëpi (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 1 
Ent shëndetësor 84.1 26.3  54.0 6.7 27.3 12.0 100.0 231 

Publik 84.6 26.6  54.2 6.8 26.9 12.1 100.0 229 
Privat (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 7 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 100.0 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 85.5 26.4  55.5 7.0 25.9 11.5 100.0 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 90.2 25.0  63.7 9.2 16.9 10.3 100.0 52 
Niveli i dytë (80.1) (34.3)  (54.8) (7.2) (23.5) (14.4) 100.0 48 
Mesatar (93.2) (16.8)  (43.2) (2.0) (41.8) (13.0) 100.0 43 
Niveli i katërt (80.2) (33.3)  (59.3) (6.9) (29.1) (4.8) 100.0 45 
Më i pasur (79.5) (24.8)  (49.4) (8.3) (27.2) (15.1) 100.0 50 

1 MICS indikatori TM.14 - Foshnja e porsalindur është tharë 
2 MICS indikatori TM.15 - Kujdesi lëkurë më lëkurë 

 3 MICS indikatori TM.16 - Vonimi i larjes  
A Kategoria "Nuk është larë kurrë", për shkak se nuk janë hasur raste të tilla 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.6R: Përmbajtja e kujdesit pas lindjes për foshnjat e porsalindura 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeç me një lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilëve brenda 2 ditëve nga lindja më e fundit e gjallë u është kontrolluar kërthiza, u është matur temperatura e të porsalindurit, u 
është ofruar këshillimi për mëkim (gjidhënie) ose është observuar gjidhënia, i porsalinduri është peshuar dhe janë dhënë këshillime për shenjat e rrezikut për të sapolindurit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së 
Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e foshnjave të porsalindura, të cilët marrin sinjal të kujdesit pas lindjes përmes: 

Përqindja e të porsalindurve që 
kanë marrë të paktën 2 nga 

sinjalet e funksioneve paraprake 
të kujdesit pas lindjes brenda 2 

ditëve të lindjes1 

Numri i grave 
me lindje të 

gjallë në 2 vitet 
e fundit 

Kontrollimit 
të kërthizës 

Matjes së  
temperaturës 

Gjidhënies 

Matjes së 
peshës 

Marrjes së 
informacioneve për 

simptomat që 
kërkojnë kujdes 

shëndetësor Këshillimit Observimit 

Këshillimit 
ose 

observimit 

     
 

       
Gjithsej 78.5 80.8 82.8 61.7 83.7 87.3 54.7 94.5 239 
      

 
  

 
  

Gjinia e foshnjës     
 

  
 

  
Mashkull 79.4 84.3 79.6 61.1 81.5 85.7 55.0 95.4 112 
Femër 77.8 77.7 85.5 62.3 85.5 88.7 54.4 93.8 127 

Arsimi     
 

  
 

  
Para fillor ose nuk 65.8 86.8 78.2 52.1 78.2 78.5 39.1 91.0 56 
Fillor 81.9 77.7 84.1 64.6 85.7 91.6 61.9 96.0 133 
Të mesëm+ 83.9 82.4 84.4 64.8 84.4 85.8 53.2 94.6 50 

Mosha me rastin e lindjes së fundit     
 

  
 

  
Më pak se 20 vite (76.5) (82.7) (83.9) (70.8) (83.9) (84.2) (51.4) (100.0) 44 
20-34 78.3 80.0 81.3 59.3 82.5 87.6 53.5 92.8 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 13 

Vendi i lindjes     
 

  
 

  
Shtëpi (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1 
Ent shëndetësor 78.5 80.2 82.6 61.7 83.6 87.3 54.3 94.4 231 

Publik 78.2 80.0 82.5 62.4 83.4 87.2 53.8 94.3 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 7 
Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)     

 
  

 

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 79.0 81.1 82.7 62.3 83.7 86.7 54.4 94.1 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
 

  
 

  
Më i varfër 67.9 80.8 75.2 52.6 77.1 86.5 53.6 93.2 52 
Niveli i dytë (76.9) (86.3) (84.4) (63.2) (86.8) (77.5) (53.1) (93.8) 48 
Mesatar (79.8) (85.1) (82.9) (63.4) (82.9) (95.2) (49.5) (95.5) 43 
Niveli i katërt (89.4) (84.7) (85.0) (58.9) (85.0) (85.4) (55.9) (97.9) 45 
Më i pasur (80.3) (68.2) (86.8) (70.7) (86.8) (92.4) (60.8) (92.8) 50 

1 MICS indikatori TM.19 - Sinjali i funksioneve të kujdesit pas lindjes 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TM.8.7R: Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur kontrolle shëndetësore përderisa kanë qenë ent ose në shtëpi pas lindjes, 
shpërndarja e përqindjes që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes nga ndonjë ofrues i shërbimeve shëndetësore pas lindjes në kohën e lindjes së fundit, pas lëshimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së 
vizitës dhe përqindja e atyre që kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Kontroll shëndetësor 
derisa kanë qenë në 
ent ose në shtëpiA 

Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave pas lindjesB,C 

Gjithsej 

Kontrolli shëndetësor 
i nënave pas lindjes 

1,D 

Numri i grave me 
lindje të gjallë në 2 

vitet e fundit 

Në të 
njëjtën 

ditë 
3-6 ditë pas 

lindjes 
Pas javës së parë 

pas lindjes 

Nuk ka pasur 
vizita pas 

lindjes 

          

Gjithsej 94.8 1.9 2.9 36.1 59.0 100.0 95.7 239 
          

Gjinia e foshnjës         

Mashkull 93.4 0.9 2.0 35.3 61.8 100.0 94.4 112 
Femër 96.0 2.8 3.8 36.9 56.6 100.0 96.8 127 

Arsimi         

Para fillor ose nuk 93.5 1.9 2.9 46.9 48.4 100.0 95.3 56 
Fillor 94.7 2.0 2.6 32.3 63.2 100.0 95.5 133 
Të mesëm+ 96.5 1.8 4.0 34.4 59.9 100.0 96.5 50 

Mosha me rastin e lindjes së fundit         

Më pak se 20 vite (97.4) (0.0) (3.5) (44.4) (52.1) 100.0 (97.4) 44 
20-34 93.8 2.5 3.0 34.0 60.5 100.0 95.0 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 13 

Vendi i lindjes         

Shtëpi (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 1 
Ent shëndetësor 95.5 0.7 2.4 36.2 60.6 100.0 95.5 231 

Publik 95.5 0.0 2.5 36.6 60.9 100.0 95.5 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 7 
Lloji i lindjes         

Lindje vagjinale 94.1 2.4 3.7 31.2 62.7 100.0 95.2 189 
Prerje cezariane 97.6 0.0 0.0 54.9 45.1 100.0 97.6 50 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)        

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 95.5 1.6 3.2 35.0 60.2 100.0 96.4 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          

Më i varfër 97.2 2.0 0.8 39.0 58.3 100.0 99.2 52 
Niveli i dytë 94.8 (3.3) (4.8) (29.4) (62.5) 100.0 (94.8) 48 
Mesatar (89.3) (2.4) (2.2) (35.6) (59.8) 100.0 (91.7) 43 
Niveli i katërt (97.0) (0.0) (2.5) (48.8) (48.7) 100.0 (97.0) 45 
Më i pasur (95.0) (1.8) (4.4) (28.7) (65.1) 100.0 (95.0) 50 

1 MICS indikatori TM.20 – Kontrolli shëndetësor i nënave pas lindjes  
A Kontrollet shëndetësore nga çdo ofrues i shërbimeve shëndetësor pas lindjes në ent shëndetësor (para lëshimit nga enti) ose pas lindjeve në shtëpi (para largimit të ofruesit të shërbimit shëndetësor nga 
shtëpia). 
B Vizitat e kujdesit shëndetësor pas lindjes i referohen një vizite të veçantë nga çdo ofrues shëndetësor për të kontrolluar shëndetin e nënës dhe për të ofruar shërbime të kujdesit preventiv. Vizitat e kujdesit 
shëndetësor pas lindjes nuk përfshijnë kontrolle shëndetësore pas lindjes derisa qëndron në ent ose në shtëpi (shih më lart vërejtjen A).  
C Vizitat e kujdesit shëndetësore pas lindjes për nënat 1 dhe 2 ditë pas lindjes nuk janë paraqitur në tabelë, pasi që nuk janë hasur raste të tilla.  
D Kontrollet e kujdesit shëndetësor pas lindjes përfshijnë kontrollet e kryera gjatë qëndrimit në entin shëndetësor ose në shtëpi pas lindjes (shih më lart vërejtjen A), si dhe vizitat e kujdesit mjekësor pas lindjes 
(shih më lart vërejtjen B) brenda dy ditëve pas lindjes.. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
(vazhdon…) 
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Tabela TM.8.7R (vazhdon): Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes 

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit, të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur kontrolle shëndetësore përderisa kanë qenë në ent ose në shtëpi pas lindjes, 
shpërndarja e përqindjes që kanë pasur vizita të kujdesit pas lindjes nga ndonjë ofrues i shërbimeve shëndetësore pas lindjes në kohën e lindjes së fundit, pas lëshimit nga enti shëndetësor, sipas kohës së 
vizitës dhe përqindja e atyre që kanë pasur kontrolle shëndetësore pas lindjes, Vendbanimet rome të Maqedonisë e Veriut, 2018-2019  

  

Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave pas lëshimit nga enti shëndetësorC,E 

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të gjallë 
në dy vitet e fundit, të lindur në 

ent shëndetësor  Në të njëjtën ditë 
2 ditë pas 
lëshimit 

3-6 ditë pas 
lëshimit F 

Pas javës së parë pas 
lëshimit 

Nuk ka pasur vizita të 
kujdesit pas lindjes, pas 

lëshimit nga entit 
shëndetësor 

          
Gjithsej 0.7 2.1 9.3 27.7 60.3 100.0 232 
  

     
   

Gjinia e foshnjës  
     

   
Mashkull 0.0 1.0 7.3 28.7 63.0 100.0 110 
Femër 1.3 3.0 11.1 26.8 57.8 100.0 123 

Arsimi 
     

   
Para fillor ose nuk 0.0 0.0 7.3 42.0 50.7 100.0 53 
Fillor 1.2 1.8 9.5 23.8 63.7 100.0 132 
Të mesëm+ (0.0) (5.2) (11.0) (22.3) (61.5) 100.0 47 

Mosha me rastin e lindjes së fundit 
     

   
Më pak se 20 vite (0.0) (2.7) (10.1) (34.7) (52.5) 100.0 44 
20-34 0.9 2.1 9.8 25.2 62.1 100.0 176 
35-49 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 13 

Vendi i lindjes 
     

   
Shtëpi na na na na na na na 
Ent shëndetësor 0.7 2.1 9.4 27.3 60.6 100.0 231 

Publik 0.0 2.1 9.5 27.5 60.9 100.0 229 
Privat (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 1 
Lloji i lindjes 

     
   

Lindje vagjinale 0.9 1.8 8.8 24.1 64.4 100.0 183 
Prerje cezariane 0.0 2.9 11.1 40.9 45.1 100.0 50 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
     

  
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 8 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.7 2.2 9.5 26.3 61.3 100.0 217 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
     

   
Më i varfër 0.0 0.0 14.0 26.0 60.0 100.0 50 
Niveli i dytë (3.3) (0.0) (13.9) (20.9) (61.9) 100.0 47 
Mesatar (0.0) (0.0) (5.1) (32.2) (62.7) 100.0 41 
Niveli i katërt (0.0) (2.6) (6.5) (41.0) (49.9) 100.0 44 
Më i pasur (0.0) (7.4) (6.1) (20.2) (66.3) 100.0 49 

1 MICS indikatori TM.20 – Kontrolli shëndetësor i nënave pas lindjes  
na: nuk është e zbatueshme  
C Vizitat e kujdesit shëndetësore pas lindjes për nënat 1 dhe 2 ditë pas lindjes nuk janë paraqitur në tabelë, pasi që nuk janë hasur raste të tilla. 
E Kohëzgjatja e njëjtë e qëndrimit në ent shëndetësor është përdorë edhe për nënën edhe për foshnjën e porsalindur (pasi që grumbullohen vetëm informacionet e kohëzgjatjes së qëndrimit të nënës).. 
F Përfshin 5 gra të cilat e kanë pasur kontrollin e parë pas lindjes në javën e njëjtë pas lëshimit, të cilat e kanë raportuar në javë kohëzgjatjen e qëndrimit në entin shëndetësor dhe kohën e kontrollit të parë pas 
lindjes. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TM.8.8R: Vizitat e kujdesit shëndetësor të nënave brenda javës së parë pas lëshimit nga enti shëndetësor  
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit të cilat për lindjen më të fundit të gjallë kanë pasur vizita të kujdesit shëndetësor brenda javës pas lindjes, në 
bazë të lokacionit të ofruesit të shërbimeve shëndetësore, gjegjësisht  ofruesit të vizitës së parë të kujdesit shëndetësor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Lokacioni i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësore për nënat brenda javës së parë 

pas lëshimit nga enti shëndetësor 

Gjithsej 

Ofruesi i vizitës së parë të kujdesit 
shëndetësore për nënat brenda javës së 
parë pas lëshimit nga enti shëndetësor 

Gjithsej 

Numri i grave me lindje të 
gjallë në dy vitet e fundit, të 

cilat kanë pasur vizita të 
kujdesit shëndetësor pas 

lindjes brenda javës së parë 
pas lëshimit nga enti 

shëndetësor Shtëpi 
Sektor 
publik  

Sektor 
privat 

Lokacion 
tjetër 

Mjek/infermiere/ 
mami 

Mami 
tradicionale Tjetër 

                      

GjithsejA (32.9) (62.5) (0.0) (4.6) 100.0 (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 
A Karakteristikat e sfondit nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të rasteve të papeshuara për kategorinë e ndarjes. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TM.8.9R Kontrollet e kujdesit shëndetësor pas lindjes për nënat dhe foshnjat 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas kontrolleve shëndetësore për nënat dhe foshnjat 
brenda 2 ditëve nga lindja më e fundit e gjallë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e kontrolleve pas lindjes brenda 2 ditëve të fundit për: Numri i grave me 
lindje të gjallë në 2 

vitet e fundit Foshnjat1 Nënat2 
Nënat dhe 
foshnjat 

As nënat e as 
foshnjat 

        

Gjithsej  98.7 95.7 95.0 0.7 239 
        
Gjinia e foshnjës        

Mashkull 98.2 94.4 92.9 0.4 112 
Femër 99.1 96.8 96.8 0.9 127 

Arsimi       
Para fillor ose nuk 97.1 95.3 92.4 0.0 56 
Fillor 99.1 95.5 95.5 0.9 133 
Të mesëm+ 99.2 96.5 96.5 0.8 50 

Mosha me rastin e lindjes së fundit       
Më pak se 20 vite (97.4) (97.4) (97.4) (2.6) 44 
20-34 98.9 95.0 94.1 0.2 182 
35-49 (*) (*) (*) (*) 13 

Vendi i lindjes       
Shtëpi (*) (*) (*) (*) 1 
Ent shëndetësor 98.6 95.5 94.8 0.7 231 

Publik 98.6 95.5 94.8 0.7 229 
Privat (*) (*) (*) (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) 7 
Lloji i lindjes       

Lindje vagjinale 98.3 95.2 94.3 0.8 189 
Prerje cezariane 100.0 97.6 97.6 0.0 50 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)      
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 99.1 96.4 95.7 0.2 222 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 98.4 99.2 98.4 0.8 52 
Niveli i dytë (97.4) (94.8) (92.3) (0.0) 48 
Mesatar (97.3) (91.7) (91.7) (2.7) 43 
Niveli i katërt (100.0) (97.0) (97.0) (0.0) 45 
Më i pasur (100.0) (95.0) (95.0) (0.0) 50 

1 MICS indikatori TM.13 - Kujdesi shëndetësor i foshnjave pas lindjes 
2 MICS indikatori TM.20 - Kujdesi shëndetësor i nënave pas lindjes 

( ) Numrat e bazuara në 25–49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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7.1 IMUNIZIMI  

Imunizimi është vegël e vërtetuar për kontrollim dhe eliminim të sëmundjeve infektuese të rrezikshme për jetën, 
madje dhe vlerësohet se parandalon ndërmjet 2 dhe 3 milion vdekje në vit.65 Ai është njëri ndër investimet më të 
favorshme, me strategji të vërtetuar, e cila i mundëson qasje edhe popullsisë më pak të qasshme dhe më 
vulnerabile.  

Rutina e rekomanduar e OBSH-së për imunizim të fëmijëve66 parasheh që të gjithë fëmijët të vaksinohen kundër, 
tuberkolozit, difterisë, tetanozit, kollës së keqe, polios, fruthit, hepatiti B, hemofilus infulencës tipi b, sëmundjes që 
shkakton bakteria pneumokoka, rotavirusit dhe rubeolës.67 

Në nivel global, indikatori QZHQ 3.b.1 përdoret për monitorim të progresit të vaksinimit të fëmijëve në nivel 
nacional. Proporcioni i popullsisë së shënjestruar i mbuluar në vaksina DTP dhe kundër fruthit është prezantuar në 
Tabelën TC.1.1 dhe Tabelën TC.1.1R, për fëmijët në shtet, gjegjësisht në vendbanimet rome. 

Të gjitha dozat në serinë e parë rekomandohet të plotësohen para ditëlindjes së parë të fëmijës, edhe pse varësisht 
nga epidemiologjia e sëmundjes në shtet, dozat e para që përmbajnë vaksinës kundër fruthit dhe rubeolës mund të 
rekomandohen në muajin e 12-të ose më vonë. Po ashtu numri dhe koha e rekomanduar e shumicës së dozave tjera 
dallojnë pjesërisht nga epidemiologjia lokale dhe më vonë gjatë fëmijërisë së vonshme mund të përfshijnë doza 
përforcuese. 

Kalendari i imunizimit 2018 

Mosha e dhënë në muaj për 
imunizim të detyrueshëm 

Vaksina Komente 

24 orë pas lindjes 
• BCG 
• Hepatit B  

 

2 muaj 

• DTP 
• HiB 
• Hepatit B 
• Polio 

Heksavalente ose një vaksinë 

3.5 muaj 
• DTP 
▪ HiB 
▪ Polio 

Pentavalente ose një vaksinë 

6 muaj 

• DTP 
• HiB 
• Hepatit B 
• Polio 

Heksavalente ose një vaksinë 

12 muaj • МMR 
- Fruth 
- Shyta 
- Rubeolë 

18 muaj 
• DTP 
▪ HiB 
▪ Polio 

Pentavalente 

Siç u theksua më lart, kalendari zyrtar i vaksinimit në Maqedoninë e Veriut parashikon që nga lindja vaksinimet me 
doza të vaksinave BCG dhe Hepatitit B (brenda 24 orëve të lindjes), tre doza të antigjeneve DTP, Hepatit B, 
Haemophilus influenca tipi b (Hib), tre doza të vaksinës kundër poliomielitit dhe një dozë e vaksinës MMR që 
përmban antigjene të fruthit, shytave dhe rubeolës. Të gjitha vaksinimet duhet të bëhen gjatë vitit të parë të jetës, 

 

65  "Immunization Highlights 2015." World Health Organization. June 27, 2016. Qasur më 23 gusht, 2018. 

http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/. 
66 "WHO Recommendations for Routine Immunization - Summary Tables." World Health Organization. 22 gusht, 2018. Qasur më 

23 gusht, 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.  
67 Përveç kësaj vaksinimi kundër papiloma virusit (HPV) rekomandohet për vajzat nga mosha 9 deri në atë 14 vjeçare63, mirëpo 

mbulimi me këtë vaksinë  nuk është përfshirë në MICS, pasi që metodologjia është ende në përgatitje e sipër. 

http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
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përveç dozës së MMR në muajin e 12. Duke marrë parasysh këtë kalendar të vaksinimit, vlerësimet për mbulimin e 
plotë të imunizimit nga MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut dhe MICS për vendbanimet e romëve 2018-2019 
kanë të bëjnë me fëmijët e moshës 24-35 muajshe. 

Informacionet mbi shtrirjen e vaksinimit janë mbledhur për të gjithë fëmijët nën tre vjeç. Nga të gjitha nënat ose 
kujdestaret është kërkuar t’i paraqesin kartelat e vaksinimit. Nëse kartela e vaksinimit ishte në dispozicion për një 
fëmijë, atëherë intervistuesit i kopjonte informacionet e vaksinimit nga kartela në pyetësorin MICS. Nëse nuk kishte 
në dispozicion kartelë të vaksinimit për fëmijën, intervistuesi vazhdonte të kërkojë nga nëna që të kujtohet nëse 
fëmija e kishte marrë secilën nga vaksinimet, gjegjësisht për antigjenet përkatëse dhe sasinë e dozave të pranuara. 
Informacionet janë marrë nga të dhënat e vaksinimit në institucionet shëndetësore. Për llogaritjen e treguesve të 
imunizimit, të dhënat nga entet shëndetësore janë përdorë si burimi i parë dhe më i besueshëm. Nëse të dhënat 
nga ky burim ishin të disponueshme, burimet tjera nuk merreshin parasysh në përllogaritjen e mbulimit të 
vaksinimit. Në rastet kur të dhënat nga ky burim nuk ishin të disponueshme, janë përdorur të dhëna nga kartelat e 
vaksinimit që gjendeshin në shtëpi. Nëse kartelat nuk gjendeshin në shtëpi, atëherë, deklarimet e nënës/kujdestares 
rreth vaksinimeve përdoreshin si burim. 

Tabelat TC.1.2 dhe TC.1.2R paraqesin vlerësime të mbulimit të vaksinimit midis fëmijëve të moshës 12-23 dhe 24-
35 muaj sipas karakteristikave të sfondit. Siç u përmendën më lart shifrat që tregojnë fëmijët, të cilët i kanë pranuar 
vaksinat në çdo kohë deri në datën e realizimit të hulumtimit, bazohen në informacionet nga regjistrat e enteve 
shëndetësore, kartelat e vaksinimit në shtëpi dhe deklarimet e nënave/kujdestareve. 
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Tabela TC.1.1: Vaksinimet në vitin e parë të jetës 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme te fëmijët në çdo kohë para hulumtimit (mbulim i papërpunuar) dhe sipas ditëlindjes së tyre të parë, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e moshës 12-23 muajshe:  Fëmijët e moshës 24-35 muajshe: 

Të vaksinuar në çdo kohë para hulumtimit sipas: 

Fëmijë të 
vaksinuar 

nga mosha 
12 muajshe 

 Të vaksinuar në çdo kohë para hulumtimit sipas: Fëmijë të vaksinuar 
nga mosha 12 
muajsh (MMR, 

Polio4, DTP4, HiB4 
për 24 muaj)  

Evidencave të 
vaksinimit në shtëpi 

ose në ent 
shëndetësorA 

Deklaratës së 
nënës 

CilidoB 
(mbulim i 

papërpunuar)   

Evidencave të 
vaksinimit në shtëpi 

ose në ent 
shëndetësorA 

Deklaratës së 
nënës 

CilidoB 
((mbulim i 

papërpunuar) 

           
     

Antigjeni      
     

BCG1 96.8 0.0 96.8 96.4  95.8 0.6 96.4 95.8 
PolioC           

OPV, IPV 1 95.6 0.3 95.9 94.9  98.2 0.1 98.3 95.5 
OPV, IPV 2 91.5 0.3 91.8 89.3  95.4 0.1 95.5 90.8 
OPV, IPV 32 85.5 0.3 85.7 77.5  92.6 0.1 92.7 82.7 
OPV, IPV 4 (rivaksinim) 12.4 0.6 13.0 1.4  74.5 0.1 74.6 43.4 

DTP (DTwP, DTaP)           
1 95.6 0.0 95.6 94.6  98.2 0.1 98.3 95.5 
2 91.5 0.0 91.5 89.0  95.4 0.1 95.5 90.8 
33 82.7 0.0 82.7 75.3  92.6 0.1 92.7 82.5 
4 (rivaksinim) 12.2 0.4 12.6 1.3  74.2 0.4 74.6 43.8 

HepB           
1 (në lindje)D 96.6 0.0 96.6 96.6  98.0 0.6 98.6 97.8 
2 92.7 0.0 92.7 91.4  97.7 0.0 97.7 94.3 
34 85.1 0.0 85.1 77.5  92.6 0.0 92.6 82.7 

HiB (Hemofilus influenca tipi b)           
1 95.3 0.0 95.3 94.6  98.2 0.1 98.3 95.4 
2 91.9 0.0 91.9 89.4  95.4 0.1 95.5 90.8 
35 82.7 0.0 82.7 75.4  92.6 0.1 92.7 81.9 
4 (rivaksinim) 12.3 0.4 12.7 1.2  74.5 0.4 74.9 46.2 

MMR6,7 62.9 0.3 63.2 29.6  87.1 0.4 87.5 67.6 
Plotësisht të vaksinuar           

Antigjenet themelore 8, E 81.3 1.3 82.5 73.0  83.9 0.6 84.5 59.3 
Të gjitha antigjenet9,F na na na na  73.0 0.6 73.6 39.0 

Nuk ka vaksinim 0.0 1.3 1.3 1.3  0.0 1.1 1.1 1.1 
            
Numri i fëmijëve 317 317 317 317   265 265 265 265 

1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 
2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios  

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP) QZHQ indikatori 3.b.1 & 3.8.1  
4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B  

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenza e tipi B (Hib) 
6 MICS indikatori TC.8 - Mbulueshmëria me imunizim kundër rubeolës   

7 MICS indikatori TC.10 - Mbulueshmëria me imunizim kundër fruthit; QZHQ indikatori 3.b.1  
8 MICS indikatori TC.11a - Mbulueshmëria e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 
9 MICS indikatori TC.11b - Mbulueshmëria e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 

na: nuk është e zbatueshme  
A Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor 
B MICS indikatorët TC.1, TC.2, TC.3, TC.4, TC.5 dhe TC.11a iu referohen fëmijëve të moshës 12-23 muajshe; MICS indikatorët TC.8, TC.10 dhe TC.11b iu referohen fëmijëve të mohës 24-35 muajshe 
C Ndonëse sipas kalendarit shtetëror të imunizimit, vaksina joaktive polio (IPV) është dhënë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2016, grupi i hulumtimit ka mund të përfshijë disa raste të fëmijëve, të cilët kanë pranuar në 
mënyrë orale vaksine polio (OPV). 
D Çdo deklarim për dozat në lindje të vaksinës për Hepatitin B është pranuar, pavarësisht nga koha e dhënies 
E Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muajshe) 
F Të gjitha antigjenet përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, Hib4 dhe MMR, sipas kalendarit të vaksinimit në Maqedoninë e Veriut 
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Tabela TC.1.2: Vaksinimi sipas karakteristikave të sfondit  
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe aktualisht të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme të fëmijëve (mbulimi i papërpunuar), Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajsh të cilët kanë marrë:   Përqindja me: 

Numri i 
fëmijëv

e të 
moshës 
12-23 

muajsh
e BCG1 

PolioA DTP (DTwP, DTaP) HepB HiB 

Antigjene 
themelore6

,C 
Nuk është 
vaksinuar 

 
Evidencat e 
vaksinimit 
në shtëpi 

ose në ent 
shëndetëso

rD 

Evidencat e 
shikuara të  
vaksinimit 
në shtëpi 

ose në ent 
shëndetëso

rE 
OPV, 
IPV 1 

OPV, 
IPV 2 

OPV, 
IPV 32 1 2 33 

1 (në 
lindje)B 2 34 1 2 35   

                      
Gjithsej 96.8 95.9 91.8 85.7 95.6 91.5 82.7 96.6 92.7 85.1 95.3 91.9 82.7 82.5 1.3  95.5 92.1 317 

                      

Gjinia                     
Mashkullore 99.7 97.9 91.8 82.4 97.9 91.8 82.4 99.5 92.7 81.7 97.3 92.4 82.4 82.1 0.0  94.3 89.1 165 
Femërore 93.5 93.7 91.8 89.3 93.1 91.3 82.9 93.5 92.7 88.8 93.1 91.3 82.9 82.9 2.7  96.8 95.4 152 

Mjedisi                     
Urban  95.0 93.8 92.4 85.9 93.8 92.4 81.2 95.2 93.8 86.1 93.8 92.9 81.2 80.9 2.2  95.5 91.1 187 
Rural 99.3 98.8 91.0 85.5 98.2 90.4 84.8 98.7 91.1 83.5 97.4 90.4 84.8 84.8 0.0  95.3 93.5 130 

Arsimi i nënës                     
Fillor ose nuk ka 90.1 92.2 92.2 83.1 90.9 90.9 81.7 90.9 90.9 81.7 90.9 90.9 81.7 80.9 0.0  98.6 98.6 63 
Të mesëm 99.3 95.5 92.6 89.7 95.5 92.6 89.7 98.3 94.8 87.8 95.5 92.6 89.7 89.7 0.7  91.6 90.3 91 
Sipëror 97.9 97.5 91.2 84.6 97.5 91.2 79.1 97.9 92.2 84.8 96.9 91.9 79.1 79.1 2.1  96.4 90.6 163 

Përkatësia e kreut të 
amvisërisë 

          
   

       

Maqedonas 99.3 98.4 96.5 90.3 98.4 96.5 85.1 98.8 98.1 90.6 97.9 97.1 85.1 85.1 0.7  98.7 94.6 169 
Shqiptar 97.1 97.1 88.3 84.8 97.1 88.3 84.8 97.1 88.3 84.8 97.1 88.3 84.8 84.8 2.9  94.1 91.3 99 
Tjetër (87.3) (84.8) (82.9) (72.0) (83.0) (81.1) (70.3) (88.4) (83.0) (66.8) (83.0) (81.1) (70.3) (69.2) (0.0)  (87.1) (85.0) 49 

Kuintili i indeksit të 
pasurisë  

                    

Më i varfër 98.0 100.0 100.0 91.4 98.7 98.7 90.1 98.7 98.7 90.1 98.7 98.7 90.1 89.3 0.0  96.8 96.8 67 
i dytë 91.6 87.1 87.1 81.9 87.1 87.1 81.9 91.6 87.1 81.9 87.1 87.1 81.9 81.9 0.0  91.6 91.6 58 
i mesëm 98.7 96.9 74.5 72.6 96.9 74.5 72.6 96.9 78.1 72.6 96.9 74.5 72.6 72.6 1.3  95.2 93.8 49 
i katërt 95.2 94.1 93.3 83.7 94.1 93.3 83.7 95.2 94.1 82.3 92.6 93.3 83.7 83.7 4.8  92.5 82.3 60 
Më i pasur 99.4 99.4 97.7 93.2 99.4 97.7 82.4 99.4 99.4 92.7 99.4 99.0 82.4 82.4 0.6   99.4 94.9 82 

1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 
2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios 

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP); QZHQ indikatori 3.b.1 & 3.8.1 
4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B 

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenca tipi B (Hib) 
6 MICS indikatori TC.11a – Shtrirja e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 

7 MICS indikatori TC.10 - Shtrirja e imunizimit kundër fruthit; QZHQ indikatori 3.b.1  
8 MICS indikatori TC.8 - Shtrirja e imunizimit kundër rubeolës 

9 MICS indikatori TC.11b - Shtrirja e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 
A Ndonëse sipas kalendarit shtetëror të imunizimit, vaksina joaktive polio (IPV) është dhënë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2016, grupi i hulumtimit ka mund të përfshijë disa raste të fëmijëve, të cilët kanë pranuar në mënyrë 
orale vaksine polio (OPV).  
B Çdo deklarim për dozat në lindje të vaksinës për Hepatitin B është pranuar, pavarësisht nga koha e dhënies  
C Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muaj) 
D Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor 
E Përfshin fëmijët për të cilët kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, ose në ent shëndetësor i observuan me së paku një dozë të vaksinimit të regjistruar (ekzistimi i kartelës) 
( ) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
(Vazhdon…) 
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Tabela TC.1.2 (vazhdon): Vaksinimi sipas karakteristikave të sfondit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe aktualisht të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme të fëmijëve (mbulimi i papërpunuar), Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 24-35 muajshe, të cilët kanë pranuar:   Përqindje me: 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 
24-35 

muajshe 
OPV/IPV 4 
(rivaksinim) 

DTP4 
(rivaksinim) 

HiB4 
(rivaksinim) 

MMR 
7,8 

Vaksinim të plotë 

Nuk është 
vaksinuar 

 
Evidencat e 

vaksinimit në 
shtëpi ose në 

ent 
shëndetësorD 

Evidencat e 
shikuara të  

vaksinimit në 
shtëpi ose në 

ent 
shëndetësorE 

Antigjene 
themeloreC 

Të gjitha 
antigjenet9,F   

      
        

Gjithsej 74.6 74.6 74.9 87.5 84.5 73.6 1.1  97.9 96.9 265 

      
        

Gjinia     
        

Mashkullore 74.9 74.9 75.4 91.9 88.7 74.0 0.6  98.3 96.9 130 
Femërore 74.4 74.4 74.4 83.3 80.5 73.2 1.6  97.5 96.9 136 

Mjedisi     
        

Urban  70.8 70.8 70.8 84.7 80.9 69.1 1.8  96.8 95.5 161 
Rural 80.5 80.5 81.2 91.8 90.1 80.5 0.0  99.5 99.1 104 

Arsimi i nënës     
        

Fillor ose nuk ka 76.2 76.2 76.2 96.0 91.1 76.2 0.0  99.3 98.0 70 
Të mesëm 84.5 84.5 85.3 94.3 92.4 84.0 0.0  97.8 97.8 85 
Sipëror 65.9 65.9 65.9 76.7 74.2 63.8 2.7  97.0 95.5 110 

Përkatësia e kreut të amvisërisë     
        

Maqedonas 66.8 66.8 67.4 80.9 77.5 64.5 0.7  97.5 96.0 118 
Shqiptar 83.7 83.7 83.7 95.2 93.9 83.7 0.0  99.4 98.8 83 
Tjetër (77.2) (77.2) (77.2) (89.6) (85.4) (77.2) (3.3)  (96.7) (96.0) 65 

Kuintili i indeksit të pasurisë      
        

Më i varfër 80.0 80.0 80.9 94.8 90.0 80.0 0.0  99.3 98.0 72 
i dytë 88.8 88.8 88.8 93.4 90.8 88.8 0.0  100.0 100.0 62 
i mesëm 77.8 77.8 77.8 95.4 93.9 75.5 0.0  96.8 96.1 45 
i katërt 52.8 52.8 52.8 73.9 69.3 49.8 0.0  98.3 96.3 44 
Më i pasur (63.8) (63.8) (63.8) (71.6) (71.6) (63.0) (7.2)   (92.8) (91.7) 41 

1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 
2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios 

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP); QZHQ indikatori 3.b.1 & 3.8.1 
4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B 

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenca tipi B (Hib) 
6 MICS indikatori TC.11a – Shtrirja e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 

7 MICS indikatori TC.10 - Shtrirja e imunizimit kundër fruthit; QZHQ indikatori 3.b.1  
8 MICS indikatori TC.8 - Shtrirja e imunizimit kundër rubeolës 

9 MICS indikatori TC.11b - Shtrirja e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 
C Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muaj)   
D Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor  
E Përfshin fëmijët për të cilët kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, ose në ent shëndetësor i observuan me së paku një dozë të vaksinimit të regjistruar (ekzistimi i kartelës)  
F Të gjitha antigjenet përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, Hib4 dhe MMR, sipas kalendarit të vaksinimit në Maqedoni të Veriut 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 rastet e paponderuara 
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Tabele TC.1.1R: Vaksinimet në vitin e parë të jetës   
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme te fëmijët në çdo kohë para hulumtimit (mbulim i papërpunuar) dhe sipas ditëlindjes së tyre të 
parë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e moshës 12-23 muajshe:  Fëmijët e moshës 24-35 muajshe: 

Të vaksinuar në çdo kohë para hulumtimit sipas: 

Fëmijë të 
vaksinuar 

nga mosha 
12 muajshe 

 Të vaksinuar në çdo kohë para hulumtimit sipas: Fëmijë të vaksinuar 
nga mosha 12 
muajsh (MMR, 

Polio4, DTP4, HiB4 
për 24 muaj)  

Evidencave të 
vaksinimit në 

shtëpi ose në ent 
shëndetësorA 

Deklaratës së 
nënës 

CilidoB 
(mbulim i 

papërpunuar)   

vaksinimit në 
shtëpi ose në ent 

shëndetësorA 
Deklaratës së 

nënës 

CilidoB 
(mbulim i 

papërpunuar) 

           
        

Antigjeni      
     

BCG1 92.9 0.0 92.9 92.9  84.3 0.0 84.3 82.4 
PolioC           

OPV, IPV 1 89.3 2.1 91.4 91.4  87.6 0.9 88.5 85.7 
OPV, IPV 2 86.4 1.8 88.2 84.1  83.4 0.9 84.3 77.9 
OPV, IPV 32 77.5 1.8 79.3 72.1  80.3 0.0 80.3 65.3 
OPV, IPV 4 (rivaksinim) 13.2 1.0 14.2 1.3  60.0 0.0 60.0 28.8 

DTP (DTwP, DTaP)           
1 89.3 2.1 91.4 91.4  87.6 0.0 87.6 84.2 
2 86.4 1.8 88.2 84.1  83.4 0.0 83.4 77.1 
33 77.5 1.8 79.3 72.1  80.3 0.0 80.3 66.6 
4 (rivaksinim) 13.2 3.0 16.2 1.5  60.0 0.0 60.0 26.9 

HepB           
1 (në lindje)D 92.9 0.0 92.9 92.9  88.5 0.0 88.5 87.9 
2 88.7 0.3 89.0 89.0  85.4 0.0 85.4 80.7 
34 76.7 0.0 76.7 72.1  80.5 0.0 80.5 68.8 

HiB (Haemophilus influenzae type b)           
1 89.3 2.1 91.4 91.4  87.6 0.0 87.6 85.0 
2 86.4 1.8 88.2 84.1  83.4 0.0 83.4 77.1 
35 77.5 1.8 79.3 71.4  79.5 0.0 79.5 65.8 
4 (rivaksinim) 13.2 3.0 16.2 1.5  60.5 0.0 60.5 29.0 

MMR6,7 70.6 2.9 73.5 46.8  80.6 0.0 80.6 55.7 
Plotësisht të vaksinuar           

Antigjenet themelore 8,E 76.8 1.8 78.6 69.6  73.4 0.7 74.1 37.6 
Të gjitha antigjenet 9,F na na na na  56.8 0.0 56.8 18.8 

Nuk ka vaksinim 0.0 6.1 6.1 6.1  0.0 7.4 7.4 7.4 
            
Numri i fëmijëve 127 127 127 127   124 124 124 124 

1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 
2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios  

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP) QZHQ indikatori 3.b.1 & 3.8.1  
4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B  

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenza e tipi B (Hib) 
6 MICS indikatori TC.8 - Mbulueshmëria me imunizim kundër rubeolës  

7 MICS indikatori TC.10 - Mbulueshmëria me imunizim kundër fruthit; QZHQ indikatori 3.b.1   
8 MICS indikatori TC.11a - Mbulueshmëria e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 
9 MICS indikatori TC.11b - Mbulueshmëria e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 

na: nuk është e zbatueshme  
A Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor 
B MICS indikatorët TC.1, TC.2, TC.3, TC.4, TC.5 dhe TC.11a iu referohen fëmijëve të moshës 12-23 muajshe; MICS indikatorët TC.8, TC.10 dhe TC.11b iu referohen fëmijëve të mohës 24-35 muajshe 
C Ndonëse sipas kalendarit shtetëror të imunizimit, vaksina joaktive polio (IPV) është dhënë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2016, grupi i hulumtimit ka mund të përfshijë disa raste të fëmijëve, të cilët kanë pranuar në 
mënyrë orale vaksine polio (OPV). 
D Çdo deklarim për dozat në lindje të vaksinës për Hepatitin B është pranuar, pavarësisht nga koha e dhënies 

D Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muajshe) 
E Të gjitha antigjenet përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, Hib4 dhe MMR, sipas kalendarit të vaksinimit në Maqedoninë e Veriut 
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Tabela TC.1.2R: Vaksinimi sipas karakteristikave të sfondit  
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe aktualisht të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme të fëmijëve (mbulimi i papërpunuar),Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajsh të cilët kanë marrë:   Përqindja me: 

Numri i 
fëmijëv

e të 
moshë
s 12-23 
muajsh

e BCG1 

PolioA DTP (DTwP, DTaP) HepB HiB 

Antigjen
e 

themelor
e 6,C 

Nuk 
është 

vaksinu
ar 

 

Evidencat e 
vaksinimit 
në shtëpi 

ose në ent 
shëndetëso

rD 

Evidencat 
e shikuara 

të  
vaksinimit 
në shtëpi 

ose në ent 
shëndetëso

rE 
OPV,  
IPV 1 

OPV,  
IPV 2 

OPV,  
IPV 32 1 2 33 

1 (në 
lindje)B 2 34 1 2 35   

                     

Gjithsej 92.9 91.4 88.2 79.3 91.4 88.2 79.3 92.9 89.0 76.7 91.4 88.2 79.3 78.6 6.1  89.2 82.7 127 
                     

Gjinia                    

Mashkull 92.9 90.0 88.1 75.6 90.0 88.1 75.6 92.9 86.6 71.9 90.0 88.1 75.6 75.6 6.5  87.6 82.5 64 

Femër 92.9 92.8 88.3 83.0 92.8 88.3 83.0 92.9 91.4 81.6 92.8 88.3 83.0 81.6 5.7  90.9 82.9 63 

Arsimi i nënës                  

Para fillor ose nuk 
ka  

(87.3
) 

(82.6
) 

(78.6
) 

(56.1
) 

(82.6
) 

(78.6) (56.1) (87.3) (75.3) (51.5) (82.6) (78.6) (56.1) (56.1) (11.4)  (79.3) (65.3) 30 

Fillor  95.1 93.8 91.0 86.2 93.8 91.0 86.2 95.1 93.8 84.9 93.8 91.0 86.2 86.2 4.9  91.9 87.4 70 

Të mesëm+ 
(93.5

) 
(95.3

) 
(91.7

) 
(87.4

) 
(95.3

) 
(91.7) (87.4) (93.5) (92.0) (84.1) (95.3) (91.7) (87.4) (84.1) (3.2)  (93.5) (90.5) 26 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                   

Më i varfër 
(82.9

) 
(74.2

) 
(72.8

) 
(63.3

) 
(74.2

) 
(72.8) (63.3) (82.9) (77.7) (63.3) (74.2) (72.8) (63.3) (63.3) (15.6)  (74.0) (69.0) 27 

i dytë 
(95.3

) 
(93.8

) 
(90.1

) 
(83.4

) 
(93.8

) 
(90.1) (83.4) (95.3) (84.6) (77.9) (93.8) (90.1) (83.4) (83.4) (4.7)  (95.3) (75.4) 25 

i mesëm 
100.

0 
100.

0 
96.0 81.4 100.0 96.0 81.4 100.0 100.0 77.5 100.0 96.0 81.4 81.4 0.0  96.1 96.1 25 

i katërt 
(92.0

) 
(92.0

) 
(88.7

) 
(80.5

) 
(92.0

) 
(88.7) (80.5) (92.0) (92.0) (80.5) (92.0) (88.7) (80.5) (80.5) (8.0)  (87.5) 83.9 29 

Më i pasur 95.9 
100.

0 
96.1 90.7 100.0 96.1 90.7 95.9 92.0 86.5 100.0 96.1 90.7 86.5 0.0  95.9 92.2 21 

1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 
2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios 

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP); QZHQ indikatori 3.b.1 & 3.8.1 
4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B 

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenca tipi B (Hib) 
6 MICS indikatori TC.11a – Shtrirja e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 

7 MICS indikatori TC.10 - Shtrirja e imunizimit kundër fruthit; QZHQ indikatori 3.b.1 

8 MICS indikatori TC.8 - Shtrirja e imunizimit kundër rubeolës  
9 MICS indikatori TC.11b - Shtrirja e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 

A Ndonëse sipas kalendarit shtetëror të imunizimit, vaksina joaktive polio (IPV) është dhënë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2016, grupi i hulumtimit ka mund të përfshijë disa raste të fëmijëve, të cilët kanë pranuar në mënyrë 
orale vaksine polio (OPV). 
B Çdo evidencë ose deklarim për dozat në lindje të vaksinës për Hepatitin B është pranuar, pavarësisht nga koha e dhënies 
B Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muaj) 
C Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor  
D Përfshin fëmijët për të cilët kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, ose në ent shëndetësor i observuan me së paku një dozë të vaksinimit të regjistruar (ekzistimi i kartelës) 
E Të gjithë antigjenet përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, hib4 dhe MMR, sipas orarit të vaksinimit në Maqedoninë e Veriut 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 rastet e paponderuara  
(vazhdon…) 
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Tabela TC.1.2R (Vazhdon): Vaksinimi sipas karakteristikave të sfondit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 12-23 muajshe dhe 24-35 muajshe aktualisht të vaksinuar kundër sëmundjeve të parandalueshme të fëmijëve (mbulimi i papërpunuar), Vendbanimet rome të Maqedonisë së 
Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 24-35 muajshe, të cilët kanë pranuar::   Përqindje me: 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 
24-35 

muajshe  
OPV, IPV 4 
(rivaksinim) 

DTP4 
(rivaksinim) 

HiB4 
(rivaksinim) MMR 7,8 

Vaksinim të plotë 

Nuk është 
vaksinuar 

 Evidencat e 
vaksinimit 
në shtëpi 

ose në ent 
shëndetëso 

D 

Evidencat e 
shikuara të  

vaksinimit në 
shtëpi ose në 

ent 
shëndetësorE 

Antigjene 
themeloreC 

Të gjitha 
antigjenet 

9,F   

      
        

Numri i fëmijëve të moshës 24-35 muajshe 60.0 60.0 60.5 80.6 74.1 56.8 7.3  82.8 78.8 123 

      
 

       
Gjinia     

 
       

Mashkull 58.1 58.1 59.5 74.1 68.2 54.9 6.8  80.4 76.0 65 
Femër 62.1 62.1 61.7 87.9 80.7 59.0 7.8  85.5 81.8 59 

Mother’s education     
 

  
 

    
Para fillor ose nuk ka (54.6) (54.6) (54.6) (69.7) (61.0) (54.6) (13.3)  (74.9) (72.6) 36 
Fillor  61.7 61.7 62.6 82.7 77.5 56.6 5.6  83.9 78.4 76 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 12 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      
 

  
 

    
Më i varfër (39.4) (39.4) (38.7) (58.8) (47.0) (36.5) (16.4)  (61.0) (36.2) 35 
i dytë (66.6) (66.6) (66.6) (83.8) (80.7) (63.6) (5.1)  (77.5) (25.7) 29 
i mesëm (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 21 
i katërt (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 24 

Më i pasur (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)   (*) (*) 16 
1 MICS indikatori TC.1 - Mbulueshmëria me imunizim kundër tuberkulozit 

2 MICS indikatori TC.2 - Mbulueshmëria me imunizim kundër polios 

3 MICS indikatori TC.3 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Difterisë, kollës së keqe dhe tetanusit (DTP); SDG indikatori 3.b.1 & 3.8.1 

4 MICS indikatori TC.4 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hepatitit B 

5 MICS indikatori TC.5 - Mbulueshmëria me imunizim kundër Hemophilius influenca tipi B (Hib) 

6 MICS indikatori TC.11a – Shtrirja e imunizimit të plotë (antigjene themelore) 

7 MICS indikatori TC.10 - Shtrirja e imunizimit kundër fruthit; SDG indikatori 3.b.1 
8 MICS indikatori TC.8 - Shtrirja e imunizimit kundër rubeolës 

9 MICS indikatori TC.11b - Shtrirja e imunizimit të plotë (të gjitha antigjenet) 
C Antigjenet themelore përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muaj)   
D Kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, në të cilat janë shënuar vaksinat ose evidencat e entit shëndetësor  
E Përfshin fëmijët për të cilët kartelat e vaksinimit ose dokumentet tjera në shtëpi, ose në ent shëndetësor i observuan me së paku një dozë të vaksinimit të regjistruar (ekzistimi i kartelës) 
F Të gjitha antigjenet përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, Hib4 dhe MMR, sipas kalendarit të vaksinimit në Maqedoni të Veriut 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 rastet e paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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7.2 PËRDORIMI I ENERGJISË NË AMVISËRI 

Ekziston një konsensus global dhe një strukturë në rritje e dëshmive, që vërtetojnë se zgjerimi i qasjes në energji të 
amvisërisë për gatim, ngrohje dhe ndriçim, është kyç për arritje të një game të prioriteteve globale, siç janë 
përmirësimi i shëndetit, barazisë gjinore, zhvillimit të barabartë ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor. Synimi 
7 i Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm ka për qëllim të mundësojë qasje të arritshme, të besueshme dhe të 
qëndrueshme në energji moderne për të gjithë deri në vitin 2030 dhe do të matet si përqindje e popullsisë, që 
mbështetet në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji.68 

MICS 2018-2019 për Maqedoninë e Veriut dhe MICS 2018-2019 për vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 
përfshijnë një modul me pyetje për qasje në përdorimin e teknologjive kryesore dhe lëndëve djegëse të përdora për 
gatim, ngrohje dhe ndriçim. Informacionet ishin grumbulluar njashtu edhe për përdorimin e teknologjive me oxhaqe 
ose mekanizma tjera të ventilimit, të cilat do të mund ta përmirësojnë cilësinë e ajrit brenda ambienteve të shtëpisë 
përmes nxjerrjes së një pjesë të ndotësve jashtë ambienteve të të objektit të banimit.  

Amvisëritë, të cilat përdorin lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për gatim, janë ato të cilat përdorin kryesisht 
sobë elektrike, shporet solar, LPG (lëndë djegëse e lëngshme)/sobë me gaz gatimi, sobë biogazi, ose një sobë me 
lëndë djegëse të lëngshme që punon vetëm me etanol/alkool. Tabelat TC.4.1 dhe TC.4.1R e paraqesin në shtet dhe 
në vendbanimet rome shpërndarjen e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë, sipas llojit të shporetit për gatim, që 
përdoret kryesisht nga amvisëria dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë, të cilët jetojnë në amvisëri që përdorin 
lëndë djegëse dhe teknologji të pastra për gatim.  

Më tej tabela TC.4.2. prezanton shpërndarjen e anëtarëve të amvisërisë, të cilët përdorin lëndë djegëse dhe 
teknologji ndotëse për gatim, sipas llojit të lëndës djegëse për gatim kryesisht të përdorë nga amvisëria dhe 
përqindja e anëtarëve të amvisërisë, të cilët jetojnë në amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse dhe teknologji 
ndotëse për gatim, ndërsa tabela TC.4.3 e prezanton përqindjen shpërndarjen e anëtarëve të amvisërisë në 
amvisëritë, që përdorin lëndë djegëse të ndotura për gatim, sipas llojit dhe karakteristikave të sobave për ngrohje 
dhe vendit për gatim. Tabelat TC.4.2R dhe TC.4.3R i prezantojnë informacionet për amvisëritë në vendbanimet 
rome. 

Amvisëritë, të cilat përdorin lëndë djegëse dhe teknologji për ngrohje të hapësirës, janë ato që kryesisht mbështeten 
në ngrohje qendrore ose përdorimin e ngrohësve solar të ajrit, gazit natyror në gypa, LPG/gaz për gatim, biogaz, ose 
alkool/etanol. Tabela TC.4.4 prezanton shpërndarjen e përqindjes së anëtareve të amvisërive sipas llojit të lëndës 
djegëse kryesisht të përdorë për ngrohje të hapësirës nga amvisëria dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë, të 
cilët jetojnë në amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse dhe teknologji të pastra për ngrohje të hapësirës. Tabelat 
TC.4.5 dhe TC.4.5R e prezantojnë përqindjen e shpërndarjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të ngrohjes së 
hapësirës, kryesisht të përdora në amvisëri, në të cilat ka oxhak.  

Amvisëritë, të cilat përdorin lëndë djegëse dhe teknologji për ndriçim janë ato, të cilat kryesisht përdorin rrymë 
elektrike, fanarë solar, drita me bateri rimbushëse ose bateri me drita, fanare, ose llamba vajguri. Tabela TC.4.6 e 
prezanton shpërndarjen e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të lëndës djegëse për ndriçim të përdorë 
kryesisht për ndriçim nga amvisëria, si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që jetojnë në amvisëri, të cilat 
përdorin lëndë djegëse dhe teknologji të pastra për ndriçim. Për vendbanimet rome kjo përqindje paraqitet ne 
tabelën TC.4.6R. 

Pyetjet e parashtruara në lidhje me gatimin, ngrohjen e hapësirës dhe ndriçimit ndihmojnë në monitorimin e QZHQ 
indikatorit 7.1.2, “Proporcioni i popullsisë me mbështetje parësore në lëndë djegëse dhe teknologji të pastra” për 
gatim, ngrohje dhe ndriçim. Tabelat TC.4.7 dhe TC.4.7R e paraqesin numrin e anëtarëve të amvisërive, të cilët 
jetojnë në amvisëritë dhe përdorin lëndë djegëse dhe teknologji të pastra për gatim, ngrohje të hapësirës dhe 
ndriçimit.

 

68 WHO. Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and 

Children. Gjenevë: WHO Press, 2016. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76

FEB8907?sequence=1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1
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Tabela TC.4.1: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim 
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të gatimeve të përdorura kryesisht nga amvisëria dhe përqindja e anëtarëve të saj, që jetojnë në amvisëri e cila përdor lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për 
gatim, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë në amvisëri me mbështetje parësor në: 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Mbështetja 
parësore në 

lëndë 
djegëse të 
pastra dhe 
teknologji 
për gatim 

(në 
amvisëritë 

të cilat kanë 
raportuar 

se 
gatuajnë)1 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërive 

(që jetojnë në 
amvisëri, të 
cilat kanë 

raportuar se 
gatuajnë) 

Lëndët djegëse të pastra dhe teknologjitë për 
gatim dhe përdorimA  Lëndë tjera djegëse për gatim dhe përdorim 

Nuk 
përgatitet 
ushqim 

në shtëpi 

Nuk 
ka 
info 

Sobës 
(shporetit) 

elektrik  

Shporetit 
me gaz 

të 
lëngshëm 

të  
naftës 
(lpg) / 

Shporet 
me gaz 

Shporetit 
me gaz 
natyror 

nga 
gazsjellësi 

Shporetit 
me 

biogaz   

Shporetit 
me lëndë 
djegëse 

të 
lëngshme 

duke 
përdorë 
alkool/ 
etanol 

Shporetit 
të 

prodhuar 
me lëndë 
 djegëse 
të ngurta  

Shporetit 
tradicional 
me lëndë 
djegëse 
të ngurta 

Sobës 
me tre 
gurë / 
Zjarr i 
hapur 

Shporetit 
tjetër për 

gatim 

                   
Gjithsej 61.4 14.5 0.3 0.1  0.4 22.4 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 100.0 14091 76.4 14069 
                   
Mjedisi                  

Urban  73.5 13.2 0.4 0.0  0.1 11.9 0.1 0.0 0.5 0.1 0.2 100.0 8949 87.3 8936 
Rural 40.3 16.8 0.2 0.2  1.0 40.7 0.4 0.0 0.3 0.2 0.0 100.0 5143 57.5 5133 

Arsimi i kreut të amvisërisë                  
Fillor ose nuk ka 40.7 12.8 0.2 0.0  0.7 45.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 4007 53.8 3997 
Të mesëm 64.4 16.6 0.2 0.1  0.5 17.2 0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 100.0 6657 81.4 6650 
Sipëror 79.8 12.5 0.7 0.0  0.0 6.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 100.0 3428 93.1 3423 

Etnia e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 68.2 15.8 0.5 0.0  0.1 14.4 0.2 0.0 0.5 0.2 0.2 100.0 9286 84.7 9270 
Shqiptar 45.6 10.8 0.0 0.3  1.8 41.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0 3004 56.7 3002 
Tjetër 52.5 14.1 0.1 0.0  0.0 31.9 0.3 0.0 0.9 0.2 0.0 100.0 1801 66.8 1797 

Kuintili i indeksit të pasurisë                   
Më i varfër 19.4 9.7 0.2 0.0  1.9 67.4 0.8 0.0 0.0 0.5 0.0 100.0 2818 29.5 2803 
i dytë 40.6 19.9 0.0 0.3  0.2 38.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.5 100.0 2818 60.8 2816 
i mesëm 71.4 21.7 0.7 0.0  0.0 5.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 100.0 2821 93.9 2819 
i katërt 82.0 15.6 0.7 0.0  0.0 0.3 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 100.0 2823 98.3 2821 
Më i pasur 93.7 5.6 0.0 0.0  0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 100.0 2811 99.3 2811 

1 MICS indikatori TC.15 - Mbështetja themelore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim 
A Kategoria sobë (shporet) "Soba me lëndë djegëse të lëngshme me përdorim të alkoolit/etanolit” nuk është paraqitur në tabelë, pasi nuk është regjistruar asnjë rast i tillë.  
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Tabela TC.4.2: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të ngurta për gatim 
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë që jetojnë në amvisëri me mbështetje parësore në lëndë djegëse të pastra, si dhe lëndë dhe 
teknologji tjera për gatim si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërive, të cilët përdorin lëndë djegëse ndotëse dhe teknologji për gatim, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019    

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë në amvisëri me mbështetje parësor nëA: 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Lëndë 
djegëse të 
pastra dhe 
teknologji 

Lëndë të forta për gatim  

Lëndë 
djegëse 

tjetër 
për 

gatim 

Nuk 
përgatitet 
ushqim 

në 
amvisëri 

Nuk 
ka 
info Gjithsej 

Lëndë 
djegëse të 
ngurta dhe 
teknologji 
për gatim Dru 

Biomasë e 
procesuar 

(peleta) ose 
ashkla të 

drurit 

            
Gjithsej 76.3 22.5 0.1 0.5 0.2 0.5 100.0 23.4 14091 
            
Mjedisi           

Urban  87.1 11.8 0.1 0.5 0.1 0.3 100.0 12.5 8949 
Rural 57.4 41.0 0.1 0.3 0.2 1.0 100.0 42.4 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë           
Fillor ose nuk ka 53.7 45.1 0.3 0.0 0.2 0.7 100.0 46.1 4007 
Të mesëm 81.3 17.3 0.0 0.5 0.1 0.7 100.0 18.3 6657 
Sipëror 92.9 6.0 0.0 0.9 0.1 0.0 100.0 6.9 3428 

Etnia e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 84.5 14.5 0.0 0.5 0.2 0.2 100.0 15.2 9286 
Shqiptar 56.7 41.5 0.0 0.0 0.1 1.8 100.0 43.3 3004 
Tjetër 66.7 31.8 0.4 0.9 0.2 0.0 100.0 33.1 1801 

Kuintili i indeksit të pasurisë            
Më i varfër 29.4 67.8 0.4 0.0 0.5 1.9 100.0 70.1 2818 
i dytë 60.8 38.3 0.0 0.1 0.1 0.7 100.0 38.6 2818 
i mesëm 93.8 5.8 0.0 0.3 0.1 0.0 100.0 6.1 2821 
i katërt 98.3 0.3 0.0 1.3 0.1 0.0 100.0 1.7 2823 
Më i pasur 99.3 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 100.0 0.7 2811 

A Këto lëndë djegëse nuk janë paraqitur në tabelë sepse nuk janë shënuar raste të tilla: alkool/etanol, gazolinë/diezel, kerozinë/parafinë, qymyr/linjit, 
qymyr druri, mbetje të bimëve / bar / kashtë / shkurre, mbeturina kafshësh / mbeturina, mbeturina/plastike/goma dhe tallash. 
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Tabela TC.4.3: Lëndë djegëse ndotëse dhe teknologji për gatim sipas llojit dhe karakteristikave të pajisjes për gatim dhe vendeve për gatim 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive, që jetojnë në amvisëri me mbështetje parësore në lëndë djegëse ndotës dhe teknologji për gatim dhe përqindja e shpërndarjes së anëtarëve të amvisërisë, që jetojnë në 
amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse ndotëse për gatim sipas llojit të karakteristikave të pajisjeve për gatim dhe sipas vendit të gatimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
anëtarëve të 

amvisërive, që 
jetojnë në 

amvisëri me 
mbështetje 
parësore në 

lëndë djegëse  
ndotës dhe 

teknologji për 
gatim 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisëris

ë 

Përqindja e anëtarëve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, 
 që gatuajnë me lëndë djegëse ndotëse dhe 

Gjithsej 

Përqindja e 
anëtarëve të 

amvisërive, që 
jetojnë në amvisëri 

dhe gatuajnë 
ushqimin me lëndë 

djegëse ndotëse dhe 
teknologji në 
ambientet me 

ventilim të dobët 

Numri i anëtarëve të 
amvisërisë, që 

jetojnë në amvisëri 
dhe përdorin   

lëndë  djegëse 
ndotës dhe 

teknologji për gatim 

Pajisja për gatim 
(shporeti) ka    Vendi i gatimit ështëA: 

Oxhak 
Ventili

m 

 

Në shtëpinë 
kryesore 

Në 
ndërtesë 

të 
posaçme 

Në vend të hapur  

  

Nuk ka 
dhomë 

të 
posaçm

e 

Në 
dhomë 

të 
posaçme 

Në 
vend të 
hapur 

Në 
verandë 
ose në 
hajat  

të 
mbuluar 

                
Gjithsej 23.4 14091 21.0 0.7  75.0 17.6 5.5 0.3 1.6 100.0 5.7 14091 
                
Mjedisi               

Urban  12.5 8949 10.3 0.2  80.6 16.0 1.5 0.1 1.8 100.0 11.6 8949 
Rural 42.4 5143 39.7 1.4  72.1 18.4 7.6 0.3 1.5 100.0 2.6 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë               
Fillor ose nuk ka 46.1 4007 40.9 1.2  77.2 14.7 5.2 0.4 2.4 100.0 8.3 4007 
Të mesëm 18.3 6657 16.8 0.4  72.4 20.9 5.8 0.1 0.7 100.0 2.9 6657 
Sipëror 6.9 3428 6.0 0.6  71.2 22.4 6.5 0.0 0.0 100.0 0.0 3428 

Etnia e kreut të amvisërisë               
Maqedonas 15.2 9286 14.0 0.3  77.7 13.6 7.1 0.4 1.2 100.0 3.5 9286 
Shqiptar 43.3 3004 41.5 1.9  71.1 23.2 5.6 0.0 0.0 100.0 0.0 3004 
Tjetër 33.1 1801 23.3 0.5  77.2 14.7 1.6 0.4 6.1 100.0 23.3 1801 

Kuintili i indeksit të pasurisë                
Më i varfër 70.1 2818 62.0 1.2  81.9 11.8 4.1 0.4 1.8 100.0 8.2 2818 
i dytë 38.6 2818 37.4 1.6  66.3 23.3 8.7 0.1 1.6 100.0 0.9 2818 
i mesëm 6.1 2821 5.2 0.4  51.5 44.4 4.1 0.0 0.0 100.0 9.5 2821 
i katërt 1.7 2823 0.3 0.0  79.3 19.7 1.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2823 
Më i pasur 0.7 2811 0.2 0.2  63.7 36.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2811 

A Kategoria "Vend tjetër" nuk është paraqitur sepse nuk janë regjistruar raste të tilla. 
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Tabela TC.4.4: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive sipas llojit të lëndës djegëse, që e përdorin kryesisht për ngrohje të hapësirës nga amvisëria, si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, që përdorin lëndë djegëse 
të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërive në amvisëri me mbështetje parësore në 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Mbështetja 
parësore 
në lëndë 

djegëse të 
pastra dhe 
teknologji 
për gatim 

(në 
amvisëritë 

të cilat 
kanë 

raportuar 
se 

përdorin 
hapësirë 

për 
ngrohje)1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

 (që 
jetojnë në 
amvisëri, 

për të 
cilën 

raportohet 
se përdor 
hapësirë 

për 
ngrohje) 

Ngrohje 
qendrore 

Lëndë djegëse të pastra për 
ngrohje të hapësirësA,B:  Lëndë djegëse ndotëse për ngrohje të hapësirësA,B: 

Nuk 
ngrohet 
hapësirë 

në 
amvisëri 

Rrymë 
elektrike 

Shporet 
me gaz 

të 
lëngshëm 

të  
naftës 
(lpg) / 

Gaz për 
gatim Biogaz   Gasolinë/naftë Kerozinë/parafin 

Qymyr 
druri Dru 

Mbetje nga të 
korrat/bari 

/kashta/shkurret 

Biomasë 
e 

procesuar 
(peleta) 

ose 
ashkla 

Tallash 
(pluhur i 
sharrës) Tjetër 

                     

Gjithsej 20.6 18.9 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 100.0 14091 39.7 14088 
                     

Mjedisi                    

Urban  25.8 28.2 0.1 0.0  0.0 0.1 0.0 43.7 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 100.0 8949 54.0 8946 

Rural 11.7 2.9 0.2 0.1  0.0 0.0 0.1 83.0 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 100.0 5143 14.9 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë                   

Fillor ose nuk ka 8.1 7.5 0.3 0.1  0.1 0.1 0.0 82.0 0.0 1.7 0.1 0.0 0.0 100.0 4007 15.9 4006 

Të mesëm 17.7 21.2 0.1 0.0  0.0 0.0 0.1 58.6 0.0 2.0 0.1 0.1 0.0 100.0 6657 39.0 6656 

Sipëror 41.1 28.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3428 69.1 3426 

Etnia e kreut të amvisërisë                   

Maqedonas 21.7 22.6 0.1 0.0  0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 100.0 9286 44.4 9284 

Shqiptar 21.9 9.9 0.3 0.0  0.2 0.0 0.1 66.4 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 100.0 3004 32.1 3004 

Tjetër 13.0 15.2 0.0 0.0  0.0 0.3 0.0 67.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.1 100.0 1801 28.2 1800 

Kuintili i indeksit të pasurisë                    

Më i varfër 1.3 1.5 0.2 0.0  0.0 0.2 0.0 96.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 100.0 2818 3.0 2816 

i dytë 4.1 4.7 0.1 0.0  0.0 0.0 0.1 90.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 100.0 2818 8.9 2817 

i mesëm 14.1 12.9 0.1 0.1  0.1 0.0 0.1 69.1 0.0 3.3 0.1 0.1 0.0 100.0 2821 27.2 2821 

i katërt 30.2 33.7 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 3.3 0.1 0.1 0.0 100.0 2823 63.9 2823 

Më i pasur 53.5 42.1 0.2 0.0  0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 100.0 2811 95.8 2811 
1 MICS indikatori TC.16 - Mbështetja në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës 

A Për ata që jetojnë në amvisëri, të cilat nuk përdorin ngrohje qendrore 
B Këto lëndë djegëse nuk janë paraqitur në tabelë, sepse nuk janë hasur raste të tilla: ngrohës solar i ajrit, gaz natyror në gypa, alkool/etanol, qymyr/linjit, plehra kafshësh/mbeturina dhe mbeturina/plastike/goma.  
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Tabela TC.4.5: Lloj i pajisjes për ngrohje të hapësirës që përdoret kryesisht dhe ekzistimi i oxhakut  
Përqindja e shpërndarjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të ngrohjes së hapësirës, që kryesisht përdoret në amvisëri dhe ekzistimi i oxhakut, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që kryesisht përdorinA: 
Nuk 

ngrohet 
hapësirë 

në 
amvisëri 

ND/ 
Nuk ka 

info Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Ngrohje 
qendrore 

Ngrohës të hapësirës   Shporet gatimi për ngrohje të hapësirës 

Kondicionues 
të ajrit 

Ngrohës 
termostatik 

Panele 
elektrike Tjetër 

i prodhuar  tradicional  i prodhuar  tradicional 
Me 

oxhak 
Pa 

oxhak   
Me 

oxhak 
Pa 

oxhak   
Me 

oxhak 
Pa 

oxhak   
Me 

oxhak 
Pa 

oxhak 

                       
Gjithsej 20.6 6.8 1.1  0.3 0.0  53.4 1.6  0.1 0.0 6.9 5.3 3.6 0.2 0.0 0.1 100.0 14091 
                       

Mjedisi                      

Urban  25.8 7.3 1.7  0.5 0.0  39.5 1.5  0.0 0.0 10.2 7.9 5.2 0.2 0.0 0.2 100.0 8949 

Rural 11.7 5.8 0.1  0.0 0.0  77.6 1.6  0.2 0.0 1.1 0.8 0.9 0.2 0.0 0.0 100.0 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë                    

Fillor ose nuk ka 8.1 4.0 0.6  0.0 0.0  76.4 4.7  0.1 0.0 0.8 3.6 1.7 0.0 0.0 0.0 100.0 4007 

Të mesëm 17.7 7.7 0.9  0.2 0.0  54.6 0.5  0.0 0.0 8.0 6.0 4.1 0.2 0.0 0.2 100.0 6657 

Sipëror 41.1 8.3 2.3  0.9 0.0  24.2 0.0  0.1 0.0 11.8 5.8 5.1 0.4 0.0 0.0 100.0 3428 

Etnia e kreut të amvisërisë                    

Maqedonas 21.7 7.7 0.4  0.3 0.0  48.5 0.5  0.1 0.0 9.8 6.1 4.4 0.3 0.0 0.2 100.0 9286 

Shqiptar 21.9 6.1 2.1  0.0 0.0  65.2 0.1  0.0 0.0 0.3 3.3 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3004 

Tjetër 13.0 3.2 3.1  0.9 0.0  58.8 9.5  0.3 0.0 3.0 4.3 3.9 0.0 0.1 0.0 100.0 1801 

Kuintili i indeksit të pasurisë                     

Më i varfër 1.3 1.6 0.2  0.0 0.0  89.3 6.4  0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 100.0 2818 

i dytë 4.1 3.5 0.6  0.0 0.0  86.9 0.8  0.1 0.0 0.3 2.5 0.6 0.0 0.1 0.6 100.0 2818 

i mesëm 14.1 10.0 1.6  0.1 0.0  63.8 0.6  0.1 0.0 2.9 5.1 1.4 0.3 0.0 0.0 100.0 2821 

i katërt 30.2 12.0 2.0  1.0 0.0  26.3 0.0  0.0 0.0 8.5 12.6 7.2 0.2 0.0 0.0 100.0 2823 

Më i pasur 53.5 6.7 1.3  0.5 0.0  0.6 0.0  0.0 0.0 22.9 5.8 8.5 0.3 0.0 0.0 100.0 2811 
A Kategoria "Sobë me tre gurë/Zjarr i hapur” për ngrohje të hapësirës nuk është në tabelë, pasi nuk janë hasur raste të tilla. 
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Tabela TC.4.6: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologjitë për ndriçim 
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të lëndës djegëse ndriçues që përdoret kryesisht për ndriçim nga amvisëria, dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë që jetojnë në amvisëritë, të cilat përdorin 
lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për ndriçim, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që kryesisht mbështeten në 

Numri i 
anëtarëve të 

amvisërisë (që 
jetojnë në 

amvisëri, të 
cilat kanë 

raportuar se 
përdorin 

hapësirë për 
ndriçim 

Energji të pastra për ndriçimA:  Energji ndotëse për ndriçimA: 

Lëndë 
tjera 

djegëse 
për 

ndriçim 

Nuk ka 
ndriçim 

në 
amvisëri 

  
Nuk ka 

info Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Mbështetja 
parësore në 

lëndë djegëse 
të pastra dhe 
teknologji për 

ndriçim në 
amvisëritë të 

cilat kanë 
raportuar se 

përdorin 
ndriçim1 

Rrymë 
elektrike Rrymë 

Dritë elektrik 
dore që 

mbushet me 
rrymë, 
pishtar 

(bateri) ose 
fanar 

Dritë 
elektrik 
dore, 

pishtar 
(bateri) 

ose 
fanar   

Llambë 
vajguri Dru 

Plehu i 
kafshëve/ 
mbeturina Qiri 

                   
Gjithsej 99.4 0.0 0.0 0.0  0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 100.0 14091 99.4 14091 
                   
Mjedisi                  

Urban  99.3 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 100.0 8949 99.3 8949 
Rural 99.6 0.0 0.0 0.0  0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 5143 99.6 5142 

Arsimi i kreut të amvisërisë                  
Fillor ose nuk ka 98.9 0.0 0.0 0.0  0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0 4007 98.9 4007 
Të mesëm 99.5 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 100.0 6657 99.5 6657 
Sipëror 99.9 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3428 99.9 3428 

Etnia e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 99.5 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 100.0 9286 99.6 9286 
Shqiptar 99.8 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 3004 99.8 3004 
Tjetër 98.2 0.0 0.0 0.0  0.1 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 1801 98.2 1801 

Kuintili i indeksit të pasurisë                   
Më i varfër 98.1 0.1 0.0 0.0  0.0 0.6 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 100.0 2818 98.3 2818 
i dytë 99.4 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 2818 99.4 2818 
i mesëm 99.6 0.0 0.0 0.0  0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 100.0 2821 99.6 2821 
i katërt 100.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2823 100.0 2823 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2811 100.0 2811 

1 MICS indikatori TC.17 - Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ndriçim 
A Këto lëndët djegëse nuk janë paraqitur në tabelë, sepse nuk janë hasur raste të tilla: llambë e biogazit, llambë e kerozinës/parafinës, qymyr druri, mbetje nga të korrat/bari/ kashta/shkurre dhe llambë vaji. 
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Tabela TC.4.7: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim, 
ngrohje dhe ndriçim 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive, që jetojnë në amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për gatim, 
ngrohje dhe ndriçim, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra 
dhe teknologji për gatim ngrohje dhe ndriçim 1,A Numri i anëtarëve të amvisërisë 

      
Gjithsej 38.2 14091 
     
Mjedisi    

Urban  52.8 8949 
Rural 12.8 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë    
Fillor ose nuk ka 15.0 4007 
Të mesëm 37.1 6657 
Sipëror 67.5 3428 

Etnia e kreut të amvisërisë    
Maqedonas 43.3 9286 
Shqiptar 29.3 3004 
Tjetër 27.0 1801 

Kuintili i indeksit të pasurisë     
Më i varfër 2.6 2818 
i dytë 7.7 2818 
i mesëm 23.6 2821 
i katërt 62.2 2823 
Më i pasur 95.1 2811 

1 MICS indikatori TC.18 - Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim, ngrohje dhe ndriçim;  
QZHQ indikatori 7.1.2 

A Që të mund të llogaritet indikatori, nuk përjashtohen nga numëruesi anëtarët e amvisërisë që jetojnë në amvisëritë, të cilat 
raportojnë se nuk gatuajnë, nuk kanë hapësirë për ngrohje ose nuk kanë ndriçim 
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Tabela TC.4.1R: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim 
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të gatimeve të përdorura kryesisht nga amvisëria dhe përqindja e anëtarëve të saj, që jetojnë në amvisëri e cila përdor lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për 
gatim, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë në amvisëri me mbështetje parësor në: 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Mbështetja 
parësore në 

lëndë djegëse 
të pastra dhe 
teknologji për 

gatim (në 
amvisëritë të 

cilat kanë 
raportuar se 
gatuajnë)1 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërive 
(që jetojnë 

në amvisëri, 
të cilat kanë 
raportuar se 

gatuajnë) 

Lëndët djegëse të pastra dhe 
teknologjitë për gatim dhe 

përdorimiA  Lëndë tjera djegëse për gatim dhe përdorimiA 

Nuk 
përgatitet 
ushqim 

në shtëpi 
Nuk ka 

info 

Sobës 
(shporetit) 

elektrik 

Shporetit 
me gaz të 
lëngshëm 

të  
naftës (lpg) 
/ Shporet 
me gaz 

Shporet 
me gaz 
natyror 

nga 
gazsjellësi   

Shporetit 
me lëndë 
djegëse të 
lëngshme 

duke 
përdorë 
alkool/ 
etanol 

Shporet i 
prodhuar me 

lëndë 
 djegëse të 

ngurta 

Shporet 
tradicional 
me lëndë 
djegëse të 

ngurta 

Shporet 
tjetër për 

gatim 

                 
Gjithsej 51.5 9.6 0.2  0.1 36.2 1.7 0.4 0.4 0.0 100.0 6241 61.5 6217 
                 
Arsimi i kreut të amvisërisë                

Para fillor ose nuk ka 41.5 7.6 0.0  0.0 45.3 4.0 0.1 1.3 0.2 100.0 979 49.7 966 
Fillor  51.6 9.7 0.1  0.1 36.5 1.2 0.5 0.2 0.0 100.0 4246 61.6 4237 
Të mesëm+ 61.0 11.1 0.6  0.0 25.6 1.7 0.0 0.1 0.0 100.0 988 72.7 987 
Nuk ka info/ND (60.4) (0.0) (0.0)  (0.0) (39.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 (60.4) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë                 
Më i varfër 16.3 8.7 0.0  0.0 67.5 5.4 0.1 1.9 0.2 100.0 1249 25.5 1225 
i dytë 36.7 6.6 0.0  0.4 53.3 1.3 1.7 0.0 0.0 100.0 1245 43.3 1245 
i mesëm 48.8 10.4 0.0  0.0 39.8 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1250 59.2 1250 
i katërt 68.7 14.0 0.5  0.0 15.9 0.8 0.1 0.0 0.0 100.0 1250 83.2 1250 
Më i pasur 87.1 8.1 0.4  0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1247 95.6 1247 

1 MICS indikatori TC.15 - Mbështetja themelore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim  
A Kategoritë e më poshtme të sobës nuk janë paraqitur në tabelë, pasi që nuk ishte regjistruar asnjë rast: shporet me biogaz, shporet me lëndë djegëse të lëngshme duke përdorë alkool/ etanol dhe sobë me tre gurë/zjarr i hapur.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
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Tabela TC.4.2R: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të ngurta për gatim  
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë që jetojnë në amvisëri me mbështetje parësore në lëndë djegëse të pastra, si dhe lëndë dhe teknologji tjera për gatim si dhe përqindja e anëtarëve të 
amvisërive, të cilët përdorin lëndë djegëse ndotëse dhe teknologji për gatim, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë në amvisëri me mbështetje parësor nëA: 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Lëndë djegëse 
të pastra dhe 

teknologji 

Lëndë të forta për gatim Lëndë 
djegëse 
tjetër për 

gatim 

Nuk 
përgatitet 
ushqim në 
amvisëri Nuk ka info Gjithsej 

Lëndë djegëse 
të ngurta dhe 
teknologji për 

gatim Dru 

Pleh të 
kafshëve/ 
mbeturina 

Mbeturina/ 
plastikë/ 

goma 

Tallash 
(pluhuri i 
sharrës) 

              
Gjithsej 61.3 36.8 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4 0.1 100.0 38.3 6241 
              
Arsimi i kreut të amvisërisë             

Para fillor ose nuk ka 49.1 46.1 0.0 2.2 1.0 0.1 1.3 0.2 100.0 49.4 979 
Fillor  61.5 36.9 0.2 0.1 0.0 1.1 0.2 0.1 100.0 38.3 4246 
Të mesëm+ 72.6 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0 27.3 988 
Nuk ka info/ND (60.4) (39.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (39.6) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë              
Më i varfër 25.0 68.5 0.5 2.0 0.0 2.0 1.9 0.2 100.0 73.0 1249 
i dytë 43.3 54.6 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.4 100.0 56.7 1245 
i mesëm 59.2 40.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 100.0 40.8 1250 
i katërt 83.2 16.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 16.8 1250 
Më i pasur 95.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4.4 1247 

A Kategoritë e më poshtme të sobës nuk janë paraqitur në tabelë, pasi që nuk ishte regjistruar asnjë rast:: alkool/etanol, gazolinë/diezel, kerozinë/parafinë, qymyr/linjit, qymyr druri, mbetje të bimëve/bar/kashtë/ 
shkurre, biomasë e procesuar (peleta) ose ashkla të drurit. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela TC.4.3R: Lëndë djegëse ndotëse dhe teknologji për gatim sipas llojit dhe karakteristikave të pajisjes për gatim dhe vendeve për gatim 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive, që jetojnë në amvisëri me mbështetje parësore në lëndë djegëse ndotës dhe teknologji për gatim dhe përqindja e shpërndarjes së anëtarëve të amvisërisë, që jetojnë në amvisëri, të 
cilat përdorin lëndë djegëse ndotëse për gatim sipas llojit të karakteristikave të pajisjeve për gatim dhe sipas vendit të gatimit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
anëtarëve të 

amvisërive, që 
jetojnë në 

amvisëri me 
mbështetje 
parësore në 

lëndë djegëse 
ndotëse dhe 
teknologji për 

gatim 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Përqindja e anëtarëve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, 
 që gatuajnë me lëndë djegëse ndotëse dhe 

Gjithsej 

Përqindja e 
anëtarëve të 

amvisërive, që 
jetojnë në 

amvisëri dhe 
gatuajnë 

ushqimin me 
lëndë djegëse 
ndotëse dhe 
teknologji në 
ambientet me 

ventilim të 
dobët  

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë, 

që jetojnë në 
amvisëri dhe 

përdorin   
lëndë  

djegëse 
ndotës dhe 
teknologji 
për gatim 

Pajisja për gatim (shporeti) ka   Vendi i gatimit ështëA: 

Oxhak Ventilim 

 

Në shtëpinë 
kryesore 

Në 
ndërtesë 

të 
posaçme 

Në vend të 
hapur 

Nuk 
ka info   

Nuk ka 
dhomë 

të 
posaçme 

Nuk ka 
dhomë 

të 
posaçme 

Në 
vend 

të 
hapur 

Në 
verandë 
ose në 
hajat  

të 
mbuluar 

                 
Gjithsej 38.3 6241 27.8 0.3  82.6 8.4 1.8 0.5 6.6 0.0 100.0 21.6 6241 
              

   
Arsimi i kreut të amvisërisë             

   
Para fillor ose nuk ka 49.4 979 30.6 0.0  85.4 8.2 0.0 0.4 5.8 0.2 100.0 33.7 979 
Fillor  38.3 4246 28.2 0.2  81.8 8.8 1.9 0.2 7.2 0.0 100.0 20.3 4246 
Të mesëm+ 27.3 988 23.7 1.1  86.3 7.1 2.6 2.2 1.8 0.0 100.0 9.2 988 
Nuk ka info/ND (39.6) 28 (20.5) (0.0)  (0.0) (0.0) (48.1) (0.0) (51.9) (0.0) 100.0 (0.0) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë              
   

Më i varfër 73.0 1249 37.1 0.0  87.4 1.6 1.8 0.4 8.7 0.1 100.0 41.5 1249 
i dytë 56.7 1245 42.9 0.0  82.0 8.9 1.5 1.1 6.4 0.0 100.0 15.0 1245 
i mesëm 40.8 1250 38.9 0.5  83.7 10.9 1.8 0.0 3.6 0.0 100.0 4.6 1250 
i katërt 16.8 1250 16.5 1.0  70.6 19.1 3.7 0.0 6.5 0.0 100.0 1.1 1250 
Më i pasur 4.4 1247 3.8 0.0  48.5 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14.7 1247 

A Kategoria "Vend tjetër" nuk është paraqitur në tabela, për shkak se nuk janë hasur raste. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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Tabela TC.4.4R: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës  
Përqindja e anëtarëve të amvisërive sipas llojit të lëndës djegëse, që e përdorin kryesisht për ngrohje të hapësirës nga amvisëria, si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërive, të cilët jetojnë në amvisëri, që përdorin lëndë 
djegëse të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërive në amvisëri me mbështetje parësore në 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë  

Mbështetja 
parësore 
në lëndë 

djegëse të 
pastra dhe 
teknologji 
për gatim 

(në 
amvisëritë 

të cilat 
kanë 

raportuar 
se 

përdorin 
hapësirë 

për 

ngrohje )1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 
(që jetojnë 

në amvisëri, 
të cilat kanë 
raportuar se 

gatuajnë) 
Ngrohje 
qendrore 

Lëndë djegëse të 
pastra për ngrohje 

të hapësirësA,B:  Lëndë djegëse ndotëse për ngrohje të hapësirësA,B:  

Nuk 
ngrohet 
hapësirë 

në 
amvisëri 

Rrymë 
elektrike 

Shporet 
me gaz 

të 
lëngshëm 

të  
naftës 
(lpg) / 

Gaz për 
gatim   

Kerozinë 
/parafin 

Qymyr 
druri Dru 

Mbetje nga 
 të korrat/ 

bari/kashta/ 
shkurret 

Biomasë 
e 

procesuar 
(peleta) 

ose 
ashkla 

Mbeturina/ 
plastikë 
/goma 

Tallash 
(pluhur i 
sharrës) Tjetër 

                    
Gjithsej 1.6 10.9 0.1  0.0 0.2 83.7 0.4 1.5 0.7 0.3 0.4 0.2 100.0 6241 12.5 6228 
                    
Arsimi i kreut të amvisërisë                  

Para fillor ose nuk ka 0.0 10.7 0.0  0.2 0.0 83.0 0.9 1.0 2.7 1.0 0.0 0.6 100.0 979 10.7 974 
Fillor  1.7 10.9 0.1  0.0 0.3 84.2 0.3 1.3 0.4 0.1 0.6 0.1 100.0 4246 12.6 4240 
Të mesëm+ 2.7 11.5 0.1  0.0 0.0 81.8 0.4 2.8 0.0 0.2 0.4 0.1 100.0 988 14.3 987 
Nuk ka info/ND 0.0 0.0 0.0  (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 (0.0) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë                    
Më i varfër 0.0 8.3 0.0  0.1 0.3 83.3 1.2 0.9 3.0 0.0 1.9 1.0 100.0 1249 8.4 1236 
i dytë 0.5 14.1 0.1  0.0 0.3 84.0 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 1245 14.7 1245 
i mesëm 0.0 6.8 0.0  0.0 0.3 90.4 0.6 0.8 0.4 0.8 0.0 0.0 100.0 1250 6.8 1250 
i katërt 0.0 9.8 0.3  0.0 0.0 88.5 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 100.0 1250 10.1 1250 
Më i pasur 7.4 15.4 0.0  0.0 0.0 72.4 0.0 4.5 0.0 0.0 0.3 0.0 100.0 1247 22.8 1247 

1 MICS indikatori TC.16 - Mbështetja në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ngrohje të hapësirës 
A Për ata që jetojnë në amvisëri, të cilët nuk posedojnë ngrohje qendrore: 
B Këta lënde djegëse nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak se nuk janë regjistruar raste: ngrohje me energji solare, gaz natyral në gypa, biogaz, alkool/etanol, gazolinë/dizel, qymyr/linjit dhe pleh të kafshëve/mbeturina. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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Tabela TC.4.5R: Lloj i pajisjes për ngrohje të hapësirës që përdoret kryesisht dhe ekzistimi i oxhakut  
Përqindja e shpërndarjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të ngrohjes së hapësirës, që kryesisht përdoret në amvisëri dhe ekzistimi i oxhakut, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që kryesisht përdorin: 

Nuk 
ngrohet 
hapësirë 

në 
amvisëri Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Ngrohje 
qendrore 

Ngrohës të hapësirës   Shporet gatimi për ngrohje të hapësirës Sobë me 
tre 

gurë/Zjarr 
i hapur 

për 
ngrohje 

të 
hapësirës 

Kondicionues 
të ajrit 

Ngrohës 
termostatik 

Panele 
elektrike Tjetër 

i prodhuar  tradicional  i prodhuar  tradicional 

Me 
oxhak 

Pa 
oxhak   

Me 
oxhak 

Pa 
oxhak  

Pa 
oxhak 

Me 
oxhak  

Me 
oxhak 

Pa 
oxhak 

                       
Gjithsej 1.6 9.0 3.0  0.2 0.3  63.5 13.1  0.9 0.9 0.0 2.2 1.2 3.7 0.2 0.2 100.0 6241 
                       
Arsimi kreut të amvisërisë                    

Para fillor ose nuk 0.0 6.2 3.2  0.4 0.4  56.1 21.3  1.2 2.5 0.2 0.5 2.2 5.1 0.0 0.6 100.0 979 
Fillor 1.7 9.3 3.7  0.2 0.3  64.2 12.7  0.9 0.6 0.0 1.7 0.9 3.5 0.3 0.1 100.0 4246 
Të mesëm+ 2.7 9.7 0.1  0.0 0.0  68.0 6.9  0.7 0.7 0.0 5.8 1.3 3.5 0.4 0.1 100.0 988 
Nuk ka info/ND (0.0) (30.2) (0.0)  (0.0) (0.0)  (50.8) (19.0)  (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë                     

Më i varfër 0.0 5.3 5.3  0.3 1.4  44.3 32.4  2.3 3.8 0.2 0.0 0.2 2.6 0.9 1.0 100.0 1249 

i dytë 0.5 3.8 5.1  0.4 0.0  65.8 16.2  0.0 0.2 0.0 0.1 1.8 6.2 0.0 0.0 100.0 1245 

i mesëm 0.0 5.7 1.6  0.1 0.0  77.5 8.9  1.4 0.5 0.0 0.0 1.1 3.1 0.0 0.0 100.0 1250 

i katërt 0.0 10.3 1.2  0.0 0.0  75.1 6.0  0.5 0.0 0.0 2.0 1.8 3.1 0.0 0.0 100.0 1250 

Më i pasur 7.4 19.9 1.9  0.0 0.0  54.6 2.1  0.4 0.0 0.0 8.7 1.1 3.5 0.3 0.0 100.0 1247 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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Tabela TC.4.6R: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologjitë për ndriçim 
Shpërndarja e përqindjes së anëtarëve të amvisërisë sipas llojit të lëndës djegëse ndriçues që përdoret kryesisht për ndriçim nga amvisëria, dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë që jetojnë në amvisëritë, të cilat 
përdorin lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për ndriçim, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, që kryesisht mbështeten në 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 
(që jetojnë 

në amvisëri, 
të cilat kanë 
raportuar se 

përdorin 
hapësirë për 

ndriçim) 

Energji të pastra për ndriçimA:  Energji ndotëse për ndriçimA: 

Lëndë 
tjera 

djegëse 
për 

ndriçim 

Nuk ka 
ndriçim 

në 
amvisëri 

ND/ Nuk 
ka info Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Mbështetja 
parësore në 

lëndë djegëse të 
pastra dhe 

teknologji për 
ndriçim në 

amvisëritë të cilat 
kanë raportuar 

se përdorin 
ndriçim 1 

Rrymë 
elektrike 

Dritë elektrik 
dore që 

mbushet me 
rrymë, pishtar 
(bateri) ose 

fanar 

Dritë 
elektrik 
dore, 

pishtar 
(bateri) 

ose 
fanar    

Llambë 
vajguri Dru Qiri 

                 
Total 98.2 0.1 0.2  0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 6241 98.5 6240 
                 
Arsimi i kreut të amvisërisë                

Para fillor ose nuk ka 95.8 0.0 0.5  0.0 0.2 3.3 0.1 0.0 0.1 100.0 979 96.3 979 
Fillor  98.4 0.1 0.2  0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0 4246 98.8 4245 
Të mesëm+ 99.6 0.0 0.0  0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 988 99.6 988 
Nuk ka info/ND (100.0) (0.0) (0.0)  (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 (100.0) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë                 
Më i varfër 91.6 0.4 1.2  0.1 1.3 5.1 0.1 0.1 0.1 100.0 1249 93.3 1248 
i dytë 99.3 0.0 0.0  0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1245 99.3 1245 
i mesëm 100.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1250 100.0 1250 
i katërt 100.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1250 100.0 1250 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1247 100.0 1247 

1 MICS indikatori TC.17 - Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për ndriçim   
A Këta lënde djegëse nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak se nuk janë regjistruar raste: ngrohje me energji solare, gaz natyral në gypa, biogaz, alkool/etanol, gazolinë/dizel, qymyr druri, mbetje të 
korrave/barit/kashtës/shkurreve, pleh të kafshëve/mbeturina dhe llambë vaji. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela TC.4.7R: Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim, 
ngrohje dhe ndriçim  
Përqindja e anëtarëve të amvisërive, që jetojnë në amvisëri, të cilat përdorin lëndë djegëse të pastër dhe teknologji për gatim, 
ngrohje dhe ndriçim, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra 
dhe teknologji për gatim ngrohje dhe ndriçim 1,A Numri i anëtarëve të amvisërisë 

      
Gjithsej 11.7 6241 
     
Arsimi i kreut të amvisërisë    

Para fillor ose nuk ka 10.4 979 
Fillor  11.8 4246 
Të mesëm+ 12.9 988 
Nuk ka info/ND (0.0) 28 

Kuintili i indeksit të pasurisë     
Më i varfër 8.6 1249 
i dytë 11.1 1245 
i mesëm 6.8 1250 
i katërt 9.9 1250 
Më i pasur 22.3 1247 

1 MICS indikatori TC.18 - Mbështetja parësore në lëndë djegëse të pastra dhe teknologji për gatim, ngrohje dhe ndriçim;  
QZHQ Indikatori 7.1.2 

A Me qëllim të kalkulimit të indikatorëve, anëtarët e amvisërisë që nuk kanë raportuar gatim, hapësirë për ngrohje dhe ndriçim 
nuk janë përjashtuar nga numëruesi 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
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7.3 USHQIMI I FOSHNJAVE DHE FËMIJËVE TË VEGJËL 

Praktikat optimale të të ushqyerit të foshnjave dhe fëmijëve të vegjël do të mund ta rrisin mbijetesën dhe ta 
promovojnë rritjen e shëndetshme dhe zhvillimin, në veçanti gjatë periudhës kritike nga lindja deri në moshën 2 
vjeçare.  

Gjidhënia (mëkimi) në disa nga vitet e para të jetës e mbron fëmijën nga infeksionet, ofron burim ideal të 
nutrientëve dhe është ekonomikisht i sigurt.69 Përkundër këtyre dobive kritike, praktikat e gjidhënies janë nën 
nivelin optimal në shumë vende të botës. Shumë fëmijë nuk e fillojnë gjidhënien mjaft herët, nuk ushqehen 
ekskluzivisht me gjirin e nënës siç rekomandohet në gjashtë muajt e parë, ose e ndërpresin gjidhënien shumë 
herët.70 Shpeshherë nënat përballen me presione për të kaluar në përdorimin e formulave (tretjeve ushqimore) për 
foshnja, të cilat do të mund të kontribuojnë në çrregullimin e rritjes dhe kequshqyerjes me mikronutrientë. Formulat 
për foshnja dhe ushqimi tjetër zëvendësues i ushqimit të gjirit mund njashtu të jenë të rrezikshme për jetën në 
ambiente, në të cilat mungojnë kushtet higjienike dhe qasja në ujë të sigurt të pijshëm. Në disa raste, mund të jetë 
jo e sigurt edhe me përgatitje të sigurt dhe higjienike në shtëpi, për shkak të prishjes së ushqimit ose kontaminimeve 
tjera, të cilat mund të kenë efekt negativ të konsumuesit e pavetëdijshëm.71 Kur ta arrijnë fëmijët moshën 6 
muajshe, atëherë vetë konsumimi i  ushqimeve të duhura, adekuate dhe të sigurta, si shtojcë e vazhdimit të 
gjidhënies, do të shpie drejt rezultateve më të mira shëndetësore dhe rritjes më të mirë, si dhe potencialisht do ta 
reduktojnë rrëgjimin gjatë dy viteve të para të jetës.72  

UNICEF-i dhe OBSH-ja rekomandojnë që foshnjat duhet: (i) të pinë gji brenda një ore nga lindja; (ii) të ushqehen 
ekskluzivisht me gji për gjashtë muajt e parë të jetës; dhe (iii) të ushqehen me gji deri në moshën 2 vjeçare e më 
tutje.73 Duke filluar nga muaji i 6 ushqyerja me gji duhet të kombinohet me ushqim të sigurt, të përshtatshëm për 
moshën, të ngurtë, gjysmë të ngurtë dhe të butë me parime udhëzuese specifike të disponueshme për mënyrën 
sesi ushqyerja duhet të bëhet me tema që dallojnë nga konsistenca e ushqimit deri tek ushqimi i përgjegjshëm.74,75 
Në tabelën e poshtme janë dhënë rekomandimet standarde të gjidhënies dhe parimet udhëzuese për ushqim 
shtesë, për të cilët janë zhvilluar indikatorët standardë76,77, gjegjësisht janë grumbulluar në këtë hulumtim dhe janë 
shënuar në tabelën e mëposhtme.  

 

69 Victora, C. et al. “Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect.” The Lancet 387, (2016): 
475–90. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7 
70 UNICEF. From the first hour of life. Making the case for improved infant and young child feeding everywhere. New York: UNICEF, 
2016. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf  
71 Gossner, C. et al. “The Melamine incident: Implications for international food and feed safety.” Environ Health Perspective 117, 
no. 12 (2009): 1803–1808. doi: 10.1289/ehp.0900949 
72 Bhuta, Z. et al. “Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what 
cost?” The Lancet 382, no. 9890 (2013):452-477. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60996-4 
73 WHO. Implementing the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Meeting Report, Geneva: WHO Press, 2003. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1 
74 PAHO. Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. 2003. 
75  WHO. Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Geneva: WHO Press, 2005. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1 
76 WHO, UNICEF, USAID, AED, UCDAVIS, IFPRI. Indicators for assessing infant and young child feeding practices, Part I definitions. 

2008. 
77 UNICEF, FANTA, USAID, WHO. Reconsidering, refining and extending the WHO IYCF Indicators. Meeting Report, New York, 
2017. https://data.unicef.org/resources/meeting-report-infant-young-child-feeding-indicators/ 
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Parime 

rekomanduese/ 

udhëzuese 

Indikatorët/masat e përafërta78 Shënime për interpretim79 Tabela 

Gjidhënie brenda orës së 

parë pas lindjes 

Inicim i hershëm i gjidhënies 

Përqindja e fëmijëve më të fundit të lindur të gjallë, 

të grave me fëmijë të lindur të gjallë në 2 vitet e 

fundit, që janë ushqyer me gjirin e nënës brenda 

orës së parë të lindjes 

Ky është indikatori i vetëm në vargun e indikatorëve, 

i bazuar në kujtesën historike, për atë që ka ndodhur 

deri në 2 vite para të realizimit të intervistës.  

TC 7.1 

Gjidhënie ekskluzive për 

gjashtë muajt e para të jetës 

 

Gjidhënie ekskluzive nën 6 muaj 

Përqindja e foshnjave nën 6 muaj, të cilët ushqehen 

ekskluzivisht me gji80 

Përfshin praktikën e dëshiruar për të gjithë 

popullsinë e targetuar (d.m.th. të gjithë fëmijët e 

moshës 0-5 muaj duhet të ushqehen vetëm me gji) 

në një periudhë 24-orëshe. Nuk përfaqëson 

përqindjen e foshnjave që ushqehen ekskluzivisht 

me gji çdo ditë nga lindja deri në moshën 6 muajshe 

dhe nuk duhet të interpretohen si të tilla. 

TC.7.3 

Përfshirja e ushqimeve të 

forta, gjysme të forta dhe të 

buta në moshën 6 muajshe 

Përfshirja e ushqimeve të forta, gjysme të forta 

dhe të buta (mosha 6-8 muajshe) 

Përqindja e foshnjave të moshës 6-8 muajshe, të 

cilët kanë marrë ushqimeve të forta, gjysme të forta 

dhe të buta gjatë ditës paraprake 

 

Nënkupton praktikën e dëshiruar për të gjithë 

popullsinë e targetuar (d.m.th. të gjithë fëmijët e 

moshës 6-8 muaj duhet të hanë ushqime të forta) në 

një periudhë 24-orëshe. Kjo nuk e përfaqëson 

përqindjen e foshnjave, që kanë filluar të marrin 

ushqime të forta, kur i kanë mbushur 6 muaj e as 

përqindjen e fëmijëve të moshës 6-8 muajshe, që 

kanë konsumuar ushqime të forta çdo ditë, që kur i 

kanë mbushur 6 muaj dhe nuk duhet të 

interpretohen si të tilla.  

TC 7.6 

Vazhdimi i gjidhënies së 

shpeshtë sipas kërkesës 

për dy vjet e më shumë 

Vazhdimi i gjidhënies në moshën 1 dhe 2 vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të moshës 12-15 muajshe (1 

vit) dhe 20-23 muajshe (2 vite), të cilët janë ushqyer 

me gjirin e nënës gjatë ditës paraprake  

Përmban praktikën e dëshiruar për popullata të 

ndryshme të targetuara (fëmijët duhet të ushqehen 

me gji deri në 2 vjet) në një periudhë 24-orëshe. 

Sidoqoftë, kategorizimi 1 dhe 2 vjet mund të 

shkaktojë hutim, duke pasur parasysh diapazonin 

aktual të moshës në muaj për secilin indikator.  

TC.7.3 

Ofron ushqime me 

shpeshtësi adekuate dhe 

dendësi të energjisë  

Shpeshtësia minimale e ushqimeve (mosha 6–23 

muaj) 

Fëmijët e ushqyer me gji: 

Varësisht nga mosha, së paku dy ose tre ushqime i 

janë dhënë fëmijës gjatë ditës së djeshme  

Fëmijët nuk janë ushqyer me gji: 

Së paku katër ushqime dhe/ose ushqimeve me 

qumësht, të ofruar gjatë ditës paraprake 

Ky indikator e përfaqëson numrin minimal të vakteve 

dhe ushqimin jo adekuat. Për më tepër, pyetësorët 

standardë nuk dallojnë nëse konsumimi i qumështit 

ka qenë pjesë e një vakti me ushqim të fortë, apo si 

një vakt i veçantë. Prandaj, vaktet mund të llogariten 

dyfish për disa fëmijë që nuk ushqehen me gjirin e 

nënës. Proporcioni nuk duhet të krahasohen midis 

fëmijëve që ushqehen me gji dhe atyre që nuk që 

nuk ushqehen gji. 

TC.7.7 

Ofron ushqime me 

përmbajtje të nutrientëve 

adekuat  

  

Diversiteti minimal i ushqimit (mosha 6–23 

muajshe) 

Së paku pesë nga tetë grupet ushqimore81 të 

konsumuara gjatë 24 orëve para sondazhit 

Ky indikator e përfaqëson diversitetin minimal të 

ushqimeve dhe jo adekuatshmërinë. Për më tepër, 

konsumi i çdo sasie ushqimi nga secili grup 

ushqimor është i mjaftueshëm për t’u “llogaritur” pasi 

indikatori standard është menduar vetëm për t’i 

përfshirë përgjigjet po/jo. Shkallët nuk duhet të 

krahasohen midis fëmijëve që ushqehen me gji dhe 

atyre që nuk që nuk ushqehen gji.. 

TC.7.7 

Siguron sasi të duhur të 

ushqimit 

Nuk ekzistojnë indikatorë standardë  na 

Siguron ushqim me 

qëndrueshmëri adekuate 

  

Nuk ekzistojnë indikatorë standardë  na 

Përdorimi i shtojcave të 

vitaminave-mineraleve të 

produkteve të pasuruara  

Nuk ekzistojnë indikatorë standardë  na 

 

78 Duhet të theksohet se këta indikatorë janë, në përgjithësi, masa të përafërta që nuk i përfshijnë rekomandimet ose udhëzimet 

e sakta, por shërbejnë si bazë për monitorim, duke siguruar informacione të dobishme për popullatën e interesit. 
79 Për të gjithë indikatorët përveç fillimit të hershëm të ushqyerjes me gji, përkufizimi bazohet në statusin aktual, domethënë atë 

që ka ndodhë gjatë ditës para sondazhit nga koha kur fëmija është zgjuar, deri në kohën kur ai/ajo ka fjetur dhe deri në mëngjesin 

e ditës së intervistës. 
80 Foshnjat që ushqehen me qumështin e gjirit të nënës dhe nuk marrin asnjë lëng ose ushqim tjetër, me përjashtim të zgjidhjes 
së rehidratimit oral, vitaminave, shtojcave minerale dhe ilaçeve. 
81 Indikatori bazohet në konsumin e çdo lloj sasie të ushqimit nga të paktën 5 nga 8 grupet e mëposhtme të ushqimit: 1) qumësht 
gjiri, 2) kokrra, rrënjë dhe zhardhokë, 3) bishtajore dhe arra, 4) produkte të qumështit (qumësht, formula për foshnjë, kos, 
djathë), 5) produkte mishi (mish, peshk, shpendë dhe mëlçi/mish të organeve), 6) vezë, 7) fruta dhe perime të pasura me 
vitaminë-A, dhe 8) fruta dhe perime të tjera 
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Parime 

rekomanduese/ 

udhëzuese 

Indikatorët/masat e përafërta78 Shënime për interpretim79 Tabela 

Përgatitja dhe ruajta e sigurt 

e ushqimeve 

Përderisa nuk ishte e mundur të zhvillohen 

indikatorë për t’i përfshirë plotësisht udhëzimet, një 

indikator mbulon një pjesë të parimit: Mos ushqyerja 

me shishe me biberon: 

 TC.7.8 

Ushqimi i përgjegjshëm Nuk ekzistojnë indikatorë standardë   na 

Përveç indikatorëve në tabelën e mësipërme, janë kombinuara tre dimensione të ushqyerjes plotësuese për ta 
formuar një indikator të përbërë “të ushqimit të pranueshëm minimal”. Ky indikator i vlerëson nevojat e energjisë 
dhe përshtatshmërinë e lëndëve ushqyese (përveç hekurit). Për të pasur një ushqim minimal të pranueshëm, një 
fëmijë duhet të ketë konsumuar një ditë më parë: 

• Numrin adekuat të ushqimeve/vakteve/dhënies së qumështit; 

• Produktet ushqimore nga së paku 5 prej 8 grupeve ushqimore për ushqim të fëmijëve me qumësht; dhe 4 
prej 782 grupeve ushqimore për fëmijët që nuk ushqehen me qumësht; dhe 

• Së paku dy ushqime me qumësht për fëmijët që nuk ushqehen me qumështin e nënës. 

Tabelat TC.7.1 dhe TC.7.1R bazohen në raportet e nënave për atë se kur për herë të parë i është dhënë gji fëmijës 
së tyre të lindur të fundit. Tabelat e theksojnë proporcionin se kush është ushqyer ndonjëherë me gji, si dhe ata që 
janë ushqyer për herë të parë me gji brenda një ore dhe një ditë të lindjes. 

Tabelat TC.7.2 dhe TC.7.2R paraqesin informacione rreth lëngjeve ose ushqimeve tjera që iu janë dhënë foshnjave 
në 3 ditët e para të jetës, përpos qumështit të gjirit. Të dhënat ndahen sipas karakteristikave të ndryshme të sfondit, 
duke përfshirë faktin nëse fëmija ka qenë i ushqyer ndonjëherë me gji ose jo. 

Grupi i indikatorëve të ushqyerjes së foshnjave dhe fëmijëve të vegjël të raportuar në tabelat TC.7.3 përmes TC.7.6 
- dhe tabelat TC.7.3R dhe TC.7.6R për vendbanimet rome bazohen në raportin e nënës për konsumin e ushqimit dhe 
lëngjeve gjatë ditës, ose natës para intervistës. Të dhënat i nënshtrohen një sërë kufizimesh, disa kanë të bëjnë me 
aftësinë e të anketuarave për të siguruar një raport të plotë për lëngjet dhe ushqimin e konsumuar të fëmijës për 
shkak të gabimeve rreth moskujtesës së duhur, si dhe mungesës së njohurive në rastet kur fëmija është ushqyer nga 
persona tjerë. 

Në tabelat TC.7.3 dhe TC.7.3R, statusi i ushqyerjes me gji paraqitet për foshnjat e moshës 0–5 muaj të ushqyer 
ekskluzivisht me gji (d.m.th. ata që ushqehen vetëm gji) dhe foshnjat e ushqyera kryesisht me gji në moshë 0–5 muaj 
(d.m.th. ata që marrin gji përveç ujit dhe/ose lëngjeve tjera përveç qumështit). Tabela tregon edhe vazhdimin e 
ushqyerjes me gji të fëmijëve të moshës 12-15 muajshe dhe atyre të moshës 20–23 muajshe. 

Tabelat TC.7.4 dhe TC.7.4R e paraqesin kohëzgjatjen e mesatares së ushqimit me gji të foshnjave të moshës 0–35 
muajshe dhe mesataren gjatë ushqimit ekskluziv me gji dhe ushqimin kryesisht me gji të fëmijëve të moshës 0–23 
muajshe. 

Në tabelat TC.7.5 and TC.7.5R  është shpjeguar adekuatshmëria e moshës së praktikës së ushqimit me gji për fëmijët 
nën moshën 24 muajshe në nivel nacional dhe në vendbanimet rome. Kriteret e ndryshëm të të ushqyerit përdoren 
varësisht nga mosha e fëmijës. Për foshnjat e moshës 0–5 muajshe, ushqimi ekskluziv me gji konsiderohej ushqim 
adekuat për moshën, ndërsa për fëmijët e moshës 6–23 muajshe konsiderohej ushqim adekuat për moshën, nëse 
ushqehen me gji dhe ushqime të forta, gjysmë të forta dhe të buta. 

Më tej tabela TC.7.6 fokusohet në përfshirjen e ushqimeve të forta, gjysmë të forta ose të buta për foshnjat e 
moshës 6–8 muajshe, ndërsa tabela TC.7.7 e prezanton përqindjen e fëmijëve të moshës 6–23 muajshe, të cilët  
kanë pranuar numër minimal të llojllojshmërisë së ushqimeve/vakteve gjatë ditës paraprake (duke iu referuar 
ushqimeve të forta, gjysmë të forta, ose të buta, por edhe ushqimeve me qumësht për fëmijët që nuk ushqehen me 

 

82 Keni parasysh që emëruesi bëhet 7 grupe të ushqimit për fëmijët, të cilët nuk ushqehen me gjirin e nënës, të dhënë në 
indikatorin e përbërë, pasi grupi i produkteve të qumështit është hequr nga llojllojshmëria e ushqimit, pasi është vlerësuar 
ndaras.   
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gjirin e nënës), sipas statusit të ushqimit me gji. Ngjashëm, tabelat TC.7.6R dhe TC.7.7R i prezantojnë të dhënat për 
fëmijët e vendbanimeve rome. 

Praktika e vazhdueshme e ushqimit me shishe si të tilla paraqesin shqetësim, për shkak të potencialit të 
kontaminimit, nëse shishja dhe/ose biberoni nuk janë pastruar si duhet ose nuk janë sterilizuar. Ushqimi me shishe 
mund njashtu ta dëmtojë ushqimin me gji, për shkak të hutisë që shkaktohet mes thithkës dhe biberonit, në veçanti 
te foshnjat në moshë më të hershme.83 Tabelat TC.7.8 dhe TC.7.8R e prezantojnë përqindjen e fëmijëve të moshës 
0–23 muajshe, të cilët janë ushqyer me shishe, gjegjësisht me biberon gjatë ditës së kaluar.

 

83 Zimmerman, E. and K. Thopmson. “Clarifying Nipple confusion.” J Perinatol 35, no.11 (2015):895-9. doi: 10.1038/jp.2015.83. 
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Tabela TC.7.1: Gjidhënia fillestare 
Përqindja e fëmijëve të lindur më të fundit të grave të moshës 15-49 vjeçare që kanë lindur fëmijë të gjallë në 2 vitet e fundit, të 
cilët ndonjëherë janë ushqyer me gji, janë ushqyer me gji një ore pas lindjes dhe brenda një dite pas lindjes, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
fëmijëve të cilët 
ndonjëherë janë 
ushqyer me gji1 

Përqindja e fëmijëve të cilët janë 
ushqyer me gji: 

Numri i fëmijëve të 
lindur të fundit të 

grave të moshës që 
kanë lindur fëmijë të 

gjallë në 2 vitet e 
fundit 

Janë ushqyer 
me gji një orë 
pas lindjes2 

 Brenda dite pas 
lindjes 

       
GjithsejA 89.9 9.5 54.5 339 
       
Mjedisi      

Urban 91.5 12.3 56.7 211 
Rural 87.1 4.8 50.9 128 

Muajt nga lindja e fundit      
0-11 muaj 89.7 7.1 53.3 145 
12-23 muaj  90.0 11.3 55.4 194 

Arsimi i nënës      
Fillor ose nuk ka 88.0 4.4 43.8 70 
Të mesëm 87.1 7.5 61.8 114 
Sipëror 92.8 13.2 54.0 155 

Vendi i lindjes B      
Enti shëndetësor 90.0 9.6 55.0 336 

Publik 89.3 6.9 54.6 294 
Privat 94.6 28.5 58.0 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) 3 
Lloji i lindjes      

Lindje vagjinale 91.4 10.2 66.9 209 
Prerje cezariane 87.5 8.3 34.5 130 

Vështirësitë e nënës në funksionim      
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 89.8 9.6 54.1 333 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 3 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       
Maqedonas 90.8 12.0 57.4 184 
Shqiptar 88.4 5.5 44.8 99 
Tjetër 89.6 8.5 62.4 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 84.3 5.7 51.1 77 
Niveli i dytë 92.2 4.7 58.4 60 
Mesatar 91.0 6.3 41.5 61 
Niveli i katërt 91.0 15.6 63.8 67 
Më i pasur 91.9 14.6 57.5 73 

1 MICS indikatori TC.30 - Fëmijët që janë ushqyer ndonjëherë me gji  
2 MICS indikatori TC.31 - Inicimi i hershëm i ushqimit me gji 

A Variabla e sfondit “Ndihmë në lindje” nuk është paraqitur, pasi që të gjithë fëmijët e fundit të lindur në 2 vitet e fundit ishin lindur 
nga punonjësi i shkathtë mjekësor  
B Kategoria “Shtëpi” nuk është paraqitur në tabelë, pasi që nuk kishte raste të regjistruara. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.7.2: Ushqimi i foshnjës së posalindur 
Përqindja e shumicës së fëmijëve të lindur nga gratë e moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas llojit të lëngjeve ose sendeve (duke mos marrë parasysh ushqimin nga gjiri) që 
konsumohen në 3 ditët e para të jetës, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë konsumuarA:   TipiB i lëngjeve ose sendeve (pa e llogaritur 
gjidhënien) të konsumuar në 3 ditët e para të 

jetës 
Numri i fëmijëve 
më të fundit të 

lindur nga gratë 
me një lindje të 

gjallë në 2 vitet e 
fundit  

Qumësht 
(tjetër 
përpos 

qumështit 
të nënës)  

Ujë me 
sheqer 

ose 
glukozë  

Formula 
për 

foshnja 

Çaj/infuzion 
/preparate 

   tradicionale 
 bimore 

Barëra të 
përshkruara 
nga mjeku 

(ORS)/tretje 
uji me 

sheqer-kripë Tjetër 

 

 

Vetëm 
lëngjet me 

bazë 
qumështi 

Lëngjet/sendet 
me bazë jo 

vetëm 
qumështi Të dy Cilido 

                          

GjithsejC 12.0 6.1 56.1 1.8 2.6 0.1  62.1 3.5 4.5 70.1 339 
  

           
  

Mjedisi  
          

  
Urban 9.6 7.6 60.0 2.6 3.0 0.1  61.7 4.5 5.8 72.1 211 
Rural 16.1 3.6 49.7 0.5 1.9 0.0  62.8 1.9 2.3 67.0 128 

Muaj nga lindja              
0-11 muaj 12.2 6.9 58.0 0.4 1.6 0.0  64.6 2.8 4.5 71.9 145 
12-23 muaj 11.8 5.5 54.7 2.9 3.4 0.1  60.3 4.1 4.5 68.9 194 

Statusi  gjidhënies              
Është ushqyer me gji ndonjëherë 11.6 4.8 54.6 2.0 1.8 0.1  60.3 2.5 4.4 67.2 305 
Kurrë nuk është ushqyer me gji 15.3 17.8 69.4 0.0 10.1 0.0  78.3 12.9 4.9 96.1 34 

Vendi i lindjes              
Shtëpi              
Ent shëndetësor 12.1 6.2 55.7 1.8 2.6 0.1  61.8 3.5 4.5 69.9 336 

Publik 13.2 6.5 52.0 2.1 2.9 0.0  59.0 3.6 5.0 67.5 294 
Privat 4.4 3.9 81.7 0.0 0.6 0.6  81.6 3.4 1.2 86.1 42 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 3 
Arsimi i nënës              

Fillor ose nuk ka 17.3 0.4 59.6 0.7 1.4 0.0  76.9 1.0 0.0 77.9 70 
Të mesëm 8.8 6.2 53.0 3.4 1.3 0.0  51.0 1.8 7.8 60.6 114 
Sipëror 12.0 8.6 56.8 1.2 4.1 0.2  63.7 5.9 4.1 73.7 155 

Vështirësitë e nënës në funksionim              
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 11.7 6.2 56.8 1.7 2.7 0.1  62.6 3.6 4.5 70.7 333 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 3 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë               
Maqedonas 5.3 10.4 65.4 2.8 4.5 0.1  60.5 6.0 7.4 73.9 184 
Shqiptar 28.9 0.8 38.9 0.8 0.3 0.0  66.7 0.5 1.1 68.3 99 
Tjetër 4.4 1.4 56.1 0.3 0.3 0.0  59.5 0.8 0.9 61.2 56 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 14.6 1.2 46.1 0.5 0.9 0.0  60.0 1.0 0.7 61.7 77 
Niveli i dytë 14.0 4.1 49.0 1.5 1.7 0.0  59.8 3.1 2.6 65.5 60 
Mesatar 15.3 8.0 62.4 5.2 1.6 0.0  63.4 4.2 9.1 76.6 61 
Niveli i katërt 9.1 9.6 55.8 0.0 2.2 0.0  59.7 5.2 4.4 69.3 67 
Më i pasur 7.5 8.2 67.6 2.2 6.4 0.4  67.5 4.4 6.3 78.2 73 

A Këta lloje të lëngjeve ose produkteve nuk janë dhënë, për shkak se nuk janë zbuluar raste: ujë i thjeshtë, ujë (lëng) kundër dhembjeve të stomakut, lëng frutash dhe mjaltë. 
B Lëngjet e bazuara na qumësht përshijnë qumësht (tjetër përpos qumështit të nënës) dhe formula për foshnja. Lëngjet që nuk kanë bazë qumështi përfshijnë ujët të thjeshtë, sheqer ose glukozë, ujë (lëng) 
kundër dhembjeve të stomakut, lëng frutash, çaj/infuzione/preparate tradicionale barishtore, mjaltë dhe “të tjera”. Vini re se ilaçet e përshkruara/ORS/tretjet e kripës dhe sheqerit nuk përfshihen në asnjë 
kategori. 
C Variabla e sfondit “Ndihmë në lindje” nuk është paraqitur, pasi që të gjithë fëmijët e fundit të lindur në 2 vitet e fundit ishin lindur nga punonjësi i shkathtë mjekësor 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.7.3: Statusi i gjidhënies 
Përqindja e fëmijëve të gjallë sipas statusit të gjidhënies në grupmoshë të përzgjedhur, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e moshë 0-5 muajshe   
Fëmijët e moshës 12-15 

muajshe    Fëmijët e moshës 20-23 

Përqindja 
e fëmijëve 

të cilët 
janë 

ushqyer 
vetëm me 

gji1 

Përqindja e 
fëmijëve 

kryesisht të 
ushqyer me 

gji2 

Numri i 
fëmijëv

e  

Përqindja e 
fëmijëve të 

ushqyer me gji 
(Ushqim me gji i 
vazhdueshëm 
në moshën 1 

vjeçare) 3 

Numri i 
fëmijëv

e  

Përqindja e 
fëmijëve të 

ushqyer me gji 
(Ushqim me gji 
i vazhdueshëm 
në moshën 2 

vjeçare) 4 
Numri i 
fëmijëve 

                    
Gjithsej 27.5 39.4 119  37.1 132  17.1 85 
            
Gjinia           

Mashkull 28.4 43.1 73  35.1 81  (19.2) 42 
Femër (26.1) (33.4) 46  40.2 51  15.1 43 

Mjedisi           
Urban 29.9 39.8 68  41.1 72  (17.9) 49 
Rural 24.3 38.8 51  32.2 60  (16.1) 36 

Arsimi i nënës           
Fillor ose nuk ka (*) (*) 32  (*) 25  (*) 19 
Të mesëm (22.8) (39.9) 43  (39.1) 39  (9.2) 27 
Sipëror (43.1) (54.0) 44  36.5 69  (18.5) 39 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

          

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 2  (*) 2  (*) 1 
Nuk ka vështirësi në 

funksionim 
28.2 40.4 116  36.6 130  17.4 84 

Nuk ka informacion (*) (*) 1  - 0  - 0 
Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë  

          

Maqedonas 35.1 49.5 54  36.2 66  7.2 40 
Shqiptar (24.0) (29.2) 43  (36.6) 42  (23.5) 33 
Tjetër (*) (*) 22  (*) 24  (*) 12 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër (17.4) (33.1) 37  (48.4) 31  (*) 17 
Niveli i dytë (28.4) (31.3) 22  (*) 26  (*) 20 
Mesatar (14.8) (26.4) 27  (37.6) 26  (*) 11 
Niveli i katërt (*) (*) 19  (*) 19  (*) 19 
Më i pasur (*) (*) 14  (*) 30  (*) 18 

1 MICS indikatori TC.32 - Gjidhënia ekskluzive në 6 muaj 
2 MICS indikatori TC.33 - Mbizotërimi i gjidhënies të fëmijët në 6 muaj 
3 MICS indikatori TC.33 - Mbizotërimi i gjidhënies të fëmijët në 6 muaj 

4 MICS indikatori TC.35 - Gjidhënia e vazhdueshme në moshën 2 vjeçare 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela TC.7.4: Kohëzgjatja e gjidhënies 
Kohëzgjatja mesatare e çdo ushqyerjeje me gji te fëmijët e moshës 0-35 muaj dhe kohëzgjatja mesatare e ushqyerjes 
ekskluzive me gji dhe ushqyerjes kryesisht me gji te fëmijët e moshës 0-23 muaj, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  
Kohëzgjatja 
mesatare e 

gjidhënies (në 
muaj) 1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 0-

35 
muajshe 

Kohëzgjatja mesatare e 
gjidhënes (në muaj): 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 0-

23 
muajshe 

Ushqim ekskluziv 
me gji 

Ushqim 
kryesisht me gji 

            
Mesatarja 7.2 841 0.7 0.7 575 

        

Gjinia       
Mashkull 6.7 442 0.6 0.7 312 
Femër 8.8 399 0.9 1.2 263 

Mjedisi       
Urban 7.0 512 1.2 1.6 351 
Rural 9.3 329 0.5 0.6 224 

Arsimi i nënës       
Fillor ose nuk ka 5.4 195 0.5 0.6 125 
Të mesëm 5.8 270 0.7 0.7 184 
Sipëror 9.6 375 0.8 2.8 266 

Vështirësitë e nënës në funksionim       
Ka vështirësi në funksionim (*) 12 (*) (*) 6 
Nuk ka vështirësi në funksionim 7.5 816 0.7 0.7 561 
Nuk ka informacion (*) 12 (*) (*) 8 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 8.4 417 0.7 2.3 299 
Shqiptar 4.4 264 0.6 0.6 181 
Tjetër 14.5 160 1.3 1.8 95 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 9.9 207 0.5 0.5 135 
Niveli i dytë 4.1 164 0.6 0.6 102 
Mesatar 8.3 146 0.5 0.5 101 
Niveli i katërt 5.9 162 3.0 3.3 117 
Më i pasur 10.7 162 0.9 1.6 121 

 
      

Mesatarja 11.4 841 1.5 2.2 575 
1 MICS indikatori TC.36 - Kohëzgjatja e gjidhënies 

(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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 Tabela TC.7.5: Gjidhënia e përshtatur me moshën 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 muajshe, të cilët janë ushqyer me gji në mënyrë adekuate gjatë ditës së kaluar, Maqedonia 
e Veriut, 2018-2019 

  Fëmijët e moshës 
0-5 muajshe   

Fëmijët e moshës 6-
23 muajshe   

Fëmijët e moshës 
0-23 muajshe 

Përqindja 
e 

fëmijëve 
të 

ushqyer 
vetëm 
me gji1 

Numri 
fëmijëve  

Përqindja e 
fëmijëve 
aktualisht 
të ushqyer 
me gji dhe 

me 
ushqime të 

forta, 
gjysmë të 

forta dhe të 
buta 

Numri 
fëmijëve  

Përqindja 
e atyre të 
ushqyer 

në 
mënyrë 

adekuate2 
Numri 

fëmijëve 

                  
Gjithsej 27.5 119  32.8 457  31.7 575 
           
Gjinia          

Mashkull 28.4 73  28.2 239  28.2 312 
Femër (26.1) 46  37.8 218  35.8 263 

Mjedisi          
Urban 29.9 68  31.8 283  31.4 351 
Rural 24.3 51  34.4 174  32.1 224 

Arsimi i nënës          
Fillor ose nuk ka (*) 32  30.1 93  25.5 125 
Të mesëm (22.8) 43  24.8 142  24.4 184 
Sipëror (43.1) 44  39.0 222  39.7 266 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim (*) 2  (*) 4  (*) 6 
Nuk ka vështirësi në funksionim 28.2 116  33.3 446  32.3 561 
Nuk ka informacion (*) 1  (*) 7  (*) 8 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 35.1 54  34.8 246  34.9 299 
Shqiptar (24.0) 43  32.2 138  30.2 181 
Tjetër (*) 22  27.1 73  24.5 95 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër (17.4) 37  33.7 98  29.3 135 
Niveli i dytë (28.4) 22  25.9 80  26.4 102 
Mesatar (14.8) 27  36.8 73  30.8 101 
Niveli i katërt (*) 19  26.1 98  32.0 117 
Më i pasur (*) 14  40.5 107  39.3 121 

1 MICS indikatori TC.32 - Ushqimi ekskluziv me gji në moshën 6 muajshe 
2 MICS indikatori TC.37 - Gjidhënia e përshtatur me moshë 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  

 

Tabela TC.7.6: Përfshirja e ushqimeve të forta, gjysmë të forta ose të buta 
Përqindja e foshnjave të moshës 6-8 muajshe, të cilët kanë marrë ushqim të fortë, gjysmë të fortë ose të butë gjatë ditës së 
kaluar Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  Aktualisht ushqehen me 
gji   

Aktualisht nuk ushqehen 
me gji  Të gjithë 

Përqindja e 
atyre që 
marrin 

ushqim të 
fortë, gjysmë 
të fortë ose 

të butë 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 6-
8 muajshe  

Përqindja e 
atyre që 
marrin 

ushqim të 
fortë, gjysmë 
të fortë ose 

të butë 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 6-8 

muajshe  

Përqindja e 
atyre që 
marrin 

ushqim të 
fortë, gjysmë 
të fortë ose 

të butë1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 6-
8 muajshe 

                  
Gjithsej  (92.2) 39  (100.0) 46  96.5 85 
           
Gjinia          

Mashkull (*) 15  (100.0) 28  (93.1) 43 
Femër (*) 24  (*) 18  (100.0) 42 

Mjedisi          
Urban (*) 24  (100.0) 36  (95.0) 60 
Rural (*) 15  (*) 10  (100.0) 25 

1 MICS indikatori TC.38 - Përfshirja e ushqim të fortë, gjysmë të fortë ose të butë  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.7.7: Praktikat e ushqimit të foshnjave dhe fëmijëve të vegjël 
Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muajsh, të cilët kanë marrë lëngje adekuate dhe ushqime të forta, gjysmë të forta në numër minimal të vakteve ose më shumë, gjatë ditës së kaluar, sipas statusit të të ushqyerit me gji, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Aktualisht ushqehen me gji  Aktualisht nuk ushqehen me gji   Të gjithë 

Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë pasur: Numri i 
fëmijëve 

të moshës 
6-23 

mujore 

 Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë pasur: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 6-
23 mujore 

 Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë pasur: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 6-
23 mujore 

Diversitet 
minimal 

ushqimorA 

Shpeshtësi 
minimale e 

të 
ushqyeritB 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm
1,C  

Diversitet 
minimal 

ushqimorA 

Shpeshtës
i minimale 

e të 
ushqyeritB 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm1

2,C 

Së paku dy 
ushqime 

me 
qumësht3  

Diversitet 
minimal 

ushqimor4,

A 

Shpeshtësi 
minimale e të 
ushqyerit5,B 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm C 
                                

Gjithsej  66.9 77.5 59.0 154  47.7 81.1 34.7 82.4 302  54.2 79.9 42.9 457 
                  

Gjinia                 

Mashkull 60.0 70.2 50.2 72  50.1 84.6 39.6 85.1 167  53.1 80.2 42.8 239 

Femër 72.9 83.9 66.8 82  44.7 76.8 28.6 79.0 135  55.4 79.5 43.1 218 

Mjedisi                 

Urban 66.8 79.3 61.3 95  45.6 81.8 29.7 81.3 188  52.7 81.0 40.3 283 
Rural 66.9 74.5 55.4 60  51.2 79.9 42.9 84.1 114  56.6 78.0 47.2 174 

Mosha (në muaj)                 
6-8 (37.1) (60.8) (34.0) 39  (22.0) (99.4) (19.6) (97.0) 46  28.9 81.9 26.1 85 
9-11 (75.8) (74.2) (54.9) 19  (45.2) (90.5) (38.0) (86.6) 35  56.1 84.7 44.0 54 
12-17 77.0 83.7 70.2 74  61.8 77.9 45.0 79.4 111  67.8 80.3 55.0 185 
18-23 (*) (*) (*) 23  45.1 73.5 29.5 77.8 109  50.6 76.1 36.3 132 

Arsimi i nënës                 

Fillor ose nuk ka (27.4) (56.0) (17.2) 30  18.7 76.6 11.7 84.2 63  21.5 70.0 13.4 93 

Të mesëm 74.1 71.6 61.1 38  41.6 91.7 34.6 83.8 104  50.4 86.3 41.7 142 

Sipëror 77.3 87.5 72.5 86  66.0 75.1 45.5 80.4 135  70.4 79.9 56.0 222 

Vështirësitë e nënës në funksionim                

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 1  (*) (*) (*) (*) 3  (*) (*) (*) 4 

Nuk ka vështirësi në funksionim 67.4 78.1 59.5 153  48.5 80.5 35.1 81.8 292  55.0 79.6 43.5 446 

Nuk ka informacion - - - 0  (*) (*) (*) (*) 7  (*) (*) (*) 7 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                 

Maqedonas 74.7 83.4 67.3 88  64.9 80.9 43.7 78.0 157  68.4 81.8 52.2 246 

Shqiptar (66.1) (66.2) (54.4) 44  33.1 76.9 26.6 84.0 93  43.7 73.5 35.5 138 

Tjetër (*) (*) (*) 22  (21.9) (89.1) (21.9) (92.8) 52  26.1 85.4 25.7 73 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  

Më i varfër (41.6) (63.3) (32.7) 35  33.3 76.6 27.6 89.4 63  36.2 71.8 29.4 98 

Niveli i dytë (75.1) (80.1) (64.6) 21  20.9 85.8 15.8 76.8 59  34.9 84.3 28.4 80 

Mesatar (75.7) (83.1) (65.1) 27  62.4 89.5 56.2 88.4 46  67.3 87.2 59.5 73 

Niveli i katërt (71.3) (80.7) (63.8) 26  54.0 89.6 41.1 90.4 73  58.6 87.2 47.0 98 

Më i pasur (74.6) (81.9) (70.2) 46  (70.3) (64.7) (36.5) (66.2) 61  72.2 72.1 51.1 107 
1 MICS indikatori TC.39a -Ushqimi minimal i pranueshëm (fëmijë të ushqyer me gji) 

2 MICS indikatori TC.39b - Ushqimi minimal i pranueshëm (fëmijë jo të ushqyer me gji) 
3 MICS indikatori TC.40 - Shpeshtësia e ushqimit me qumësht për fëmijët që nuk ushehen me gji 

4 MICS indikatori TC.41 - Diversiteti minimal ushqimor 
5 MICS indikatori TC.42 - Shpeshtësia minimale e të ushqyerit 

A Diversiteti minimal ushqimor përcaktohet si marrje e ushqimeve nga të paktën 5 nga 8 grupet ushqimore: 1) qumësht gjiri, 2) kokrra, rrënjë dhe zhardhokë, 3) bishtajore dhe arra, 4) produkte të qumështit (qumësht, formulë për foshnje, kos, djathë), 5) ushqime 
me mish (mish, peshk, shpendë dhe mëlçi/organe), 6) vezë, 7) pemë dhe perime të pasura me vitaminë A dhe 8) fruta dhe perime të tjera 
BShpeshtësia minimale e vaktit midis fëmijëve që aktualisht ushqehen me gji përcaktohet si fëmijë që gjithashtu konsumojnë edhe ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta 2 herë ose më shumë çdo ditë për fëmijët e moshës 6-8 muaj dhe 3 herë ose 
më shumë çdo ditë për fëmijët e moshës 9-23 muaj. Për fëmijët që nuk ushqehen me gji nga mosha 6-23 muaj përkufizohet se marrin ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta, ose ushqime të qumështit, të paktën 4 herë 
Frekuenca minimale e vaktit midis fëmijëve aktualisht që ushqehen me gji përcaktohet si fëmijë që gjithashtu morën ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta 2 herë ose më shumë çdo ditë për fëmijët e moshës 6-8 muaj dhe 3 herë ose më shumë çdo 
ditë për fëmijët e moshës 9-23 muaj. Për fëmijët që nuk ushqehen me gji nga mosha 6-23 muaj përkufizohet se marrin ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta, ose ushqime të qumështit, të paktën 4 herë 
C Ushqimi minimal i pranueshëm për fëmijët që ushqehen me gji të moshës 6-23 muaj është përcaktuar si konsumimi i ushqimit minimal dhe shpeshtësia minimale e vakteve, ndërsa për fëmijët që nuk ushqehen me gji kërkon të paktën 2 ushqime me qumësht, 
ndërsa diversiteti minimal është arritur pa llogaritur ushqimin me qumësht. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela TC.7.8: Ushqim me shishe 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 vjeçare, të cilët janë ushqyer me shishe me biberon gjatë ditës së kaluar, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 
muajshe, të cilët janë ushqyer me shishe 

me biberon1 

Numri i fëmijëve të 
moshës 0-23 

muajshe 

      
Gjithsej  84.2 575 
     
Gjinia    

Mashkull 85.9 312 
Femër 82.1 263 

Mjedisi    
Urban 82.0 351 
Rural 87.5 224 

Mosha (në muaj)    
0-5 70.4 119 
6-11 86.9 140 
12-23 88.1 317 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka 89.1 125 
Të mesëm 89.7 184 
Sipëror 78.0 266 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 6 
Nuk ka vështirësi në funksionim 84.0 561 
Nuk ka informacion (*) 8 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 81.0 299 
Shqiptar 85.2 181 
Tjetër 91.9 95 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 89.9 135 
Niveli i dytë 88.6 102 
Mesatar 90.7 101 
Niveli i katërt 80.3 117 
Më i pasur 72.3 121 

1 MICS indikatori TC.43 - Ushqimi me shishe 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.7.1R: Gjidhënia fillestare 
Përqindja e fëmijëve të lindur më të fundit të grave të moshës 15-49 vjeçare që kanë lindur fëmijë të gjallë në 2 vitet e fundit, të 
cilët ndonjëherë janë ushqyer me gji, janë ushqyer me gji një ore pas lindjes dhe brenda një dite pas lindjes, Vendbanimet rome 
të Maqedonia e Veriut, 2018-2019   

  

Përqindja e 
fëmijëve të cilët 
ndonjëherë janë 
ushqyer me gji1 

Përqindja e fëmijëve të cilët janë 
ushqyer me gji: 

Numri i fëmijëve të 
lindur të fundit të grave 

të moshës që kanë 
lindur fëmijë të gjallë 

në 2 vitet e fundit 

Janë ushqyer 
me gji një orë 
pas lindjes 2 

 Brenda dite pas 
lindjes 

  
   

  
Gjithsej  89.2 15.7 65.6 239 
  

   
  

Muajt nga lindja e fundit 
   

  
0-11 muaj 91.2 17.8 61.4 115 
12-23 muaj  87.3 13.8 69.4 124 

Arsimi i nënës 
   

  
Para fillor ose nuk ka 89.4 14.2 57.3 56 
Fillor 90.3 17.3 73.4 133 
Të mesëm+ 86.0 13.5 54.1 50 

Ndihmesë gjatë lindjes 
   

  
Personel mjekësor i aftësuar 89.0 15.1 65.6 235 
Mami tradicionale - - - 0 
Tjetër / Jo mami (*) (*) (*) 3 

Vendi i lindjes 
   

  
Shtëpi (*) (*) (*) 1 
Ent shëndetësor 89.2 14.9 64.8 231 

Publik 89.4 15.1 64.8 229 
Privat (*) (*) (*) 2 

Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) 7 

Lloji i lindjes      
Lindje vagjinale 91.0 17.9 76.0 189 
Prerje cezariane 82.3 7.5 25.8 50 

Vështirësitë e nënës në funksionim 
   

  
Ka vështirësi në funksionim 79.0 39.2 70.1 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 89.2 15.1 65.9 222 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 7 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
   

  
Më i varfër 87.4 12.7 68.3 52 
Niveli i dytë (86.6) (13.8) (52.8) 48 
Mesatar (91.0) (18.0) (72.8) 43 
Niveli i katërt (91.0) (14.6) (68.3) 45 
Më i pasur (90.3) (19.9) (66.3) 50 

1 MICS indikatori TC.30 - Fëmijët që janë ushqyer ndonjëherë me gji 
2 MICS indikatori TC.31 - Inicimi i hershëm i ushqimit me gji 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela TC.7.2R: Ushqimi i foshnjës së posalindur 
Përqindja e shumicës së fëmijëve të lindur nga gratë e moshës 15-49 vjeçare me lindje të gjallë në 2 vitet e fundit sipas llojit të lëngjeve ose gjërave  (duke mos marrë parasysh ushqimin nga gjiri) që konsumohen në 3 
ditët e para të jetës, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë konsumuarA A:   LlojiB lëngjeve ose gjërave(pa e llogaritur 
gjidhënien) të konsumuar në 3 ditët e para të 

jetës Numri i fëmijëve 
më të fundit të 

lindur nga gratë 
me një lindje të 

gjallë në 2 vitet e 
fundit 

Qumësht 
(tjetër 
përpos 

qumështit 
të nënës) 

Ujë i 
thjeshtë 

Ujë me 
sheqer 

ose 
glukozë 

Formula 
e 

qumështit 
për 

foshnje 
Çaj/infuzion/preparate  
   tradicionale bimore 

Barëra të 
përshkruara 

nga 
mjeku/tretje 

uji me 
sheqer-

kripë Tjetër 

 

 

Vetëm 
lëngjet 

me bazë 
qumështi 

Vetëm 
lëngjet/gjerat 
jo me bazë 
qumështi Të dy Cilido 

                            
GjithsejC 0.7 0.6 3.6 45.9 0.3 1.3 0.7 

 
44.9 3.5 1.7 50.1 239 

  
            

  

Muaj nga lindja   
           

  

0-11 muaj 1.5 0.0 0.9 46.4 0.7 1.2 1.4 
 

47.8 3.0 0.0 50.8 115 

12-23 muaj 0.0 1.2 6.1 45.4 0.0 1.4 0.0 
 

42.2 4.0 3.2 49.4 124 
Statusi  gjidhënies 

            
  

Është ushqyer me gji ndonjëherë 0.5 0.7 3.1 40.0 0.4 1.1 0.7 
 

39.1 3.5 1.4 44.0 213 
Kurrë nuk është ushqyer me gji (2.8) (0.0) (7.3) (94.1) (0.0) (3.3) (0.0) 

 
(92.7) (3.1) (4.2) (100.0) 26 

Vendi i lindjes 
            

  
Shtëpi (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
(*) (*) (*) (*) 1 

Ent shëndetësor 0.7 0.6 3.7 46.0 0.4 0.7 0.7 
 

45.0 3.6 1.7 50.4 231 
Publik 0.7 0.6 3.0 45.5 0.4 0.8 0.7 

 
45.2 3.6 1.1 49.9 229 

Privat (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
 

(*) (*) (*) (*) 2 
Tjetër/ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
(*) (*) (*) (*) 7 

Arsimi i nënës 
            

  
Para fillor ose nuk ka 0.0 0.0 5.2 41.5 0.0 2.5 0.0 

 
39.1 2.9 2.4 44.4 56 

Fillor 0.5 1.1 2.6 46.5 0.6 0.6 0.0 
 

45.9 3.1 1.2 50.2 133 
Të mesëm+ 1.9 0.0 4.2 49.0 0.0 1.7 3.2 

 
48.7 5.2 2.2 56.1 50 

Vështirësitë e nënës në funksionim 
            

  
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
(*) (*) (*) (*) 9 

Nuk ka vështirësi në funksionim 0.8 0.6 3.8 45.6 0.4 1.4 0.7 
 

44.5 3.8 1.8 50.1 222 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
(*) (*) (*) (*) 7 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
            

  
Më i varfër 0.0 0.0 1.5 38.9 1.6 2.7 0.0 

 
38.9 3.1 0.0 42.1 52 

Niveli i dytë (0.0) (0.0) (11.6) (49.0) (0.0) (3.6) (3.3) 
 

(43.0) (8.8) (6.0) (57.8) 48 
Mesatar (1.7) (0.0) (4.9) (24.3) (0.0) (0.0) (0.0) 

 
(23.5) (2.4) (2.5) (28.4) 43 

Niveli i katërt (0.0) (3.2) (0.0) (50.7) (0.0) (0.0) (0.0) 
 

(50.7) (3.2) (0.0) (53.9) 45 
Më i pasur (1.9) (0.0) (0.0) (64.2) (0.0) (0.0) (0.0) 

 
(66.2) (0.0) (0.0) (66.2) 50 

A Këto lloje të lëngjeve ose produkteve nuk janë dhënë, për shkak se nuk janë regjistruar raste të tilla: ujë (lëng) kundër dhembjeve të stomakut, lëng frutash dhe mjaltë. 
B Lëngjet e bazuara na qumësht përshijnë qumësht (tjetër përpos qumështit të nënës) dhe formula për foshnja. Lëngjet që nuk kanë bazë qumështi përfshijnë ujët të thjeshtë, sheqer ose glukozë, ujë (lëng) kundër 
dhembjeve të stomakut, lëng frutash, çaj/infuzione/preparate tradicionale barishtore, mjaltë dhe “të tjera”. Vini re se ilaçet e përshkruara/ORS/tretjet e kripës dhe sheqerit nuk përfshihen në asnjë kategori. 
C Variabla e sfondit “Ndihmë në lindje” nuk është paraqitur, pasi që të gjithë fëmijët e fundit të lindur në 2 vitet e fundit ishin lindur nga punonjësi i shkathtë mjekësor 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.7.3R: Statusi i gjidhënies 
Përqindja e fëmijëve të gjallë sipas statusit të gjidhënies në grupmoshë të përzgjedhur, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e moshë 0-5 muajshe   
Fëmijët e moshës 12-15 

muajshe   
Fëmijët e moshës 20-23 

muajshe 

Përqindja 
e fëmijëve 

të cilët 
janë 

ushqyer 
vetëm me 

gji 1 

Përqindja e 
fëmijëve 

kryesisht të 
ushqyer me 

gji 2 
Numri i 
fëmijëve  

Përqindja e 
fëmijëve të 
ushqyer me 
gji (Ushqim 

me gji i 
vazhdueshëm 
në moshën 1 

vjeçare)3 
Numri i 
fëmijëve  

Përqindja e 
fëmijëve të 
ushqyer me 
gji (Ushqim 

me gji i 
vazhdueshëm 
në moshën 2 

vjeçare)4 
Numri i 
fëmijëve 

                    
GjithsejA 19.4 47.1 53  (63.2) 39  (41.5) 47 
            
Gjinia           

Mashkull (18.1) (42.1) 28  (*) 19  (*) 19 
Femër (20.8) (52.8) 25  (*) 20  (44.3) 28 

Arsimi i nënës           
Para fillor ose nuk ka (*) (*) 9  (*) 10  (*) 10 
Fillor (16.4) (39.9) 33  (*) 21  (*) 26 
Të mesëm+ (*) (*) 11  (*) 8  (*) 12 

Vështirësitë e nënës në funksionim           
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 1  (*) 5  (*) 2 
Nuk ka vështirësi në funksionim (18.4) (47.3) 49  (63.7) 34  (41.0) 45 
Nuk ka informacion (*) (*) 2  (*) 0  - 0 

1 MICS indikatori TC.32 - Gjidhënia ekskluzive në 6 muaj 
2 MICS indikatori TC.33 - Mbizotërimi i gjidhënies të fëmijët në 6 muaj  
3 MICS indikatori TC.33 - Mbizotërimi i gjidhënies të fëmijët në 6 muaj  

4 MICS indikatori TC.35 - Gjidhënia e vazhdueshme në moshën 2 vjeçare 
A Karakteristika e sfondit  “Indeksi i kuintalit të pasurisë” nuk janë dhënë në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të papeshuara për 
kategorinë e ndarjes 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
“-“ shënon 0 raste të paponderuara në emërues  

 

Tabela TC.7.4R: Kohëzgjatja e gjidhënies 
Kohëzgjatja mesatare e çdo ushqyerjeje me gji te fëmijët e moshës 0-35 muaj dhe kohëzgjatja mesatare e ushqyerjes ekskluzive me gji dhe 
ushqyerjes kryesisht me gji te fëmijët e moshës 0-23 muaj, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  
  Kohëzgjatja 

mesatare çfarëdo 
gjidhënie (në 

muaj)1 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 0-35 
muajshe 

Kohëzgjatja mesatare e gjidhënes 
(në muaj): Numri i fëmijëve të 

moshës 0-23 
muajshe 

Ushqim ekskluziv 
me gji 

Ushqim 
kryesisht me gji 

            
Mesatarja 18.6 368 0.9 2.2 244 

        

Gjinia   
 

   
Mashkull 17.2 183 1.1 2.1 117 
Femër 19.7 185 0.7 1.7 127 

Arsimi i nënës       
Para fillor ose nuk ka 14.6 95 0.6 3.1 59 
Fillor 20.1 209 0.6 0.6 132 
Të mesëm+ 18.3 64 1.9 2.9 53 

Vështirësitë e nënës në funksionim       
Ka vështirësi në funksionim (*) 18 (*) (*) 11 
Nuk ka vështirësi në funksionim 19.0 335 0.9 2.2 224 
Nuk ka informacion (*) 16 (*) (*) 8 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 23.3 90 0.0 3.1 54 
Niveli i dytë 20.6 75 (1.6) (2.7) 50 
Mesatar 9.0 67 (0.5) (2.7) 45 
Niveli i katërt 13.7 71 (0.0) (0.0) 46 
Më i pasur 20.8 65 (1.9) (2.0) 48 

 
      

Mesatarja 17.8 368 1.4 3.0 244 
1 MICS indikatori TC.36 - Kohëzgjatja e gjidhënies 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.7.5R: Gjidhënia e përshtatur me moshën   
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 muajshe, të cilët janë ushqyer me gji në mënyrë adekuate gjatë ditës së kaluar, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë të Veriut, 2018-2019 

  Fëmijët e moshës 0-5 
muajshe   Fëmijët e moshës 6-23 muajshe   

Fëmijët e moshës 0-23 
muajshe  

Përqindja e 
fëmijëve të 

ushqyer 
vetëm me gj1 

Numri i 
fëmijëve  

Përqindja e fëmijëve 
aktualisht të ushqyer 

me gji dhe me 
ushqime të forta, 

gjysmë të forta dhe të 
buta  

Numri i 
fëmijëve  

Përqindja e 
atyre të 

ushqyer në 
mënyrë 

adekuate2 
Numri i 
fëmijëve  

                  
Gjithsej 19.4 53 

 
56.4 191 

 
48.4 244 

  
       

  
Gjinia 

       
  

Mashkull (18.1) 28 
 

52.9 89 
 

44.6 117 
Femër (20.8) 25 

 
59.5 102 

 
51.9 127 

Arsimi i nënës 
       

  
Para fillor ose nuk ka (*) 9 

 
51.6 49 

 
45.0 59 

Fillor (16.4) 33 
 

58.7 99 
 

48.2 132 
Të mesëm+ (*) 11 

 
(56.8) 42 

 
52.6 53 

Vështirësitë e nënës në funksionim 
      

  
Ka vështirësi në funksionim (*) 1 

 
(*) 10 

 
(*) 11 

Nuk ka vështirësi në funksionim 18.4 49 
 

56.9 175 
 

48.5 224 
Nuk ka informacion (*) 2 

 
(*) 6 

 
(*) 8 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
       

  
Më i varfër (*) 11 

 
(66.5) 42 

 
56.3 54 

Niveli i dytë (*) 12 
 

(48.2) 38 
 

(43.2) 50 
Mesatar (*) 11 

 
(56.1) 34 

 
(46.3) 45 

Niveli i katërt (*) 5 
 

(46.8) 42 
 

(42.3) 46 
Më i pasur (*) 14 

 
(65.1) 35 

 
(52.7) 48 

1 MICS indikatori TC.32 - Ushqimi ekskluziv me gji në moshën 6 muajshe 
2 MICS indikatori TC.37 - Gjidhënia e përshtatur me moshë  

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

 

Siç u përmend më lart, tabela TC.7.6R i shqyrton informacionet në lidhje me përfshirjen e ushqimeve të ngurta, gjysmë të ngurta ose 
të buta. Tabela nuk është paraqitur për shkak të numrit të ulët të rasteve, të cilat nga ana e tyre kanë penguar ndarjen e të dhënave. 
Rezultatet e përgjithshme tregojnë se 88 për qind e foshnjave të moshës 6-8 muajshe kishin marrë ushqime të ngurta, gjysmë të 
ngurta ose të buta gjatë një ditë më parë. Ky tregues bazohet në 25-50 raste të paponderuara dhe duhet të interpretohet me kujdes.  



 

LULËZIMI – SHËNDETI, USHQIMI DHE ZHVILLIMI I FËMIJËS| F a q e  175 

Tabela TC.7.7R: Praktikat e ushqimit të foshnjave dhe fëmijëve të vegjël  
Përqindja e fëmijëve të moshës 6-23 muajsh, të cilët kanë marrë lëngje adekuate dhe ushqime të forta, gjysmë të forta në numër minimal të vakteve ose më shumë, gjatë ditës së kaluar, sipas statusit të të ushqyerit me gji, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Aktualisht ushqehen me gji   Aktualisht ushqehen me gji   Të gjitha 
Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë 

pasur:  Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

6-23 
mujore  

 Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë pasur: Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

6-23 
muajshe  

 

Përqindja e fëmijëve, të cilët kanë 

pasur: Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

6-23 
muajshe 

Diversitet 
minimal 

ushqimorA 

Shpeshtësi 
minimale e 

të 

ushqyeritB 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm1,C  

Diversitet 
minimal 

ushqimorA 

Shpeshtësi 
minimale e 

të 

ushqyeritB 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm2,C 

Së paku 
dy 

ushqime 
me 

qumësht3  

Diversitet 
minimal 

ushqimor4,A 

Shpeshtësi 
minimale e 

të 
ushqyerit 

5,B 

Ushqim 
minimal të 

pranueshëm 

C 

                                
Gjithsej 30.5 65.4 26.4 112  19.0 77.9 13.8 70.6 79  25.8 70.6 21.2 191 
                  
Gjinia                 

Mashkull (34.7) (63.2) (28.2) 50  (16.4) (74.8) (11.5) (62.5) 39  26.8 68.2 21.0 89 
Femër 27.1 67.2 24.8 62  (21.5) (80.9) (15.9) (78.4) 40  24.9 72.6 21.3 102 

Mosha (në muaj)                 
6-8 (10.0) (66.8) (5.3) 28  (*) (*) (*) (*) 7  (7.9) (67.4) (4.2) 35 
9-11 (*) (*) (*) 21  (*) (*) (*) (*) 8  (28.6) (71.5) (28.6) 29 
12-17 (26.4) (56.7) (20.3) 36  (*) (*) (*) (*) 24  24.8 68.8 19.1 60 
18-23 (56.8) (73.7) (52.6) 27  (19.3) (73.4) (11.8) (60.6) 39  34.6 73.5 28.5 67 

Arsimi i nënës                 
Para fillor ose nuk ka (18.2) (58.4) (13.8) 27  (*) (*) (*) (*) 22  13.4 65.7 11.0 49 
Fillor 37.7 65.4 32.0 61  (27.5) (74.2) (19.3) (73.5) 39  33.7 68.8 27.1 99 
Të mesëm+ (*) (*) (*) 24  (*) (*) (*) (*) 18  (21.5) (80.5) (19.1) 42 

Vështirësitë e nënës në funksionim                 
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 5  (*) (*) (*) (*) 5  (*) (*) (*) 10 
Nuk ka vështirësi në funksionim 30.3 65.7 26.6 104  21.1 78.8 15.3 71.9 71  26.6 71.0 22.0 175 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 3  (*) (*) (*) (*) 3  (*) (*) (*) 6 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër (22.1) (57.8) (20.7) 28  (*) (*) (*) (*) 14  (14.7) (58.3) (13.8) 42 
Niveli i dytë (*) (*) (*) 19  (*) (*) (*) (*) 19  (18.3) (71.1) (14.0) 38 
Mesatar (*) (*) (*) 21  (*) (*) (*) (*) 13  (19.0) (67.1) (16.1) 34 
Niveli i katërt (*) (*) (*) 21  (*) (*) (*) (*) 21  (34.1) (80.2) (26.5) 42 
Më i pasur (*) (*) (*) 23  (*) (*) (*) (*) 12  (44.2) (76.7) (36.5) 35 

1 MICS indikatori TC.39a -Ushqimi minimal i pranueshëm (fëmijë të ushqyer me gji) 
2 MICS indikatori TC.39b - Ushqimi minimal i pranueshëm (fëmijë jo të ushqyer me gji) 

3 MICS indikatori TC.40 - Shpeshtësia e ushqimit me qumësht për fëmijët që nuk ushehen me gji 
4 MICS indikatori TC.41 - Diversiteti minimal ushqimor 

5 MICS indikatori TC.42 - Shpeshtësia minimale e të ushqyerit 
A Diversiteti minimal ushqimor përcaktohet si marrje e ushqimeve nga të paktën 5 nga 8 grupet ushqimore: 1) qumësht gjiri, 2) kokrra, rrënjë dhe zhardhokë, 3) bishtajore dhe arra, 4) produkte të qumështit (qumësht, formulë 
për foshnje, kos, djathë), 5) ushqime me mish (mish, peshk, shpendë dhe mëlçi/organe), 6) vezë, 7) pemë dhe perime të pasura me vitaminë A dhe 8) fruta dhe perime të tjera 
B Shpeshtësia minimale e vaktit midis fëmijëve që aktualisht ushqehen me gji përcaktohet si fëmijë që gjithashtu konsumojnë edhe ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta 2 herë ose më shumë çdo ditë për fëmijët e 
moshës 6-8 muaj dhe 3 herë ose më shumë çdo ditë për fëmijët e moshës 9-23 muaj. Për fëmijët që nuk ushqehen me gji nga mosha 6-23 muaj përkufizohet se marrin ushqime të ngurta, gjysmë të ngurta ose të buta, ose 
ushqime të qumështit, të paktën 4 herë 
C Ushqimi minimal i pranueshëm për fëmijët që ushqehen me gji të moshës 6-23 muaj është përcaktuar si konsumimi i ushqimit minimal dhe shpeshtësia minimale e vakteve, ndërsa për fëmijët që nuk ushqehen me gji kërkon 
të paktën 2 ushqime me qumësht, ndërsa diversiteti minimal është arritur pa llogaritur ushqimin me qumësht. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.7.8R: Ushqim me shishe 
Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 vjeçare, të cilët janë ushqyer me shishe me biberon gjatë ditës së kaluar, Vendbanimet 
rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës 0-23 
muajshe, të cilët janë ushqyer me 

shishe me biberon 1 
Numri i fëmijëve të 

moshës 0-23 muajshe 

      
Gjithsej 80.4 244 
     
Gjinia    

Mashkull 79.2 117 
Femër 81.5 127 

Mosha (në muaj)    
0-5 68.5 53 
6-11 85.9 64 
12-23 82.6 127 

Arsimi i nënës    
Para fillor ose nuk ka 80.3 59 
Fillor 79.0 132 
Të mesëm+ 84.0 53 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 11 
Nuk ka vështirësi në funksionim 80.9 224 
Nuk ka informacion (*) 8 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 66.1 54 
Niveli i dytë (83.6) 50 
Mesatar (82.3) 45 
Niveli i katërt (92.7) 46 
Më i pasur (79.5) 48 

1 MICS indikatori TC.43 - Ushqimi me shishe 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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7.4 KEQUSHQIMI 

Statusi i të ushqyerit të fëmijëve e reflekton shëndetin e tyre të përgjithshëm. Kur fëmijët kanë qasje në furnizim 
adekuat me ushqim, ata nuk janë të ekspozuar në sëmundje të përsëritura, dhe janë në kujdes të mirë, e arrijnë 
potencialin e tyre rritjes dhe konsiderohen si fëmijë të ushqyer mirë. 

Mosushqimi i mjaftueshëm ndërlidhet me së pakun gjysmën e të gjitha vdekjeve të fëmijëve anekënd botës.84 
Fëmijët të cilët vuajnë nga ushqimi jo i mjaftueshëm kanë më shumë të ngjarë të vdesin nga sëmundjet e zakonshme 
të fëmijëve, ndërsa ata të cilët mbijetojnë, në të shumtën e rasteve vuajnë nga përsëritje të sëmundjeve dhe 
ngathtësi në rritje. Tre të katërtat e fëmijëve, të cilët vdesin nga shkaqet, që kanë të bëjnë me mosushqimin e 
mjaftueshëm, kanë pasur vetëm forma të buta ose mesatare të mosushqimit. Kjo do të thotë se ata kanë shfaqur 
pak shenja të jashtme të vulnerabilitetit të tyre.85 Qëllimi për Zhvillim të Qëndrueshëm, synim 2.2. dëshiron ta 
reduktojnë dominimin e regjimit në mesin e fëmijëve nën moshën pesëvjeçare deri në 40 për qind nga vitet 2012 
deri në vitin 2025, si dhe ta reduktojë dobësimin deri në <5 për qind dhe të mos rritet mbipesha për gjatë periudhës 
së njëjtë. Zvogëlimi i dominimit të kequshqimit do të kontribuojë në arritjen e disa qëllimeve tjera globale, duke 
përfshirë qëllimin për ndërprerjen e vdekjeve të parandalueshme të foshnjave dhe fëmijëve. 

Në një popullatë të ushqyer mirë, ekziston një shpërndarje referimi e lartësisë dhe peshës për mënyrën se si duhet 
të rriten fëmijët nën 5 vjeç. Popullsia referuese e përdorur në këtë raport bazohet në standardet e rritjes së OBSH-
së86. kequshqyerja e dukshme në një popullatë mund të vlerësohet duke i krahasuar fëmijët me këtë popullatë 
referuese. Secili nga tre treguesit e statusit ushqyes: pesha në raport me moshën, lartësia në raport me moshën dhe 
pesha në raport me lartësinë,  mund të shprehen në njësi standarde të devijimit (z-pikë) nga mesatarja e popullatës 
në cilësi të referencës. 

Pesha në raport me moshën është një masë e kequshqyerjes akute dhe kronike. Fëmijët, të cilët e kanë peshën në 
raport me moshën në më shumë se dy devijime standarde nën mesataren e popullsisë referuese, konsiderohen 
mesatarisht ose seriozisht nën peshë, ndërsa ata që e kanë peshën në raport me moshën për më shumë se tre 
devijime standarde nën mesatare, klasifikohen si fëmijë seriozisht nën peshë. 

Lartësia në raport me moshën është një masë e rritjes lineare. Fëmijët, lartësia e të cilëve në raport me moshë është 
më shumë se dy devijime standarde nën mesataren e popullsisë referuese, konsiderohen të shkurtër për moshën e 
tyre dhe klasifikohen si mesatarisht ose rëndë të rrëgjuar. Nga ana tjetër, fëmijët lartësia e të cilëve në raport me 
moshën që kanë më shumë se tre devijime standarde nën mesataren, klasifikohen si fëmijë të rrëgjuar rëndë. 
Rrëgjimi, ose kequshqyerja kronike, është rezultat i dështimit për të marrë ushqim adekuat në jetën e hershme gjatë 
një periudhe të zgjatur dhe/ose rezultat i sëmundjeve të përsëritur ose kronike. 

Pesha në raport me lartësi mund të përdoret për ta vlerësuar shëndetin e dobët dhe mbipeshën. Fëmijët, pesha e 
të cilëve raport me lartësinë e tyre është më shumë se dy devijime standarde nën mesataren e popullatës së 
referencës, klasifikohen si mesatarisht ose të seriozisht me shëndet të dobët, ndërsa ata që bien më shumë se tre 
devijime standarde nën mesatare, klasifikohen si fëmijë me shëndet seriozisht të dobët. Shëndeti i dobët është 
zakonisht rezultat i konsumit të dobët të lëndëve ushqyese ose sëmundjes. Mbizotërimi i peshës së dobët mund të 
ndryshojë gjatë stinëve të ndryshme si rezultat i ndryshimeve të dispozicionit të ushqimit dhe/ose mbizotërimit të 
sëmundjes. 

Fëmijët, pesha e të cilëve në raport me lartësinë që kanë është më shumë se dy devijime standarde mbi mesataren 
referuese të popullsisë, klasifikohen si mesatarisht ose seriozisht mbi peshë. 

 

84 Black, R. et al. “Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-income and Middle-income Countries.” The 

Lancet 382, no. 9890 (2013): 427–451. doi:10.1016/s0140-6736(13)60937-x 
85 Black, R., et al. “Maternal and Child Undernutrition: global and regional exposures and health consequences.” The Lancet 

371, no. 9608 (2008): 243–60. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0 
86 WHO. Child Growth Standards. Technical Report, Gjenevë: WHO Press, 2006. 

http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf?ua=1 
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Në MICS, peshat dhe lartësitë e të gjithë fëmijëve nën 5 vjeç janë matur duke përdorur pajisjet antropometrike të 
rekomanduara nga UNICEF-i. 87 Gjetjet në këtë pjesë bazohen në rezultatet e këtyre matjeve në raport me të dhënat 
në moshë në muaj, duke u bazuar në datat e lindjes të mbledhura gjatë intervistës së anketës. 

Tabelat TC.8.1 dhe TC.8.1R i paraqesin përqindjet e fëmijëve në shtet dhe në vendbanimet rome, të klasifikuara në 
secilën kategori të përshkruar, duke u bazuar në matjet antropometrike, të bëra gjatë punës në terren. Përveç kësaj, 
tabela përfshin z-pikët mesatare për të gjithë indikatorët antropometrik. 

Fëmijët, të cilëve nuk u ishte marrë ditëlindja (në muaj dhe vite) dhe fëmijët, të cilët nuk ishin matur, për shkak se 
nuk kanë qenë në shtëpi gjatë realizimit të intervistës, ose për arsye tjera, bie fjala matjet e të cilëve janë përtej 
masave të besueshme janë të përjashtuar nga tabelat TC.8.1 dhe TC.8.1R. Fëmijët janë përjashtuar nga një ose më 
shumë indikatorë antropometrik, kur nuk është matur pesha dhe lartësia, ose nuk ka informacione për moshën e 
tyre. Për shembull, nëse është matur pesha e ndonjë fëmije, mirëpo nuk është matur lartësia e tij/saj, atëherë fëmija 
përfshihet në llogaritjen e nënpeshës, por jo edhe në llogaritjen e rrëgjimit ose shëndetit të dobët. Përqindja e 
fëmijëve sipas moshës dhe arsyet për përjashtim janë paraqitur në tabelat e cilësisë së të dhënave në Shtojcën D: 
DQ.3.4, DQ.3.5 dhe DQ.3.6 për rezultatet në nivel nacional, gjegjësisht në DQ.3.4R, DQ.3.5R dhe DQ.3.6R për 
rezultatet e vendbanimeve rome. Tabelat vërtetojnë se në nivelin nacional për shkak të matjeve joadekuate, 
dhe/ose mungesës së të dhënave për peshën dhe/ose lartësinë, 14 për qind e fëmijëve janë përjashtuar nga 
llogaritja e indikatorit të peshës në raport me moshën, 16 për qind janë përjashtuar nga indikatori i lartësisë në 
raport me moshën, gjegjësisht 17 për qind janë përjashtuar nga të indikatori i  peshës në raport me lartësinë. Edhe 
në vendbanimet rome për shkak të datëlindjeve jo të kompletuara, matjeve joadekuate dhe/ose mungesës së të 
dhënave të peshës dhe/ose gjatësisë janë përjashtuar 6 për qind nga llogaritja indikatorit të peshës në raport me 
moshën, 8 për qind nga indikatori i gjatësisë në raport me moshën, gjegjësisht 9 për qind nga indikatori i peshës në 
raport me lartësinë.   

Nuk ka asnjë dëshmi të grumbullimit të moshës ose transferimit të fëmijëve nën 5 vjeç, që mund të ndikojnë në një 
farë mase në përfaqësimin e duhur të rezultateve antropometrike (Tabelat DQ.3.4 - DQ.3.6), megjithatë Tabela 
DQ.3.7 parqet disa prova që tregojnë se matësit kishin një tendencë në disa raste për t’i rrumbullakuar matjet e 
lartësisë/gjatësisë në shifrat decimale 0 në nivelin nacional. Për më tepër, vërehet që përqindja e fëmijëve me 
shëndet të dobë/të tretur në grupmoshën 0-5 muajshe është më e lartë në krahasim me grupmoshat tjera, me 
shumë gjasë për shkak të vështirësive në matjen e saktë të fëmijëve më të vegjël, andaj të dhënat duhet të 
interpretohen me kujdes. 

Kryesisht fëmijët nuk janë përfshirë nga matjet për shkak të vështirësive në arritjen dhe mbulimin e disa fëmijëve 
(në rastet që mungojnë të dhëna për peshën dhe/ose lartësinë), ndërsa në mospërfshirjen e analizës më pak 
hapësirë zënë arsyet tjera, siç janë datat jo të kompletuara të lindjes dhe matjet jodekuate. 

 

87 Shihni MICS Supply Procurement Instructions: "MICS6 TOOLS." Home - UNICEF MICS. Qasur më 23 gusht, 2018. 

http://mics.unicef.org/tools#survey-design. 
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Tabela TC.8.1: Statusi ushqyes i fëmijëve 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas statusit të tyre ushqyes në bazë të tre treguesve antropometrikë: pesha në raport me moshën, gjatësia në raport me moshën dhe pesha në raport me gjatësinë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  
  Pesha në raport me moshën Numri i 

fëmijëve me 
peshë dhe 

moshëA 

Gjatësia në raport me moshën 

Numri i fëmijëve 
me gjatësi dhe 

moshëA 

Pesha në raport me gjatësinë  Numri i 
fëmijëve me 
peshë dhe 

gjatësiA 

Nën peshë Mesatarja 
Z-pikë 
(SD) 

i/e rrëgjuar Mesatarja 
Z-pikë 
(SD) 

i/e dobët  Mbi peshë 

Mesatarja 
Z-pikë (SD) 

Përqindja nën Përqindja nën Përqindja nën  Përqindja mbi 

- 2 SD1 - 3 SD2 - 2 SD3 - 3 SD4  - 2 SD5 - 3 SD6  + 2 SD7 + 3 SD8 

                                
Gjithsej 0.9 0.2 0.4 1303 4.3 0.9 0.2 1263 3.4 0.5  11.2 3.5 0.5 1255 
                  
Gjinia                 

Mashkull 0.7 0.0 0.5 696 4.5 1.1 0.2 674 3.5 0.5  13.1 3.2 0.5 665 
Femër 1.1 0.3 0.4 606 4.0 0.6 0.1 589 3.3 0.5  9.0 3.8 0.4 590 

Mjedisi                 
Urban 0.4 0.3 0.4 801 4.7 0.8 0.2 776 3.5 0.8  11.5 2.9 0.5 772 
Rural 1.6 0.0 0.4 501 3.7 1.1 0.2 488 3.2 0.1  10.7 4.4 0.4 483 

Mosha (në muaj)                 
0-5 1.0 0.0 -0.2 100 2.5 0.0 0.4 100 17.2 4.1  2.0 0.0 -0.6 100 
6-11 1.8 0.0 0.2 120 7.6 1.1 0.6 119 9.5 0.0  5.6 3.0 0.0 120 
12-17 0.2 0.0 0.6 150 7.5 1.4 0.4 145 1.8 1.8  8.4 0.7 0.4 147 
18-23 0.0 0.0 0.5 106 3.3 0.0 0.1 102 1.0 0.0  14.7 3.0 0.7 100 
24-35 0.6 0.0 0.4 239 3.5 0.2 0.1 226 2.5 0.0  7.4 3.0 0.5 228 
36-47 0.4 0.0 0.5 279 4.9 2.1 0.0 265 0.3 0.0  15.1 5.6 0.7 257 
48-59 1.7 0.6 0.5 310 2.5 0.7 0.1 307 1.2 0.0  16.1 4.9 0.7 304 

Arsimi i nënës                 
Fillor ose nuk ka 1.9 0.0 0.2 323 7.2 2.2 -0.2 313 3.0 0.0  8.6 1.8 0.5 309 
Të mesëm 0.5 0.0 0.5 445 4.2 0.5 0.2 431 4.5 0.2  14.2 4.9 0.5 428 
Sipëror 0.6 0.4 0.5 535 2.7 0.5 0.3 520 2.6 1.1  10.2 3.3 0.4 518 

Mosha e nënës në lindje                 
Më pak se 20 1.8 0.0 0.0 118 7.1 1.9 -0.3 114 0.4 0.0  9.7 2.5 0.4 114 
20-34 0.8 0.2 0.4 1032 3.8 0.9 0.3 1000 3.8 0.5  11.4 4.0 0.4 992 
35-49 0.4 0.0 0.5 149 5.9 0.0 0.1 145 3.0 1.0  10.1 0.9 0.6 146 
Nuk ka informacione për nënën biologjike (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) 3 (*) (*)  (*) (*) (*) 3 

Vështirësitë e nënës në funksionim                 
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 25 (*) (*) (*) 25 (*) (*)  (*) (*) (*) 25 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.9 0.2 0.4 1264 4.4 0.9 0.2 1224 3.4 0.5  11.0 3.5 0.5 1216 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) 14 (*) (*)  (*) (*) (*) 14 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                 
Maqedonas 0.6 0.3 0.5 691 3.5 0.9 0.2 668 3.0 1.0  11.5 2.9 0.5 666 
Shqiptar 0.4 0.0 0.5 368 2.6 0.0 0.3 351 3.4 0.0  9.3 4.0 0.4 348 
Tjetër 2.4 0.0 0.2 244 9.0 2.3 -0.1 244 4.2 0.0  12.8 4.2 0.5 241 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 2.2 0.0 0.1 322 7.2 2.4 -0.1 316 2.3 0.1  8.8 2.9 0.3 313 
Niveli i dytë 0.3 0.0 0.5 265 3.3 0.5 0.2 254 7.2 0.6  15.3 3.5 0.4 254 
Mesatar 0.2 0.0 0.5 222 2.3 0.2 0.2 215 3.4 0.0  11.4 4.9 0.5 215 
Niveli i katërt 0.3 0.0 0.6 222 3.9 1.0 0.2 216 0.7 0.0  11.3 4.6 0.7 215 
Më i pasur 0.9 0.7 0.6 271 3.7 0.0 0.5 262 3.2 1.9  9.7 2.0 0.4 258 

1 MICS indikatori TC.44a - Dominimi i nënpeshës (mesatare dhe e rëndë) 
2 MICS indikatori TC.44b - Dominimi i nënpeshës (e rëndë) 

3 MICS indikatori TC.45a - Dominimi i gjendjes së rrëgjuar të fëmijëve (mesatare dhe e rëndë); QZHQ indikatori 2.2.1 
4 MICS indikatori TC.45b - Dominimi i gjendjes së rrëgjuar të fëmijëve (e rëndë) 

5 MICS indikatori TC.46a - Dominimi i shëndetit të dobët të fëmijëve (mesatar dhe i rëndë); QZHQ indikatori 2.2.2 
6 MICS indikatori TC.46b - Dominimi i shëndetit të dobët të fëmijëve (i rëndë)  

7 MICS indikatori TC.47a - Dominimi i mbipeshës (mesatar dhe i rëndë); QZHQ indikatori 2.2.2 
8 MICS indikatori TC.47b - Dominimi i mbipeshës (i rëndë) 

A Emëruesit e peshës në raport me moshën, peshës në raport me gjatësinë dhe peshës në raport me gjatësinë mund të jenë të ndryshëm. Fëmijët nuk janë përfshirë në një ose më shumë indikatorë antropometrik, kur pesha dhe gjatësia e tyre nuk është matur 
ose është matur në mënyrë adekuate, ose mosha e tyre nuk është arritur të regjistrohet, cilado që është e zbatueshme. Shihni Shtojcën D: Cilësia e të dhënave, Tabela DQ.3.4-6. 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela TC.8.1R: Statusi ushqyes i fëmijëve 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas statusit të tyre ushqyes mbi bazë të tre treguesve antropometrikë: pesha në raport me moshën, gjatësia në raport me moshën dhe pesha në raport me gjatësinë, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  
Pesha në raport me moshën 

Numri i 
fëmijëve 

me peshë 
dhe 

moshëA 

Gjatësia në raport me 
moshën Numri i 

fëmijëve me 
gjatësi dhe 

moshëA 

Pesha në raport me gjatësinë Numri i 
fëmijëve me 
gjatësi dhe 

moshëA 

Nën peshë Mesatarj
a Z-pikë 

(SD) 

i/e rrëgjuar Mesatarja 
Z-pikë 
(SD) 

i/e dobët  Mbi peshë 

Mesatarja 
Z-pikë (SD) 

Përqindja nën Përqindja nën Përqindja nën  Përqindja mbi 

- 2 SD1 - 3 SD2 - 2 SD3 - 3 SD4  - 2 SD5 - 3 SD6  + 2 SD7 + 3 SD8 
                                

Gjithsej  5.6 0.8 -0.3 633 11.5 3.3 -0.6 619 4.4 1.4  6.1 2.0 0.1 614 
                  

Gjinia                 

Mashkull 5.4 1.3 -0.2 317 12.8 4.2 -0.7 308 4.1 1.3  7.4 3.0 0.2 304 

Femër 5.9 0.3 -0.3 316 10.2 2.4 -0.5 311 4.7 1.4  4.8 1.0 0.0 311 

Mosha (në muaj)                 
0-5 (5.3) (0.0) -(0.1) 46 (11.9) (6.0) -(0.1) 43 (6.1) (2.2)  (12.3) (4.6) (0.0) 43 
6-11 8.1 1.3 -0.6 61 9.4 7.2 -0.3 60 7.7 4.2  2.6 0.0 -0.6 61 
12-17 5.5 1.4 -0.3 58 14.3 8.9 -0.5 55 3.2 3.2  4.4 0.0 0.0 55 
18-23 1.4 0.0 -0.2 62 11.7 1.5 -0.7 58 7.3 0.0  4.9 1.7 0.2 58 
24-35 5.9 1.0 -0.3 119 17.2 3.4 -0.8 116 3.7 1.0  4.3 2.5 0.1 116 
36-47 6.7 1.5 -0.3 146 9.1 1.5 -0.7 142 4.9 1.4  7.2 1.5 0.2 143 
48-59 5.4 0.0 -0.2 142 8.8 1.1 -0.6 144 1.7 0.0  7.2 3.2 0.2 138 

Arsimi i nënës                 
Para fillor ose nuk ka 9.7 1.1 -0.6 153 20.3 5.3 -1.0 148 5.8 1.1  5.6 3.9 0.0 146 
Fillor 5.3 0.9 -0.2 363 9.8 3.0 -0.5 359 4.8 1.7  5.1 1.6 0.1 357 
i mesëm+ 1.3 0.0 -0.1 117 5.3 1.6 -0.4 112 1.2 0.9  9.7 0.9 0.2 112 

Mosha e nënës në lindje                 
Më pak se 20 10.1 0.6 -0.4 180 11.8 4.3 -0.6 178 7.1 1.7  3.8 1.1 -0.2 174 
20-34 3.9 0.8 -0.2 403 11.6 3.2 -0.6 392 3.5 1.2  7.4 2.2 0.2 390 
35-49 (3.8) (1.9) -(0.1) 44 (8.4) (0.0) -(0.6) 44 (1.8) (1.8)  (4.0) (4.0) (0.3) 45 
Nuk ka informacione për nënën biologjike (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) 5 (*) (*)  (*) (*) (*) 5 

Vështirësitë e nënës në funksionim                 
Ka vështirësi në funksionim (4.8) (0.0) -(0.2) 47 (13.4) (3.6) -(0.7) 47 (5.1) (2.2)  (7.7) (2.3) (0.2) 47 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.6 0.9 -0.3 558 11.1 3.1 -0.6 545 4.3 1.4  5.8 2.1 0.1 539 
Nuk ka informacion (7.6) (0.0) -(0.6) 27 (15.4) (5.7) -(1.1) 27 (4.4) (0.0)  (9.0) (0.0) (0.1) 29 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 7.9 0.5 -0.5 155 17.2 4.3 -0.9 149 4.2 2.4  4.9 1.0 0.1 149 
Niveli i dytë 7.6 0.7 -0.5 135 12.7 1.5 -0.7 133 9.4 0.8  5.5 2.4 -0.1 133 
Mesatar 5.8 0.0 -0.2 112 10.5 3.7 -0.5 113 2.8 0.0  8.0 3.4 0.2 109 
Niveli i katërt 1.2 0.0 -0.1 114 4.2 1.4 -0.4 108 2.2 1.8  3.0 0.0 0.1 109 
Më i pasur 4.6 2.8 0.0 116 10.4 5.2 -0.3 115 2.4 1.7  9.4 3.5 0.2 115 

1 MICS indikatori TC.44a - Dominimi i nënpeshës (mesatare dhe e rëndë) 
2 MICS indikatori TC.44b - Dominimi i nënpeshës (e rëndë) 

3 MICS indikatori TC.45a - Dominimi i gjendjes së rrëgjuar të fëmijëve (mesatare dhe e rëndë); QZHQ indikatori 2.2.1 
4 MICS indikatori TC.45b - Dominimi i gjendjes së rrëgjuar të fëmijëve (e rëndë) 

5 MICS indikatori TC.46a - Dominimi i shëndetit të dobët të fëmijëve (mesatar dhe i rëndë); QZHQ indikatori 2.2.2 
6 MICS indikatori TC.46b - Dominimi i shëndetit të dobët të fëmijëve (i rëndë)  

7 MICS indikatori TC.47a - Dominimi i mbipeshës (mesatar dhe i rëndë); QZHQ indikatori 2.2.2 
 MICS indikatori TC.47b - Dominimi i mbipeshës (i rëndë) 

A Emëruesit e peshës në raport me moshën, peshës në raport me gjatësinë dhe peshës në raport me gjatësinë mund të jenë të ndryshëm. Fëmijët nuk janë përfshirë në një ose më shumë indikatorë antropometrik, kur pesha dhe gjatësia e 
tyre nuk është matur ose është matur në mënyrë adekuate, ose mosha e tyre nuk është arritur të regjistrohet, cilado që është e zbatueshme. Shihni Shtojcën D: Cilësia e të dhënave, Tabelat DQ.3.4R-6R. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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7.5 ZHVILLIMI NË FËMIJËRI TË HERSHME  

Gjithandej pranohet fakti, që zhvillimi rapid i trurit ngjan në vitet e para të jetës, ndërsa cilësia e jetës dhe cilësia e 
ambientit të shtëpisë së fëmijëve dhe bashkëveprimi i tyre me kujdestarët është përcaktues kryesor i zhvillimit të 
tyre gjatë kësaj periudhe.88 Përvojat e hershme të fëmijëve me kujdestari të përgjegjshme shërbejnë si një funksion 
i rëndësishëm neurologjik, andaj këta bashkëveprime do të mund ta rrisin zhvillimin kognitiv, fizik, shoqëror dhe 
emocional të tyre.89 Në këtë kontekst indikatorë të rëndësishëm janë angazhimi i të rriturve në aktivitete me fëmijët, 
ekzistimi i librave dhe lodrave për fëmijët në shtëpi si dhe kushtet e kujdesit.  

Në sondazh janë mbledhur informacione për një numër aktivitetesh, të cilat iu ofrojnë fëmijëve stimulim të hershëm 
dhe kujdes të përgjegjshëm, që janë  paraqitur në tabelat TC.10.1 dhe TC.10.1R, e cila iu referohet fëmijëve në 
vendbanimet rome. Këto informacione shtrihen edhe në përfshirjen e të rriturve të amvisërisë në aktivitetet e 
mëposhtme me fëmijët: leximi i librave ose shikimi i librave me ilustrime, tregimi i historive, këndimi i këngëve, 
nxjerrja e fëmijës jashtë shtëpisë në kompleks ose oborr, loja me fëmijën dhe kalimi i kohës me fëmijën duke 
emërtuar, si dhe duke numëruar ose vizatuar gjëra. 

Ekspozimi në libra në vitet e para të jetës së fëmijës jo vetëm që i mundëson atij kuptim më të madhe të formës së 
shkronjave, por edhe i jep mundësi të sheh lexime tjera, siç janë vëllezërit ose motrat më të mëdhenj, që i bëjnë 
detyrat e shtëpisë. Prezenca e librave është e rëndësishme për suksesin e mëtejmë në shkollë. Nënat/kujdestaret e 
të gjithë fëmijëve të moshës 5 vjeçare janë pyetur në lidhje me numrin e librave për fëmijë ose librave më ilustrime, 
që i posedojnë për fëmijët, si dhe për llojet e lodrave, që gjenden në shtëpi. Gjetjet janë prezantuar në tabelat 
TC.10.2 dhe TC.10.2R. 

Disa hulumtime kanë zbuluar se lënia e fëmijëve pa mbikëqyrje adekuate është faktor i rrezikut për lëndimet e 
paqëllimshme.90 Në MICS janë parashtruar dy pyetje për të mësuar nëse fëmijët e moshës 0-59 muajshe janë lënë 
vetëm gjatë javës para intervistës, gjegjësisht nëse fëmijët janë lënë vetëm në kujdes të fëmijëve tjerë nën moshën 
10 vjeçare. Kjo është prezantuar në tabelat TC.10.3 dhe TC.10.3R.

 

88 Black, M. et al. "Early Childhood Development Coming of Age: Science through the Life Course." The Lancet 389, no. 10064 

(2016): 77-90. doi:10.1016/s0140-6736(16)31389-7; Shonkoff J. et al. "The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and 

Toxic Stress." Pediatrics 129, no. 1 (2011): 232-46. doi:10.1542/peds.2011-2663.  
89 Britto, P. et al. “Nurturing Care: Promoting early childhood development.” The Lancet 389, no. 10064 (2017): 91–102. doi: 

10.1016/S0140-6736(16)31390-3; Milteer R. et al. “The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and 

Maintaining Strong Parent-Child Bond: Focus on children in poverty” American Academy of Pediatrics 1129, no. 1 (2012): 183–

191. doi: 10.1542/peds.2011-2953. 
90 Howe, L., S. Huttly and T. Abramsky. “Risk Factors for Injuries in Young Children in Four Developing Countries: The Young 

Lives Study.” Tropical Medicine and International Health 11, no. 10 (2006): 1557-1566. doi: 10.1111/j.1365-

3156.2006.01708.x.; Morrongiello, B. et al. “Understanding Unintentional Injury Risk in Young Children II. The Contribution of 

Caregiver Supervision, Child Attributes, and Parent Attributes.” Journal of Pediatric Psychology 31, no. 6 (2006): 540-551. doi: 

10.1093/jpepsy/jsj073. 
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Tabela TC.10.1: Mbështetja në mësim 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare me të cilët anëtarët e rritur të amvisërisë janë angazhuar në aktivitete, të cilët e promovojnë mësimin dhe gatishmërinë për shkollë gjatë tre ditëve të fundit dhe angazhimi i nënave 
dhe baballarëve në aktivitete të tilla, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Anëtarët e rritur të amvisërisë   
Përqindja e fëmijëve 

që jetojnë me:   Babanë   Nënën 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 2-4 

vjeçare 

Përqindja e fëmijëve 
me të cilët anëtarët e 
rritur të amvisërisë 
janë angazhuar në 

katër ose më shumë 
aktivitete1 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me anëtarët e 

rritur të 
amvisërisë  

Përqindja e 
fëmijëve me të cilët 
anëtarët e rritur të 

amvisërisë nuk 
janë angazhuar në 

asnjë aktivitet   Babai Nëna   

Përqindja e 
fëmijëve me të cilët 
baballarët janë të 

angazhuar në katër 
ose më shumë 

aktivitete 2 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me 

baballarët   

Përqindja e 
fëmijëve me të cilët 

nënat janë të 
angazhuar në katër 

ose më shumë 
aktivitete 3 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me nënat 

                

Gjithsej  88.4 5.2 0.2  94.6 99.2  32.0 2.6  73.3 4.5 931 
                
Gjinia               

Mashkull 86.3 5.1 0.1  96.3 99.3  34.0 2.7  68.8 4.3 500 
Femër 90.8 5.3 0.3  92.7 99.2  29.6 2.5  78.5 4.6 431 

Mjedisi               
Urban  91.4 5.3 0.0  93.9 99.6  36.9 2.9  78.5 4.7 582 
Rural 83.4 4.9 0.5  95.7 98.6  23.8 2.2  64.6 4.0 349 

Mosha               
2 88.3 5.0 0.2  93.6 99.2  23.3 2.4  72.8 4.4 266 
3 87.3 5.2 0.4  97.3 99.6  36.8 2.8  72.0 4.4 322 
4 89.4 5.3 0.0  92.9 98.9  34.2 2.6  74.8 4.6 344 

Arsimi i nënës               
Fillor ose nuk ka 69.1 4.1 0.7  92.4 98.0  6.8 1.3  31.7 2.6 233 
Të mesëm 91.1 5.3 0.0  94.8 99.2  27.8 2.5  80.6 4.8 309 
Sipëror 97.7 5.7 0.0  95.8 100.0  50.4 3.5  92.3 5.3 389 

Arsimi i babait               
Fillor ose nuk ka 69.4 4.1 0.3  100.0 98.3  6.8 1.4  38.2 2.9 184 
Të mesëm 89.7 5.3 0.0  100.0 99.4  32.7 2.7  76.2 4.6 397 
Sipëror 97.6 5.7 0.0  100.0 100.0  51.7 3.6  88.6 5.1 299 
Babai biologjik nuk është në amvisëri (94.2) (5.3) (2.3)  (0.0) (96.9)  (2.0) (0.2)  (89.0) (5.1) 50 
Nuk ka info (*) (*) (*)  (*) (*)  (*) (*)  (*) (*) 1 

Vështirësitë në funksionim               

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*)  (*) (*)  (*) (*)  (*) (*) 20 

Nuk ka vështirësi në funksionim 88.3 5.2 0.2  95.0 99.2  32.5 2.6  73.1 4.5 911 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë               

Maqedonas 97.1 5.6 0.0  95.6 99.4  49.6 3.5  89.5 5.2 508 

Shqiptar 80.5 4.8 0.5  95.3 98.8  10.6 1.5  54.6 3.5 255 

Tjetër 73.8 4.3 0.3  90.4 99.3  11.2 1.8  52.5 3.7 168 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                

Më i varfër 69.7 4.2 0.8  95.2 98.8  9.0 1.5  44.2 3.1 224 

Niveli i dytë 88.3 5.0 0.0  91.9 98.2  20.2 2.2  68.1 4.2 184 

Mesatar 94.5 5.5 0.0  92.4 99.8  33.9 2.6  79.0 4.8 154 

Niveli i katërt 94.3 5.6 0.0  99.3 99.5  41.0 3.1  85.5 5.1 159 

Më i pasur 99.4 5.8 0.0  94.5 100.0  58.7 3.9  95.5 5.4 210 
1 MICS indikatori TC.49a - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm nga cilido anëtar i rritur i amvisërisë 

2 MICS Indikatori TC.49b - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm i babait 
3 MICS Indikatori TC.49c - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm i nënës 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.10.2: Materialet për mësim 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas numrit të librave për fëmijë që gjenden në amvisëri dhe sipas llojit dhe numrit të lodrave me të cilat luan fëmija, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve që jetojnë në 
amvisëri, të cilat kanë për fëmijën:  Përqindja e fëmijëve që luajnë me: 

Numri i 
fëmijëve 

3 ose më shumë 
libra për fëmijë1 

10 ose më shumë 
libra për fëmijë   

Lodra të 
prodhuara në 

shtëpi 
Lodra nga shitorja/lodra të 

prodhuara 

Objekte në 
amvisëri/objekte të 

gjetura jashtë 
Dy ose më shumë 
lloje të lodrave 2 

           
Gjithsej 54.6 32.8  13.7 94.2 59.8 61.7 1506 
           
Gjinia          

Mashkull 48.0 28.4  12.7 95.1 57.6 60.4 811 
Femër 62.4 37.9  14.8 93.1 62.2 63.3 695 

Mjedisi          
Urban  61.8 39.5  16.3 95.2 64.7 67.3 932 
Rural 43.0 21.9  9.5 92.4 51.7 52.7 574 

Mosha           
0-1 36.5 18.9  9.4 86.3 47.4 47.8 575 
2-4 65.8 41.4  16.4 99.0 67.4 70.3 931 

Arsimi i nënës          
Fillor ose nuk ka 12.3 1.8  7.0 91.2 43.2 44.7 358 
Të mesëm 56.7 27.7  14.2 93.8 61.7 64.5 493 
Sipëror 76.1 53.6  17.0 96.1 67.4 68.9 655 

Vështirësitë funksionale  (mosha 2-4 vjeçare)         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 20 
Nuk ka vështirësi në funksionim 66.5 41.6  16.7 99.1 67.5 70.7 911 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 78.6 53.3  16.5 96.7 70.1 71.6 807 
Shqiptar 27.4 9.4  10.2 90.4 37.9 39.9 436 
Tjetër 26.3 8.7  10.9 92.4 64.3 67.8 263 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 17.2 6.9  8.5 88.3 46.0 48.2 359 
Niveli i dytë 44.9 16.0  8.3 94.7 53.0 55.2 286 
Mesatar 57.8 27.4  10.2 94.7 62.2 62.9 254 
Niveli i katërt 75.4 46.6  19.6 95.2 65.2 68.8 276 
Më i pasur 83.9 68.1  21.8 98.7 74.2 75.3 331 

1 MICS indikatori TC.50 - Ekzistimi i librave për fëmijë 
2 MICS indikatori TC.51 - Qasshmëria e librave për fëmijë 

(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.10.3: Mbikëqyrja joadekuate 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare të lënë vetëm ose nën mbikëqyrje të ndonjë fëmije tjetër më të ri se 10 vjeç për më 
shumë se një orë se paku njëherë gjatë javës së fundit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve: 

Numri i 
fëmijëve 

Të lënë vetëm 
gjatë javës së 

fundit  

Të lënë nën mbikëqyrje 
të ndonjë fëmije tjetër 

më të ri se 10 vjeç 
gjatë javës së kaluar  

Të lënë pa 
mbikëqyrje 

adekuate në 
javën e fundit1 

       
Gjithsej  2.8 4.5 6.2 1506 
       
Gjinia      

Mashkull 2.7 5.3 6.9 811 
Femër 2.8 3.7 5.3 695 

Mjedisi      
Urban  2.0 3.5 4.9 932 
Rural 3.9 6.3 8.2 574 

Mosha      
0-1 1.8 3.0 4.0 575 
2-4 3.3 5.5 7.5 931 

Arsimi i nënës      
Fillor ose nuk ka 5.1 8.8 12.1 358 
Të mesëm 2.3 4.2 5.6 493 
Sipëror 1.8 2.5 3.3 655 

Vështirësitë funksionale  (mosha 2-4 vjeçare)      
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 20 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.4 5.4 7.5 911 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       
Maqedonas 1.2 2.2 2.8 807 
Shqiptar 5.5 8.0 11.0 436 
Tjetër 3.0 6.0 8.5 263 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 4.2 7.4 10.7 359 
Niveli i dytë 2.1 3.3 4.7 286 
Mesatar 4.6 5.6 6.4 254 
Niveli i katërt 1.5 6.3 7.3 276 
Më i pasur 1.4 0.2 1.4 331 

1 MICS indikatori TC.52 - Mbikëqyrja joadekuate  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.10.1R: Mbështetja në mësim 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare me të cilët anëtarët e rritur të amvisërisë janë angazhuar në aktivitete, të cilët e promovojnë mësimin dhe gatishmërinë për shkollë gjatë tre ditëve të fundit dhe 
angazhimi i nënave dhe baballarëve në aktivitete të tilla, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Anëtarët e rritur të amvisërisë   
Përqindja e fëmijëve 

që jetojnë me:   Babanë   Nënën 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

2-4 
vjeçare 

Përqindja e 
fëmijëve me të cilët 
anëtarët e rritur të 
amvisërisë janë 

angazhuar në katër 
ose më shumë 

aktivitete 1 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me anëtarët 

e rritur të 
amvisërisë 

Përqindja e 
fëmijëve me të cilët 
anëtarët e rritur të 

amvisërisë nuk janë 
angazhuar në asnjë 

aktivitet   Babai Nëna   

Përqindja e 
fëmijëve me të 
cilët baballarët 

janë të 
angazhuar në 
katër ose më 

shumë 
aktivitete2 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me 

baballarët   

Përqindja e 
fëmijëve me të 
cilët nënat janë 
të angazhuar në 

katër ose më 
shumë 

aktivitete3 

Numri 
mesatar i 

aktiviteteve 
me nënat 

                

Gjithsej 55.3 3.7 2.0  90.9 94.1  13.5 1.7  40.3 3.0 428 

                

Gjinia               

Mashkull 57.4 3.7 2.1  90.9 93.8  16.3 1.9  41.8 3.0 221 

Femër 53.1 3.7 1.9  90.9 94.3  10.6 1.6  38.7 3.1 208 

Mosha               

2 55.1 3.7 2.3  93.3 95.2  11.2 1.8  40.9 3.1 123 

3 54.3 3.7 2.6  90.2 95.0  12.6 1.7  39.4 3.0 158 

4 56.4 3.8 1.1  89.7 92.2  16.4 1.8  40.7 3.0 147 

Arsimi i nënës               

Para fillor ose nuk ka 45.2 3.3 4.7  90.0 95.6  6.1 1.3  30.3 2.5 108 

Fillor  54.6 3.7 0.8  90.9 92.1  16.0 1.9  39.0 3.0 249 

Të mesëm+ 73.1 4.3 2.1  92.4 98.7  16.2 1.9  59.8 3.7 71 

Arsimi i babait               

Para fillor ose nuk ka (35.1) (2.9) (6.3)  (100.0) (94.2)  (0.0) (1.1)  (23.2) (2.2) 48 

Fillor  55.3 3.8 2.1  100.0 94.8  16.4 2.0  42.1 3.1 260 

Të mesëm+ 70.6 4.1 0.0  100.0 98.9  17.9 2.0  45.7 3.3 80 

Babai biologjik nuk është në amvisëri (47.9) (3.6) (0.0)  (0.0) (79.1)  (2.2) (0.4)  (36.7) (2.9) 39 

Nuk ka info (*) (*) (*)  (*) (*)  (*) (*)  (*) (*) 2 

Vështirësitë në funksionim        
       

Ka vështirësi në funksionim (41.5) (3.4) (3.5)  (91.6) (94.7)  (9.3) (1.3)  (20.4) (2.0) 26 

Nuk ka vështirësi në funksionim 56.2 3.7 1.9  90.9 94.0  13.8 1.8  41.6 3.1 402 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                

Më i varfër 42.2 3.2 3.7  90.3 93.3  5.8 1.3  28.8 2.5 115 

Niveli i dytë 46.6 3.4 3.0  88.1 97.4  11.3 1.5  32.7 2.8 95 

Mesatar 51.9 3.5 2.1  96.1 91.9  5.8 1.5  32.5 2.6 71 

Niveli i katërt 68.2 4.2 0.0  89.7 92.3  22.1 2.4  54.2 3.6 75 

Më i pasur 77.4 4.6 0.0  91.9 95.0  27.2 2.4  61.6 4.0 72 
1 MICS indikatori TC.49a - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm nga cilido anëtar i rritur i amvisërisë 

2 MICS Indikatori TC.49b - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm i babait 
3 MICS Indikatori TC.49c - Stimulimi i hershëm dhe kujdesi i përgjegjshëm i nënës 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 



 

LULËZIMI – SHËNDETI, USHQIMI DHE ZHVILLIMI I FËMIJËS| F a q e  186 

Tabela TC.10.2R Materialet për mësim 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas numrit të librave për fëmijë, që gjenden në amvisëri dhe sipas llojit dhe numrit të lodrave me të cilat luan fëmija, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019   

  

Përqindja e fëmijëve që jetojnë në 
amvisëri, të cilat kanë për fëmijën:  Përqindja e fëmijëve që luajnë me: 

Numri i 
fëmijëve 

3 ose më shumë 
libra për fëmijë1 

10 ose më shumë 
libra për fëmijë   

Lodra të 
prodhuara në 

shtëpi 
Lodra nga shitorja/lodra të 

prodhuara 

Objekte në 
amvisëri/objekte të 

gjetura jashtë 
Dy ose më shumë 

lloje të lodrave2 

           
Gjithsej 14.5 6.9  9.0 87.4 52.5 49.8 672 
           
Gjinia          

Mashkull 13.6 6.3  8.8 87.2 51.4 47.1 338 
Femër 15.4 7.4  9.1 87.6 53.7 52.6 334 

Mosha          
0-1 11.2 5.9  7.5 81.2 34.2 34.1 244 
2-4 16.4 7.4  9.8 90.9 63.0 58.8 428 

Arsimi i nënës          
Para fillor ose nuk ka 4.3 0.6  9.0 80.9 57.7 49.7 167 
Fillor  12.9 5.4  7.7 88.8 49.6 47.9 381 
Të mesëm+ 33.1 19.9  12.9 91.9 54.6 55.8 124 

Vështirësitë në funksionim  
 

       
Ka vështirësi në funksionim (0.0) (0.0)  (3.3) (92.1) (71.0) (63.1) 26 
Nuk ka vështirësi në funksionim 17.4 7.9  10.2 90.9 62.5 58.5 402 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 2.1 1.1  6.5 72.3 60.8 45.5 169 
Niveli i dytë 7.7 3.9  11.1 89.8 59.9 59.7 145 
Mesatar 10.4 4.0  6.9 90.6 51.0 52.3 116 
Niveli i katërt 19.5 3.8  10.9 95.3 44.9 48.1 121 
Më i pasur 38.9 24.3  10.0 94.6 41.3 43.3 121 

1 MICS indikatori TC.50 - Ekzistimi i librave për fëmijë 
2 MICS indikatori TC.51 - Qasshmëria e librave për fëmijë 

( ) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara   
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Tabela TC.10.3R: Mbikëqyrja joadekuate  
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare të lënë vetëm ose nën mbikëqyrje të ndonjë fëmije tjetër më të ri se 10 vjeç për më 
shumë se një orë se paku njëherë gjatë javës së fundit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Përqindja e fëmijëve:  

Numri i 
fëmijëve  

Të lënë vetëm 
gjatë javës së 

fundit 

Të lënë nën mbikëqyrje 
të ndonjë fëmije tjetër 

më të ri se 10 vjeç gjatë 
javës së kaluar 

Të lënë pa 
mbikëqyrje 

adekuate në javën 
e fundit1 

       
Gjithsej 2.3 4.2 5.1 672 
       
Gjinia      

Mashkull 2.2 2.6 3.5 338 
Femër 2.4 5.8 6.7 334 

Mosha      
0-1 1.0 3.3 3.3 244 
2-4 3.0 4.7 6.1 428 

Arsimi i nënës      
Para fillor ose nuk ka 1.0 2.4 2.9 167 
Fillor  2.8 4.9 6.2 381 
Të mesëm+ 2.6 4.4 4.4 124 

Vështirësitë në funksionim  
   

Ka vështirësi në funksionim (4.0) (13.5) (17.4) 26 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.0 4.2 5.4 402 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 3.5 4.9 7.3 169 
Niveli i dytë 2.8 7.5 8.3 145 
Mesatar 1.5 2.1 2.9 116 
Niveli i katërt 1.9 2.9 2.9 121 
Më i pasur 1.0 2.5 2.5 121 

1 MICS indikatori TC.52 - Mbikëqyrja joadekuate 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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7.6 INDEKSI I ZHVILLIMIT TË HERSHËM TË FËMIJËVE  

Zhvillimi në fëmijëri të hershme është multidimensional dhe përfshin një progres të radhitur të shkathtësive dhe 
kapaciteteve motorike, kognitive, gjuhësore, socio-emocionale dhe rregulluese përgjatë disa viteve të jetës.91 Rritja 
fizike, zhvillimi i shkrimit e leximit dhe shkathtësive numerike dhe gatishmëria për të mësuar janë fusha vitale të 
zhvillimit të përgjithshëm të fëmijëve, të cilat e ndërtojnë bazën për jetën e mëtejme dhe përcaktojnë trajektoren 
e shëndetit, mësimit dhe mirëqenies. 92 

Për llogaritje të Indeksit të zhvillimit të hershëm të fëmijëve (IZHHF/ ECDI) është përdorë një modul 10 pikësh. 
Qëllimi parësor i IZHHF-së është të formojë politikë publike në lidhje me statusin zhvillimor të fëmijëve në 
Maqedoninë e Veriut dhe të fëmijëve të vendbanimeve rome në shtet. Indeksi është i bazuar në pika parësore, të 
cilat fëmijët pritet t’i përmbushin deri në moshën 3 dhe 4 vjeçare. Të 10 pikat janë përdorë për ta përcaktuar nëse 
fëmijët janë në rrugë të duhur të zhvillimit në katër fusha: 

• Shkrimi e leximi dhe shkathtësitë numerike: Fëmijët identifikohen se janë në rrugën e duhur të zhvillimit 
në bazë të faktit nëse ata mund të identifikojnë/emërtojnë të paktën dhjetë shkronja të alfabetit, nëse ata 
mund të lexojnë të paktën katër fjalë të thjeshta, fjalë të popullarizuara dhe nëse ata dinë t’i emërtojnë 
dhe i njohin simbolet e të gjithë numrave nga 1 deri 10. Nëse të paktën dy nga këto janë të vërteta, atëherë 
fëmija konsiderohet në rrugë të duhur zhvillimore. 

• Fizik: Nëse fëmija mund ta merr me dy gishta një objekt të vogël, si shkop apo gur nga toka dhe/ose 
nëna/kujdestarja nuk tregon që fëmija ndonjëherë është shumë i sëmurë që të mund të luajë, atëherë 
fëmija vlerësohet se është në rrugë të duhur të zhvillimit në fushën fizike. 

• Socio-emocional: Fëmijët konsiderohen se janë në rrugën e duhur të zhvillimit, nëse dy nga këto pohime 
janë të vërteta: Nëse fëmija zhvillohet mirë me fëmijët e tjerë, nëse fëmija nuk i godet, kafshon ose godet 
fëmijët tjerë dhe nëse fëmija nuk shpërqendrohet lehtë. 

• Mësimi: Nëse fëmija ndjek udhëzime të thjeshta se si të bëjë diçka në mënyrë të saktë dhe/ose kur i jepet 
diçka për të bërë, është në gjendje ta bëjë atë në mënyrë të pavarur, atëherë fëmija konsiderohet të jetë 
në rrugën e duhur të zhvillimit në këtë fushë. 

Më tej IZHHF llogaritet si përqindje e fëmijëve, të cilët janë në rrogë të duhur të zhvillimit në së paku tre nga këto 
katër fusha. Gjetjet janë prezantuar në tabelat TC.11.1 dhe TC.11.1R.

 

91  UNICEF et al. Advancing Early Childhood Development: From Science to Scale. Executive Summary, The Lancet, 2016. 

https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf. 
92Shonkoff, J. and D. Phillips. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington, D.C.: 

National Academy Press, 2000.; United Nations Children’s Fund, Early Moments Matter, New York: UNICEF, 2017. 

https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.
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Tabela TC.11.1: Indeksi i zhvillimi të hershëm të fëmijëve  
Përqindja e fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare, të cilët kanë zhvillim të duhur në fushën e shkrimit, leximit dhe numërimit, zhvillimit 
fizik, socio-emocional dhe mësimit, si dhe indeksi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare, 
të cilët kanë zhvillim të duhur në fushat e 

potencuara  Rezultati i 
indeksit të 
zhvillimit të 
hershëm të 

fëmijës1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 3-4 

vjeçare 

Shkrimi, 
lexim 
dhe 

numërim 
Zhvillim 

fizik 
Socio-

emocional Mësim 

         

Gjithsej 32.3 99.6 79.2 97.9 81.8 665 
         
Gjinia        

Mashkull 26.9 100.0 73.4 97.7 75.9 370 
Femër 39.2 99.1 86.4 98.2 89.3 296 

Mjedisi        
Urban  36.9 99.7 78.0 98.8 80.9 420 
Rural 24.5 99.4 81.2 96.3 83.5 245 

Mosha        
3 20.1 99.2 77.7 97.0 79.9 322 
4 43.8 100.0 80.5 98.7 83.6 344 

Ndjekja e arsimit të hershëm parashkollor        
Ndjek 38.1 99.4 79.7 98.7 85.9 245 
Nuk ndjek 28.9 99.7 78.9 97.5 79.5 421 

Arsimi i nënës        
Fillor ose nuk ka 20.9 99.9 74.8 96.6 72.6 163 
Të mesëm 22.1 98.9 75.5 97.2 76.8 223 
Sipëror 47.1 100.0 84.7 99.3 91.2 280 

Vështirësitë në funksionim  (mosha 2-4 vjeçare)        
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 13 
Nuk ka vështirësi në funksionim 32.5 99.8 79.6 98.5 82.4 653 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 37.5 100.0 79.3 98.0 84.7 390 
Shqiptar 32.5 98.5 90.6 97.5 89.7 172 
Tjetër 12.6 100.0 59.8 98.2 57.9 103 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 14.3 99.1 71.6 95.0 67.1 152 
Niveli i dytë 30.6 100.0 81.9 97.6 83.8 122 
Mesatar 32.8 100.0 80.5 100.0 86.6 108 
Niveli i katërt 30.6 98.9 77.6 97.1 81.8 114 
Më i pasur 50.6 100.0 84.2 100.0 90.6 169 

1 MICS indikatori TC.53- Indeksi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve; QZHQ Indikatori 4.2.1 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela TC.11.1R: Indeksi i zhvillimi të hershëm të fëmijëve  
Përqindja e fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare, të cilët kanë zhvillim të duhur në fushën e shkrimit, leximit dhe numërimit, zhvillimit 
fizik, socio-emocional dhe mësimit, si dhe indeksi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare, të 
cilët kanë zhvillim të duhur në fushat e 

potencuara  

Rezultati i 
indeksit të 
zhvillimit të 
hershëm të 

fëmijës1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 3-4 

vjeçare  

Shkrimi, 
lexim dhe 
numërim 

Zhvillim 
fizik 

Socio-
emocional  Mësim 

         

Gjithsej 4.4 98.7 59.8 95.0 59.1 305 
         
Gjinia        

Mashkull 4.2 99.3 53.0 93.2 52.2 156 
Femër 4.6 98.0 66.8 96.8 66.2 149 

Mosha        
3 2.1 97.4 54.4 94.7 52.7 158 
4 6.9 100.0 65.5 95.3 65.9 147 

Ndjekja e arsimit të hershëm parashkollor        
Ndjek (9.2) (97.5) (66.7) (100.0) (71.9) 36 
Nuk ndjek 3.8 98.8 58.9 94.3 57.3 269 

Arsimi i nënës        
Para fillor ose nuk ka 1.2 100.0 66.5 92.1 58.5 72 
Fillor  3.7 97.6 59.1 95.8 59.0 173 
Të mesëm+ 10.6 100.0 53.6 96.1 59.9 59 

Vështirësitë në funksionim   
 

     
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 20 
Nuk ka vështirësi në funksionim 4.7 98.9 61.7 96.7 61.4 286 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 0.0 100.0 53.5 98.0 53.0 79 
Niveli i dytë 0.0 97.3 66.2 89.9 59.0 70 
Mesatar (3.2) (97.3) (64.2) (95.8) (60.8) 49 
Niveli i katërt 8.9 100.0 59.5 95.3 63.8 51 
Më i pasur 13.1 98.4 56.9 96.1 61.8 56 

1 MICS indikatori TC.53- Indeksi i zhvillimit të hershëm të fëmijëve; QZHQ Indikatori 4.2.1 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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 MËSIMI 

8.1 SFONDI  

Sistemi arsimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i ndarë në arsimin parashkollor, fillor (6-14 vjeç), të 
mesëm (15-17/18 vjeç) dhe në arsim sipëror. Sipas Ligjit për arsim, fëmijët regjistrohen në shkollë fillore në moshën 
6 vjeçare, gjegjësisht mosha adekuate për fillim të arsimit fillor përcaktohet në bazë të moshës së fëmijës në fund 
të vitit kalendarik. Nga viti 2008 në Maqedoninë e Veriut është i detyrueshëm arsimi nga fillimi i shkollës fillore deri 
në përfundim të shkollës së mesme. Strategjia e tanishme gjithëpërfshirëse për arsim parashikon të përfshihet një 
vit i detyrueshëm për arsim parashkollor (mosha 5-6 vjeç). Kjo reformë duhet të ndihmojë në trajtimin e 
variacioneve të gjera të kompetencave themelore të fëmijëve, kur regjistrohen në shkollë fillore, gjë që pjesërisht 
është si rezultat i shtrirjes së ulët të regjistrimit në institucionet e edukimit parashkollor. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është institucioni përgjegjës për menaxhimin e edukimit të hershëm 
parashkollor në Maqedoninë së Veriut, përfshirë mbikëqyrjen e personelit, buxhetimin dhe infrastrukturën. 
Ministria në fjalë bashkëpunon me Byronë për Zhvillimin e Arsimit, e cila është përgjegjëse për programet arsimore, 
të cilat mësohen në kopshtet për fëmijë. 

Edukimi parashkollor në shtet kryesisht mbulohet nga entet publike për edukim parashkollor, ku shumica e fëmijë 
përfshihen në institucionet publike parashkollore. Në kuadër të kësaj kategorie përfshihen kopshtet dhe të 
ashtuquajturat qendra për zhvillim në fëmijëri të hershme. 

Arsimi fillor zgjat nëntë vite. Ai është i detyrueshëm dhe falas për të gjithë nxënësit (mosha 6-14 vjeçare). Duhet të 
theksohet se struktura e arsimit fillor ka pësuar ndryshime në vitin 2007 93 . Atë botë sistemi tetëvjeçar ishte 
transformuar në shkollim fillor nëntëvjeçar, të përbërë nga tre cikle arsimore. Klasat 1-5 korrespondojnë me arsimin 
fillor të SNKA/ISCED-së, ndërsa klasat 6-9 korrespondojnë me arsimin e mesëm të ulët sipas SNKA -së. 

Edhe arsimi i mesëm është i detyrueshëm dhe falas, ai është i ndarë në katër fusha: arsimi i mesëm i përgjithshëm 
(gjimnazi), arsimi i mesëm profesional, shkolla e artit, dhe arsimi për nxënës me nevoja të posaçme arsimore. Arsimi 
i mesëm mund të jetë 3 ose 4 vjeçar. Në fund të arsimit të mesëm profesional 3 vjeçar nxënësit e kanë një provim 
përfundimtar pa të drejtë për regjistrim në universitet. Të diplomuarve të shkollave të mesme 4 vjeçare iu 
mundësohet të zgjedhin ndërmjet provimeve përfundimtare dhe maturës shtetërore ose të shkollës, që varet nëse 
ata dëshirojnë ta vazhdojnë arsimin më tej, ndërsa të diplomuarit e gjimnazit duhet ta zgjedhin mes provimeve 
shtetërore ose atë maturës së shkollës. 

Shumica e nxënësve mësojnë nëpër institucione publike. Nuk ka institucione private arsimore në Maqedoninë e 
Veriut, ashtu që shumica e nxënësve e ndjekin mësimin në shkolla publike në arsimin e mesëm të ulët. Ekziston një 
diversitet i madh i institucioneve arsimore në arsimin terciar, ku 15 për qind të nxënësve arsimohen në institucione 
private, gjë që e reflekton shtrirjen e universiteteve private në vitet e fundit.  

Arsimi sipëror realizohet në tre nivele: studime universitare, master dhe doktoratë. Në shtet funksionojnë gjashtë 
universitete publike (dy prej tyre janë në gjuhën shqipe), një universitet publiko-privat, nëntë universitete private 
dhe dy shkolla të mesme profesionale. 

Sistemi arsimor është i organizuar në katër gjuhë mësimore në shkollat fillore (maqedonisht, shqip, turqisht dhe 
serbisht) dhe tre gjuhë mësimore në arsimin e mesëm (maqedonisht, shqip dhe turqisht). Rreth një e treta e 
shkollave fillore dhe të mesme janë shkolla me mësimdhënie në dy/tre gjuhë. 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është institucioni drejtues për menaxhimin e sistemit arsimor. Institucionet tjera 
përfshijnë Byronë për Zhvillimin e Arsimit, Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, Qendrën Shtetërore të Provimeve94, 
Qendrën për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe Këshillin nacional për Kornizën e kualifikimit të Maqedonisë. 

 

93 Sipas Ligjit të mëparshëm për arsimin, fëmijët regjistroheshin në shkollën fillore në moshën 7 vjeçare, ndërsa shkolla fillore 

zgjaste 8 klasa. Duke pasur parasysh ndryshimet në Ligjin për arsimin nga viti 2007, llogaritje të veçantë janë zbatuar për fëmijët 
e lindur në 1998 ose më herët dhe ata që kanë lindur më pas për të marrë parasysh këtë ndryshim në kriteret e pranueshmërisë 
së moshës, si dhe numrin e notave në shkollën fillore dhe të mesme. 
94 Qendrën Shtetërore të Provimeve është përgjegjëse për zhvillimin dhe implementimin e provimeve në nivel nacional; po ashtu 
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Më poshtë janë dhënë dallimet në nivelet arsimore të definuara sipas strukturës nacionale të sistemit arsimor dhe 
atyre të Standardit ndërkombëtar të klasifikimit të arsimit (SNKA).  

ISCED8 Cikli i 3-të i arsimit sipëror 

ISCED 7 Cikli i 2-të i arsimit sipëror 

ISCED 6 Cikli i 1-të i arsimit sipëror 

ISCED 5 Ciklet e shkurtra për arsim sipëror 

ISCED 4 Arsimi pas atij të mesëm 

ISCED 3 Shkolla e mesme e lartë Shkolla e mesme 

ISCED 2 Shkolla e mesme e ulët Shkolla fillore (klasat 6-9) 

ISCED 1 Shkolla fillore Shkolla fillore (klasat 1-5) 

ISCED 0 Edukimi në fëmijëri të hershme 

 

 

ka për detyrë ta organizojë pjesëmarrjen në testimet ndërkombëtare dhe për realizim të provimeve shtetërore, duke përfshirë 
maturën shtetërore dhe provimin përfundimtar për arsim profesional dhe trajnim. 
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8.2 EDUKIMI NË FËMIJËRI TË HERSHME  

Gatishmëria e fëmijëve për shkollë fillore mund të përmirësohet përmes frekuentimit të programeve të edukimit 
në fëmijërinë e hershme ose përmes edukimit parashkollor. Programet e edukimit në fëmijërinë e hershme 
përfshijnë programe për fëmijë, të cilët kanë komponentë të organizuara mësimore në raport me punën e dados 
dhe kujdesin ditor, të cilat zakonisht nuk përmbajnë arsimim dhe mësim të organizuar. 

Tabelat LN.1.1 dhe LN.1.1R i paraqesin përqindjet e fëmijëve të moshës 3 dhe 4 vjeçare në shtet dhe në vendbanimet 
rome, të cilët aktualisht janë të përfshirë në edukimin në fëmijëri të hershme: MICS indikatori LN.1.1 Kjo është 
bazuar në pyetjen UB8 në Pyetësorin për fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Nëse fëmija ka qenë aktualisht në pushim, 
ndonëse rregullisht e ndjek mësimin, intervistuesi është kërkuar ta regjistrojë fëmijën si aktualisht është në shkollë. 

Tabelat LN.1.2 dhe LN.1.2R, por i kanë në fokus vetëm fëmijët, të cilët kanë qenë 5 vjeç në fillim të vitit shkollor. Në 
Maqedoninë e Veriut viti shkollor fillon në shtator.  

Në mënyrë të veçantë, tabela e paraqet përqindjen e shpërndarjes së fëmijëve në moshë një vjeç më të re se mosha 
zyrtare e hyrjes në shkollë fillore, të cilët në fillim të vitit shkollor e ndjekin arsimin. Kjo tabelë e përdor pyetjen UB7 
në lidhje me ndjekjen e mësimit. Indikatori i përfshirë është raporti i rregulluar i pjesëmarrjes neto, i cili i përgjigjet 
indikatorit QZHQ 4.2.2: Shkalla e pjesëmarrjes në mësimin e organizuar (përshtatur95). Mosha zyrtare e hyrjes në 
shkollë fillore në vend është mosha 6 vjeçare. 

Përveç kësaj tabelat LN.1.2 dhe LN.1.2R i prezantojnë indekset e barazisë në mbështetje indikatorëve QZHQ 4.5.1, 
veçanërisht për gjininë, pasurinë dhe ndarjet në zonë të treguesit QZHQ 4.2.2. Në përgjithësi, kur një vlerë e indeksit 
bie në mes 0.97 dhe 1.03, vlerësohet si barazim midis dy grupeve. Sa më shumë rritet indeksi i barazisë 1.00, aq më 
e madhe është pabarazia midis grupeve.  

Indekset e barazisë prezantohen edhe në Tabelën LN.2.8 SNKA/ISCED (për ndjekje të shkollës fillore, të mesme të 
ulët dhe të mesme të lartë) dhe në Tabelat LN.4.1 dhe LN.4.2 (për shkathtësi të leximit dhe numërimit).

 

95 Proporcioni është emërtuar “i përshtatur” pasi që përfshin fëmijë që e ndjekin arsimin fillor. Të gjithë fëmijët në moshë një 

vjet para moshës zyrtare të hyrjes në shkollë fillore (në fillim të vitit shkollor) përfshihen në emërues. 
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Tabela LN.1.1: Edukimi në fëmijëri të hershme 
Përqindja e fëmijëve të moshës 39-59 muajshe të cilët e ndjekin edukimin në fëmijëri të hershme, Maqedonia e Veriut, 2018-
2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës 39-59 
muajshe të cilët e ndjekin edukimin e 

hershëm për fëmijë1 

Numri i fëmijëve të 
moshës 36-59 

muajshe 

     
Gjithsej 36.8 665 
     
Gjinia    

Mashkull 41.0 370 
Femër 31.5 296 

Mjedisi    
Urban  46.6 420 
Rural 19.9 245 

Mosha (në muaj)    
36-47 33.5 322 
48-59 39.9 344 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka 6.7 163 
Të mesëm 31.6 223 
Sipëror 58.4 280 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 13 
Nuk ka vështirësi në funksionim 36.8 653 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 53.9 390 
Shqiptar 14.1 172 
Tjetër 9.8 103 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 7.4 152 
Niveli i dytë 21.1 122 
Mesatar 33.7 108 
Niveli i katërt 50.3 114 
Më i pasur 67.4 169 

1 MICS indikatori LN.1 - Përfshirja në edukim të hershëm të fëmijëve 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.1.2: Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve një vit më të rinj sesa mosha zyrtare për regjistrim në shkollë në fillim të vitit shkollor, mbi bazën e 
pjesëmarrjes në arsim dhe mbi bazën e përfshirjes në program për edukim të hershëm ose arsim fillor (përshtatur proporcioni i neto 
përfshirjes), Maqedonia Veriore, 2018 -2019  

  

Përqindja e fëmijëve: 

Gjithsej 

Proporcioni 
i neto 

përfshirjes1 

Numri i fëmijëve të 
moshës 5 vjeçare 

në fund të vitit 
kalendarikA 

Ndjekja e 
ndonjë 

programi për 
edukim të 
hershëm  

Përfshirja 
në arsim 

fillor 

Mospërfshirja në 
program për 
edukim të 
hershëm 

parashkollor ose 
arsim fillor  

              
Gjithsej 48.5 1.4 50.1 100.0 49.9 161 
         
Gjinia        

Mashkull 44.7 1.2 54.1 100.0 45.9 83 
Femër 52.5 1.7 45.8 100.0 54.2 79 

Mjedisi        
Urban 62.2 1.4 36.4 100.0 63.6 97 
Rural 27.9 1.5 70.6 100.0 29.4 64 

Arsimi i nënës        
Fillor ose nuk ka 17.3 0.5 82.2 100.0 17.8 61 
Të mesëm 57.0 1.3 41.8 100.0 58.2 51 
Sipëror 77.8 2.8 19.4 100.0 80.6 50 

Vështirësitë e nënës në funksionim        
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 100.0 (*) 3 
Nuk ka vështirësi në funksionim 49.9 1.6 48.5 100.0 51.5 148 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 100.0 (*) 10 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 73.1 2.5 24.4 100.0 75.6 83 
Shqiptar 5.4 0.6 94.0 100.0 6.0 45 
Tjetër (45.3) (0.0) (54.7) 100.0 (45.3) 33 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 10.4 1.5 88.1 100.0 11.9 34 
Niveli i dytë 44.6 0.0 55.4 100.0 44.6 32 
Mesatar 35.7 1.4 62.9 100.0 37.1 31 
Niveli i katërt (61.1) (3.3) (35.6) 100.0 (64.4) 29 
Më i pasur (89.7) (1.3) (9.0) 100.0 (91.0) 36 

Indekset e barazisë        
Gjinia    

 
   

Femër/Mashkull2 1.17 1.51 0.85 na 1.18 na 
Shëndeti        

Më i varfër/Më i pasur3 (0.12) (1.16) (9.79) na (0.13) na 
Mjedisi        

Rural/Urban4 0.45 1.01 1.94 na 0.46 na 
1 MICS indikatori LN.2- Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (përshtatur); QZHQ indikatori 4.2.2   

2 MICS indikatori LN.11a - Indekset  e barazisë – mësimi i organizuar (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1  
3 MICS indikatori LN.11b - Indekset  e barazisë – mësimi i organizuar (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
4 MICS indikatori LN.11c - Indekset  e barazisë – mësimi i organizuar (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, kështu, mosha e duhur 
në fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore 
është ndryshuar nga 7 në 6 vjet gjatë vitit të regjistrimit në shkollë, janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në 1998 ose më 
herët dhe ata të lindur më pas për të marrë parasysh këtë ndryshim në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
na: nuk është e zbatueshme   
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të ponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të ponderuara  
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Tabela LN.1.1R: Edukimi në fëmijëri të hershme  
Përqindja e fëmijëve të moshës 39-59 muajshe të cilët e ndjekin edukimin në fëmijëri të hershme, Vendbanimet rome të Maqedonisë e 
Veriut, 2018-2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës 39-59 
muajshe të cilët e ndjekin edukimin e 

hershëm për fëmijë1 
Numri i fëmijëve të 

moshës 36-59 muajshe 

     
Gjithsej 11.9 304 
     
Gjinia    

Mashkull 10.3 155 
Femër 13.5 149 

Mosha (në muaj)    
36-47 9.1 157 
48-59 14.8 147 

Arsimi i nënës    
Para fillor ose nuk ka 7.2 72 
Fillor  11.3 172 
Të mesëm+ 19.1 59 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 20 
Nuk ka vështirësi në funksionim 12.4 285 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 8.9 79 
Niveli i dytë 6.1 70 
Mesatar (8.4) 49 
Niveli i katërt 17.0 50 
Më i pasur 21.7 56 

1 MICS indikatori LN.1 - Përfshirja në edukim të hershëm të fëmijëve 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të ponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të ponderuara  

 

Tabela LN.1.2R: Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve një vit më të rinj sesa mosha zyrtare për regjistrim në shkollë në fillim të vitit shkollor, mbi bazën e 
pjesëmarrjes në arsim dhe mbi bazën e përfshirjes në program për edukim të hershëm ose arsim fillor (përshtatur proporcioni i neto 
përfshirjes), Vendbanimet rome të Maqedonisë e Veriut 

  

Përqindja e fëmijëve:  

Gjithsej  

Proporcioni 
i neto 

përfshirjes 

1 

Numri i fëmijëve 
të moshës 5 

vjeçare në fund 
të vitit 

kalendarikA 

Ndjekja e 
ndonjë 

programi për 
edukim të 
hershëm 

Përfshirja 
në arsim 

fillor 

Mospërfshirja në 
program për edukim 

të hershëm 
parashkollor ose 

arsim fillor 

              
GjithsejB 28.4 5.4 66.2 100.0 33.8 150 
         
Gjinia    

 
   

Mashkull 25.6 7.2 67.3 100.0 32.7 75 
Femër 31.2 3.7 65.1 100.0 34.9 75 

Arsimi i nënës        
Para fillor ose nuk ka (16.5) (2.2) (81.3) 100.0 (18.7) 36 
Fillor  28.8 7.2 63.9 100.0 36.1 101 
Të mesëm+ (*) (*) (*) 100.0 (*) 12 

Vështirësitë e nënë në funksionim        
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 100.0 (*) 17 
Nuk ka vështirësi në funksionim 29.5 5.8 64.7 100.0 35.3 124 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 100.0 (*) 9 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër (10.3) (2.7) (87.0) 100.0 (13.0) 43 
Niveli i dytë (31.5) (4.0) (64.5) 100.0 (35.5) 29 
Mesatar (19.0) (14.4) (66.5) 100.0 (33.5) 27 
Niveli i katërt (41.6) (6.2) (52.2) 100.0 (47.8) 31 
Më i pasur (*) (*) (*) 100.0 (*) 20 

Indeksi i barazisë        
Gjinia    

 
   

Femër/mashkull2 1.22 0.51 0.97 na 1.06 na 
1 MICS indikatori LN.2- Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (përshtatur); QZHQ indikatori 4.2.2   

2 MICS indikatori LN.11a - Indekset  e barazisë – mësimi i organizuar (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, kështu, mosha e 
duhur në fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në 
shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 vjet gjatë vitit të regjistrimit në shkollë, janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në 
1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas për të marrë parasysh këtë ndryshim në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
B MICS indikatori LN.11b (QZHQ indikatori 4.5.1) në lidhje me barazinë e indeksit të mësimit të organizuar për shëndetin nuk është 
paraqitur në këtë tabelë, për shkak se numri i fëmijëve të moshës 5 vjeçare deri në fund të vitit kalendarik për kuintilin më të pasur 
është më pak se 25 raste të papeshuara  
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të ponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të ponderuara  
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8.3 PËRFSHIRJA  

Përfshirja në edukimi parashkollor është e rëndësishme për gatishmërinë e fëmijëve për në shkollë. Tabelat LN.2.1 
dhe LN.2.1R e paraqesin proporcionin e fëmijëve të klasës së parë të shkollës fillore (pavarësisht nga mosha), të cilët 
kanë qenë të përfshirë në edukimin në fëmijëri të hershme në vitin paraprak96.  

Agjenda për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030 synon t’u mundësojë të gjithë vajzave dhe djemve ta përfundojnë 
arsimin fillor dhe të mesëm. Arsimi është parakusht themelor për luftë kundër varfërisë, për fuqizim të grave, rritje 
ekonomike, mbrojtje të fëmijëve nga puna e rrezikshme dhe eksploatuese dhe eksploatimi seksual, promovimi i të 
drejtave të njeriut dhe demokracisë, mbrojtja e mjedisit jetësor dhe ndikimi në rritjen e popullsisë. 

Në Maqedoninë e Veriut fëmijët regjistrohen në shkollë fillor në moshën 5 vjeçare, ndërsa në shkollë të mesme në 
moshën 15 vjeçare97. Siç u përshkrua më lart gjithsej ka nëntë klasa të shkollës fillore dhe tre ose katër të shkollës 
së mesme, varësisht nga lloji i shkollave të mesme. Në shkollë fillore klasat janë të shkallëzuara nga klasa 1 deri në 
klasën 9. Në shkollë të mesme klasat janë të klasifikuara nga viti 1 deri në vitin 4. Zakonisht viti shkollor zgjat nga 
shtatori i njërit vit deri në qershor të vitit të ardhshëm.  

Tabelat LN.2.2 dhe LN.2.2R- për fëmijët në shtet dhe në vendbanimet rome e prezantojnë përqindjen e fëmijëve të 
moshës për regjistrim në shkollë fillore, që regjistrohen në klasë të parë. 

Meqenëse ekziston dallim mes strukturës së organizimit të sistemit shtetëror të arsimit në krahasim me SNKA-në, 
tabelat e dhëna në vijim, aty ku është e zbatueshme, i paraqesin rezultatet edhe sipas strukturës së sistemit 
shtetëror të arsimit edhe sipas SNKA-së. 

Tabelat LN.2.3 dhe LN.2.3R e paraqesin përqindjen e fëmijëve të moshës së shkollës fillore, 6-14 vjeç, të cilët e 
ndjekin mësimin në shkollë fillore dhe të mesme98, sipas sistemit shtetëror të arsimit, dhe ato të cilët nuk janë të 
përfshirë në shkollë. Nga ana tjetër tabelat LN.2.3 ISCED dhe LN.2.3R ISCED ofrojnë përqindjen e fëmijëve të moshës 
së shkollës fillore 6 deri në 10 vjeç, të cilët e ndjekin mësimin në arsim fillor ose të mesëm99, si dhe ata që janë jashtë 
procesit arsimor. Ngjashëm me këtë, proporcioni i ndjekjes neto të mësimit në shkollat e mesme të ulëta është 
prezantuar në Tabelën LN.2.4 ISCED100 për fëmijët e moshës 11 deri në 14 vjeç. 

Në tabela LN.2.5 dhe LN.2.5R, fëmijët janë të shpërndarë sipas klasës aktuale ku e ndjekin mësimin (mosha në raport 
me klasën). Për shembull një fëmijë 8 vjeçar (në fillim të vitit shkollor) pritet të jetë në klasë të 3-të sipas 
kategorizimit zyrtar të moshës në raport me klasën. Nëse aktualisht fëmija është në klasë të parë, atëherë ai/ajo do 
të klasifikohet se është 2 vite mbi moshën e duhur. Tabelat LN.2.5 ISCED dhe LN.2.5R ISCED i paraqesin 
informacionet e njëjta, për klasifikimin e SNKA-së, ndonëse tabelat përfshijnë edhe nivelin fillor edhe atë të mesëm. 

Proporcioni i përshtatur i ndjekjes së mësimit në shkolla të mesme dhe i atyre që nuk janë në shkollë është paraqitur 
në tabelat LN.2.6101 dhe LN.2.6R. Tabela LN.2.6 ISCED dhe LN.2.6R ISCED i paraqesin informacionet e njëjta sipas 
SNKA-së. Meqenëse arsimi i mesëm për strukturën nacionale të arsimit korrespondon me atë të arsimit të mesëm 
të lartë sipas SNKA-së edhe rezultatet e fituara janë të njëjta. 

Shkalla e përgjithshme e regjistrimit në klasën e fundit të shkollës, shkalla e përfundimit të shkollës fillore dhe shkalla 
e kalimit në shkollë të mesme janë  prezantuar në tabelat LN.2.7 dhe LN.2.7R. Shkalla e përgjithshme e regjistrimit 
e paraqet proporcionin e numrit të përgjithshëm të nxënësve, pavarësisht nga mosha, hyrja për herë të fundit në 

 

96 Përllogaritja e indikatorit nuk i përjashton nxënësit që e përsëritin vitin shkollor, andaj për këtë arsye është gjithëpërfshirës si 
për fëmijët që e ndjekin mësimin në shkollë fillore për herë të parë, si dhe për ata që kanë qenë në klasën e parë të shkollës 
fillore vitin e kaluar shkollor dhe përsëritin të njëjtën klasë. Fëmijët që e përsërisin  klasën (vitin) mund ta kenë ndjekur arsimin 
parashkollor para vitit shkollor gjatë së cilës ata për herë të parë kanë qenë në klasën e parë të shkollës fillore; këta fëmijë nuk 
përfshihen në numëruesin e indikatorit. 
97 Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, kështu, 

mosha e duhur në fillim të shkollës fillore i referohet moshës në vitin kalendarik 2018. 
98 Proporcionet e paraqitura në këtë tabelë janë “përshtatur” pasi ato përfshijnë jo vetëm vijimin e shkollës fillore, por edhe 
vijimin e shkollës së mesme në numërues. 
99 Proporcionet e paraqitura në këtë tabelë janë “përshtatur” pasi ato e përfshijnë jo vetëm vijimin e shkollës fillore, por edhe 
vijimin e shkollës së mesme në numërues. 
100 Proporcionet e paraqitura në këtë tabelë janë “përshtatur” pasi ato përfshijnë jo vetëm vijimin e shkollë të mesme të ulët, 
por edhe në numëruesin për nivelet më të larta. 
101 Proporcionet e paraqitura në këtë tabelë janë “përshtatur” pasi ato përfshijnë jo vetëm vijimin e shkollë të mesme të lartë, 
por njashtu edhe në numëruesin për nivelet më të larta. 
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klasë të fundit të shkollës fillore, me numrin e fëmijëve të moshës për përfundim të shkollës fillore në fillim të vitit 
aktual (më të fundit) shkollor. Në të njëjtën mënyrë, tabelat LN.2.7 ISCED dhe LN.2.7R ISCED e paraqesin këtë 
informacion për klasifikimin SNKA. 

Shkalla e përfundimit të arsimit fillor e përfaqëson përqindjen e një grupi të fëmijëve të moshës 3 deri në 5 vjeç mbi 
moshën zyrtare të klasës së fundit të arsimit fillor, domethënë përqindjen e fëmijëve që janë 17 deri në 19 vjeç, të 
cilët e kanë përfunduar arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut. Në mënyrë të ngjashme, shkalla e përfundimit të 
arsimit fillor për klasifikimin SNKA e përfaqëson përqindjen e një grupi të fëmijëve nga 13 deri në 15 vjeç, të cilët i 
kanë përfunduar klasat 1-5 të arsimit fillor në vend. Meqenëse arsimi i mesëm përbëhet nga (arsimi i mesëm i lartë 
sipas klasifikimit SNKA) me kohëzgjatje shkollore 3-vjeçare ose 4-vjeçare, emëruesit për nivelin e përfundimit të 
shkollimit llogariten si më poshtë: për të rinjtë, niveli më i lartë arsimor i të cilëve është shkolla e mesme profesionale 
3-vjeçare llogaritet mosha rinore 20-22 vjeçare; ndërsa për të gjithë të rinjtë e tjerë përdoret mosha 21-23 vjeçare.   

Shkallët e përfundimit të arsimit fillor dhe të mesëm prezantohen në tabelat e strukturuara sipas sistemit nacional 
arsimor, ndërsa për arsimin fillor, atë të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë janë dhënë në tabelat, që e paraqesin 
klasifikimin e SNKA-së.  

Tabelat njashtu e paraqesin shkallën “efektive” të kalimit (të klasës/vitit)102, të definuar si përqindje të fëmijëve, të 
cilët kanë vazhduar në nivelin e ardhshëm arsimor; pastaj edhe numrin e fëmijëve të cilët e ndjekin mësimin në 
klasën (vitin) e parë të nivelit më të lartë arsimor në vitin aktual shkollor dhe në vitin e kaluar kanë qenë në 
klasën/vitin e fundit të nivelit më të ulët arsimor, të pjesëtuar me numrin e fëmijëve, të cilët kanë qenë në klasën e 
fundit të nivelit më të ulët arsimor në vitin e kaluar dhe nuk e përsërisin klasën/vitin aktual.  

Në rast të kalimit të ulët efektiv nënkuptohet se një përqindje e ulët e nxënëse kalojnë në nivelin e ardhshëm të 
arsimit. Ky fakt i vë në pah barrierat e mundshme në sistemin arsimor siç janë: ngarkesa financiare siç është tarifa 
për regjistrim ose detyrimi për blerje të librave shkollorë ose uniformës së shkollës; furnizimi me çështje arsimore 
dhe çështjet e cilësisë, siç është numri i kufizuar i arsimtarëve ose klasave dhe cilësia e ulët e mësimdhënies; si dhe 
besimet sociale dhe individuale mbi arsimin siç janë pritjet e ulëta në raport me avancimin në arsim. 

Tabelat LN.2.8 dhe LN.2.8R fokusohen në proporcionin e vajzave në raport me djemtë në arsimin fillor dhe të mesëm 
sipas klasifikimit të sistemit nacional. Këto proporcione njihen më mirë si Indeksi i barazisë gjinore (IBGJ/GPI). Duhet 
potencuar që proporcioni i përfshirë këtu është marrë nga shkallët e përshtatura të neto përfshirjes, e jo nga shkallët 
bruto. Kryesisht shkalla bruto ofron një përshkrim të gabuar të IBGJ-së, për shkak se shumica e fëmijëve mbi moshë 
që janë ende në arsimin fillor ka të ngjarë të jenë djem. Po ashtu tabelat LN.2.8 ISCED dhe LN.2.8R ISCED e 
prezantojnë këtë informacion për klasifikimin SNKA. 

Tabelat njashtu paraqesin indekse tjera të barazisë në mbështetje të Synimit 4.5 të QZHQ-së: Deri në fund të vitit 
2030 të eliminohet dispariteti gjinor në arsim dhe të mundësohet qasje e barabartë në të gjitha nivelet e arsimit 
dhe trajnimit profesional për personat vulnerabil, duke përfshirë personat me paaftësi, popujt autokton (indigjen) 
dhe fëmijët me gjendje vulnerabile. Në veçanti, indeksi i barazisë së jetimëve e përcakton nevojën për prezantim të 
vazhdueshëm të prezantimit të të dhënave, që kanë të bëjnë me indikatorin paraprak të QMZH-së 6.4. duhet të 
theksohet që indikatori është matur vetëm me grup moshën 10-14 vjeçare, ndërsa kjo masë e zëvendësimit ka të 
bëjë me ndjekjen e mësimit për të gjitha tre nivelet e prezantuara të arsimit.  

Sa më lart nga 1 që qëndron indeksi i barazisë, aq më e madhe është pabarazia midis grupeve. Kur një vlerë e indeksit 
bie midis 0.97 dhe 1.03, ajo vlerësohet si barazi midis dy grupeve.

 

102 Shkalla e thjeshtë e kalimit, e cila nuk llogaritet më në MICS-së, ka tendencë ta nënvlerësojë progresin e nxënësve në shkollë 

të mesme, pasi që supozon se ata që e përsëritin klasën nuk arrijnë kurrë në shkollën e mesme. 
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Tabela LN.2.1: Gatishmëria për shkollë 
Përqindja e fëmijëve, të cilët e ndjekin mësimin në klasë të parë, të cilët paraprakisht vitin e kaluar kanë qenë të përfshirë në edukimin 
parashkollor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Përqindja e fëmijëve, të cilët e ndjekin mësimin në 
klasë të parë, të cilët paraprakisht vitin e kaluar 

kanë qenë të përfshirë në edukimin parashkollor 1 

Numri i fëmijëve, të cilët e ndjekin 
mësimin në klasë të parë të arsimit 

fillor 

      
Gjithsej 54.1 170 
     
Gjinia    

Mashkullore 55.7 91 
Femërore 52.2 79 

Mjedisi    
Urban 68.5 99 
Rural 34.2 71 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka  10.6 46 
Të mesëm 58.0 58 
Sipëror 81.1 66 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 6 
Nuk ka vështirësi në funksionim 53.2 150 
Nuk ka informacion (*) 14 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 68.2 109 
Shqiptar 19.3 42 
Tjetër (51.1) 19 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 10.2 34 
Niveli i dytë 30.4 27 
Mesatar (60.9) 35 
Niveli i katërt (68.5) 36 
Më i pasur (90.3) 38 

1 MICS indikatori LN.3 - Gatishmëria për shkollë 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

 

Tabela LN.2.2: Hyrja në shkollë fillore 
Përqindja e fëmijëve të moshës për shkollë fillore, të cilët janë në klasë të parë (shkalla neto e regjistrimit), Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës për hyrje në 
shkollë fillore, të cilët janë në klasë të parë1 

Numri i fëmijëve të moshës për 
hyrje në shkollë filloreA 

      
Gjithsej 94.2 176 
     
Gjinia    

Mashkullore 96.2 92 
Femërore 92.1 84 

Mjedisi    
Urban 92.0 102 
Rural 97.4 74 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka  89.0 54 
Të mesëm 97.0 57 
Sipëror 96.3 65 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 5 
Nuk ka vështirësi në funksionim 93.6 159 
Nuk ka informacion (*) 11 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 97.7 109 
Shqiptar 95.4 47 
Tjetër (73.1) 20 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 89.4 39 
Niveli i dytë 95.6 28 
Mesatar (98.3) 35 
Niveli i katërt 89.8 37 
Më i pasur (98.9) 37 

1 MICS indikatori LN.4 - Shkalla neto e regjistrimit në arsim fillor 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për 
fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është 
ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të 
lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.3: Fëmijët që e ndjekin dhe fëmijët që nuk e ndjekin mësimin në arsim fillor  
Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që ndjekin shkollën fillore ose të mesme (proporcion i përshtatur i pjesëmarrjes neto), përqindja që ndjekin arsimin e hershëm të fëmijëve dhe përqindja e atyre që janë 
jashtë procesit shkollor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

  

Femra 

  

Gjithsej 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve 
që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Shkalla e 
neto 

pjesëmarrj
es (e 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve 
që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB  

Shkalla e 
neto 

pjesëmarrj
es (e 

përshtatur)
1 

Përqindja e fëmijëve 
që:  Numri i fëmijëve 

të moshës së 
shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 

parashkoll
or 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk 
janë në 
shkollë2,

A 
                              

Gjithsej 98.4 0.1 1.6 716  97.9 0.3 1.8 722  98.1 0.2 1.7 1438 
                 

Mjedisi                
Urban 97.9 0.0 2.1 422  97.0 0.5 2.6 450  97.4 0.2 2.3 871 
Rural 99.0 0.2 0.8 294  99.4 0.0 0.6 273  99.2 0.1 0.7 567 

MoshaB                
6 96.2 0.6 3.2 92  92.1 2.5 5.4 84  94.2 1.5 4.2 176 
7 99.8 0.0 0.2 93  100.0 0.0 0.0 82  99.9 0.0 0.1 175 
8 99.3 0.0 0.7 94  99.4 0.0 0.6 91  99.4 0.0 0.6 184 
9 94.0 0.0 6.0 71  100.0 0.0 0.0 72  97.0 0.0 3.0 144 
10 100.0 0.0 0.0 66  99.4 0.0 0.6 84  99.6 0.0 0.4 150 
11 100.0 0.0 0.0 76  97.0 0.0 3.0 85  98.4 0.0 1.6 161 
12 97.5 0.0 2.5 82  95.8 0.0 4.2 96  96.6 0.0 3.4 177 
13 98.2 0.0 1.8 57  98.3 0.0 1.7 58  98.3 0.0 1.7 116 
14 98.1 0.0 0.0 85  100.0 0.0 0.0 71  100.0 0.0 0.0 155 

Arsimi i nënës                
Fillor ose nuk ka  96.5 0.0 3.5 273  95.0 0.0 5.0 258  95.7 0.0 4.3 530 
Të mesëm 99.3 0.2 0.5 244  99.9 0.0 0.1 264  99.6 0.1 0.3 508 
Sipëror 99.9 0.0 0.1 200  98.9 1.1 0.0 200  99.4 0.5 0.1 400 

Vështirësitë e nënës në funksionim               
Ka vështirësi në funksionim (99.3) (0.0) (0.7) 37  (93.1) (0.0) (6.9) 37  96.2 0.0 3.8 74 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.3 0.1 1.6 605  98.1 0.3 1.5 617  98.2 0.2 1.6 1222 
Nuk ka informacion 98.6 0.0 1.4 74  98.4 0.0 1.6 68  98.5 0.0 1.5 142 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                
Maqedonas 99.6 0.1 0.3 401  99.8 0.1 0.1 402  99.7 0.1 0.2 802 
Shqiptar 98.8 0.0 1.2 189  99.4 0.0 0.6 203  99.1 0.0 0.9 392 
Tjetër 93.9 0.0 6.1 126  88.8 1.5 9.7 117  91.4 0.7 7.9 243 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 97.5 0.0 2.5 174  95.2 0.0 4.8 163  96.4 0.0 3.6 337 
Niveli i dytë 96.0 0.4 3.6 147  97.3 0.0 2.7 148  96.7 0.2 3.2 295 
Mesatar 99.4 0.0 0.6 116  99.9 0.0 0.1 128  99.7 0.0 0.3 245 
Niveli i katërt 99.4 0.0 0.6 136  98.0 1.2 0.8 144  98.6 0.6 0.7 279 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0 143  99.7 0.3 0.0 139  99.9 0.1 0.0 282 

1 Indikatori i posaçëm i hulumtimit LN.5a - Proporcioni neto i ndjekjes së arsimit fillor (përshtatur) 
2 Indikatori i posaçëm i hulumtimit LN.S2 – Proporcioni i fëmijëve të moshës së shkollës fillore jashtë procesit mësimor 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që janë jashtë procesit mësimor, janë ata që nuk e ndjekin edukimin parashkollor, shkollën fillore ose të mesme. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore 
përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më 
pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela LN.2.3 ISCED: Fëmijët që e ndjekin dhe fëmijët që nuk e ndjekin mësimin në arsim fillor 
Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që ndjekin shkollën fillore ose të mesme (proporcion i përshtatur i pjesëmarrjes neto), përqindja që ndjekin arsimin e hershëm të fëmijëve dhe përqindja e atyre që janë jashtë 
procesit shkollor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj  

  

Femër 

  

Gjithsej 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

Përqindja e fëmijëvë 
që: Numri i fëmijëve 

të moshës së 
shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Proporcion
i neto i 

pjesëmarrj
es (i 

përshtatur) 

Përqindja e 
fëmijëvë që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëvë 
që: Numri i fëmijëve 

të moshës së 
shkollës fillore në 

fund të vitit 
kalendarikB 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollor 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 
parashko

llor 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk janë 
në 

shkollël2,A 

                              
Gjithsej 97.9 0.1 1.9 416  98.1 0.5 1.4 413  98.0 0.3 1.6 829 
                 
Mjedisi                

Urban 97.5 0.0 2.5 249  97.6 0.8 1.6 255  97.5 0.4 2.0 504 
Rural 98.6 0.3 1.1 167  99.0 0.0 1.0 158  98.8 0.2 1.0 325 

MoshaB                
6 96.2 0.6 3.2 92  92.1 2.5 5.4 84  94.2 1.5 4.2 176 
7 99.8 0.0 0.2 93  100.0 0.0 0.0 82  99.9 0.0 0.1 175 
8 99.3 0.0 0.7 94  99.4 0.0 0.6 91  99.4 0.0 0.6 184 
9 94.0 0.0 6.0 71  100.0 0.0 0.0 72  97.0 0.0 3.0 144 
10 100.0 0.0 0.0 66  99.4 0.0 0.6 84  99.6 0.0 0.4 150 

Arsimi i nënës                
Fillor ose nuk ka  95.6 0.0 4.4 150  95.9 0.0 4.1 133  95.8 0.0 4.2 283 
Të mesëm 98.7 0.4 0.9 134  99.9 0.0 0.1 154  99.3 0.2 0.5 288 
Sipëror 99.8 0.0 0.2 133  98.3 1.7 0.0 126  99.1 0.8 0.1 259 

Vështirësitë e nënës në funksionim               
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 25  (*) (*) (*) 13  (99.3) (0.0) (0.7) 38 
Nuk ka vështirësi në funksionim 97.7 0.1 2.1 367  98.2 0.6 1.2 370  98.0 0.4 1.7 737 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 24  (96.3) (0.0) (3.7) 29  98.0 0.0 2.0 54 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                
Maqedonas 99.2 0.2 0.5 233  99.6 0.2 0.2 233  99.4 0.2 0.4 466 
Shqiptar 98.6 0.0 1.4 112  99.0 0.0 1.0 117  98.8 0.0 1.2 229 
Tjetër 92.6 0.0 7.4 71  91.1 2.8 6.1 63  91.9 1.3 6.8 134 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 98.7 0.0 1.3 94  95.5 0.0 4.5 93  97.1 0.0 2.9 188 
Niveli i dytë 92.7 0.7 6.6 81  100.0 0.0 0.0 73  96.2 0.4 3.5 154 
Mesatar 99.0 0.0 1.0 68  99.8 0.0 0.2 73  99.4 0.0 0.6 141 
Niveli i katërt 99.0 0.0 1.0 86  97.0 1.7 1.2 99  98.0 0.9 1.1 185 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0 88  99.4 0.6 0.0 73  99.7 0.3 0.0 161 

1 MICS indikatori LN.5a - Proporcioni neto i ndjekjes së arsimit fillor (përshtatur) 
2 MICS indikatori LN.6a - Proporcioni i fëmijëve të moshës së arsimit fillor, që nuk janë të përfshirë në shkollë 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që janë jashtë procesit mësimor, janë ata që nuk e ndjekin edukimin parashkollor, shkollën fillore ose të mesme të ulët. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore 
përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.4 ISCED: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm të ulët dhe adoleshentët, të cilët nuk shkojnë në shkollë 
Përqindja e fëmijëve të moshës për arsim të mesëm të ulët, të cilët janë në shkollë të mesme ose më lartë (proporcion i përshtatur neto i pjesëmarrjes), përqindja e atyre që janë në shkollë fillore dhe përqindja e atyre që nuk janë 
në shkollë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Meshkuj 

  

Femra 

  

Gjithsej 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i fëmijëve 
të moshës së 
shkollës së 

mesme të ulët  në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrj
es (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i fëmijëve 
të moshës së 
shkollës së 

mesme të ulët  në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëve: Numri i fëmijëve 
të moshës së 
shkollës së 

mesme të ulët  në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Ndjekin 
edukimin 
parashkol

lor 

Nuk janë 
në 

shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollo
r 

Nuk janë 
në 

shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollor 

Nuk janë 
në 

shkollë2,A 
                              

Gjithsej 98.2 0.8 1.0 300  96.2 1.3 2.4 310  97.2 1.1 1.7 609 
                 

Mjedisi                
Urban 98.6 0.0 1.4 173  94.6 1.3 3.9 195  96.6 0.7 2.7 367 
Rural 97.7 1.9 0.5 127  98.6 1.4 0.0 115  98.1 1.6 0.2 242 

MoshaB                
11 98.1 1.9 0.0 76  93.3 3.8 3.0 85  95.6 2.9 1.6 161 
12 96.8 0.6 2.5 82  94.8 1.0 4.2 96  95.7 0.8 3.4 177 
13 98.2 0.0 1.8 57  98.3 0.0 1.7 58  98.3 0.0 1.7 116 
14 99.5 0.5 0.0 85  100.0 0.0 0.0 71  99.7 0.3 0.0 155 

Arsimi i nënësC                
Fillor ose nuk ka  95.9 1.5 2.5 123  91.0 3.0 6.0 125  93.4 2.3 4.3 248 
Të mesëm 99.6 0.4 0.0 110  100.0 0.0 0.0 110  99.8 0.2 0.0 220 
Sipëror (100.0) (0.0) (0.0) 67  99.4 0.6 0.0 74  99.7 0.3 0.0 141 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

               

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 13  (*) (*) (*) 24  (93.0) (0.0) (7.0) 36 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.3 0.8 0.9 237  96.3 1.7 2.0 247  97.3 1.3 1.5 485 
Nuk ka informacion (97.0) (0.9) (2.0) 50  (100.0) (0.0) (0.0) 39  98.3 0.5 1.1 88 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë  

               

Maqedonas 98.8 1.2 0.0 167  99.7 0.3 0.0 169  99.3 0.7 0.0 336 
Shqiptar 97.2 0.0 0.8 77  98.8 1.2 0.0 86  99.0 0.6 0.4 163 
Tjetër (94.7) (0.8) (4.5) 55  (81.3) (4.8) (13.9) 54  88.1 2.8 9.1 109 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 91.7 2.4 3.9 80  89.6 5.3 5.1 70  91.8 3.8 4.4 149 
Niveli i dytë 99.3 0.7 0.0 66  94.6 0.0 5.4 74  96.8 0.3 2.8 141 
Mesatar 100.0 0.0 0.0 49  100.0 0.0 0.0 55  100.0 0.0 0.0 104 
Niveli i katërt (100.0) (0.0) (0.0) 50  (99.0) (1.0) (0.0) 44  99.5 0.5 0.0 94 
Më i pasur (100.0) (0.0) (0.0) 55  (100.0) (0.0) (0.0) 66  100.0 0.0 0.0 121 

1 MICS indikatori LN.5b - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme të ulët (e përshtatur) 
2 MICS indikatori LN.6b - Proporcioni i adoleshentëve të moshës së shkollës së mesme të ulët, që nuk janë të përfshirë në shkollë 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme të ulët dhe ata që nuk janë në shkollë fillore, të mesme ose arsim sipëror. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.5: Mosha në raport me klasën 
Përqindja e fëmijëve të mitur, të cilët shkojnë në shkollë fillore dhe të mesme, të cilët janë të mitur, në moshë zyrtare dhe mbi moshë nga 1 dhe 2 ose më shumë vite në raport me klasën përkatëse, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019 

  Shkollë fillore 

  

Shkollë të mesme 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e 
ndjekin mësimin:  

Gjithsej 

Numri i fëmijëve 
që e ndjekin 
mësimin në 

shkollë fillore 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e 
ndjekin mësimin: 

Total 

Numri i fëmijëve 
që e ndjekin 
mësimin në 

shkollë të mesme   
Të 

mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë  

2 ose më  
shumë vite 
mbi moshë1 

Të 
mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë 

2 ose më  
shumë vite 
mbi moshë2 

                            

Gjithsej  0.2 99.5 0.2 0.1 100.0 1401  3.1 96.1 0.3 0.6 100.0 565 
                

Gjinia               
Mashkull 0.1 99.4 0.2 0.3 100.0 706  0.6 97.7 0.6 1.1 100.0 277 
Femër 0.2 99.5 0.3 0.0 100.0 694  5.4 94.6 0.0 0.0 100.0 288 

Mjedisi               
Urban 0.2 99.5 0.3 0.1 100.0 840  4.1 94.8 0.4 0.8 100.0 326 
Rural 0.2 99.5 0.1 0.2 100.0 561  1.7 97.9 0.1 0.2 100.0 239 

Arsimi i nënësA               
Fillor ose nuk ka 0.1 99.3 0.5 0.1 100.0 502  5.2 94.8 0.0 0.0 100.0 171 
Të mesëm 0.1 99.7 0.0 0.1 100.0 505  1.3 98.7 0.0 0.0 100.0 162 
Sipëror 0.4 99.6 0.1 0.0 100.0 393  5.7 94.3 0.0 0.0 100.0 109 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 100.0 1  0.0 96.1 1.3 2.6 100.0 123 

Klasa               
1 (fillore/e mesme) 1.4 98.6 0.0 0.0 100.0 170  10.5 89.5 0.0 0.0 100.0 165 
2 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 185  0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 140 
3 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 174  0.0 96.4 0.8 2.8 100.0 114 
4 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 143  0.0 99.6 0.4 0.0 100.0 147 
5 (fillore) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 144  na na na na na na 
6 (fillore) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 171  na na na na na na 
7 (fillore) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 162  na na na na na na 
8 (fillore)  0.0 99.1 0.3 0.6 100.0 109  na na na na na na 
9 (fillore) 0.0 97.3 1.9 0.8 100.0 144  na na na na na na 

Vështirësitë e nënës në funksionim               
Ka vështirësi në funksionim 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 68  (*) (*) (*) (*) 100.0 32 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.2 99.5 0.2 0.1 100.0 1202  1.2 98.8 0.0 0.0 100.0 360 
Nuk ka informacion 0.0 99.3 0.2 0.4 100.0 131  5.7 91.6 0.9 1.8 100.0 173 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                
Maqedonas 0.3 99.5 0.1 0.1 100.0 796  2.2 97.1 0.0 0.7 100.0 338 
Shqiptar 0.1 99.8 0.0 0.1 100.0 381  5.3 93.9 0.6 0.2 100.0 164 
Tjetër 0.0 98.7 1.0 0.3 100.0 224  (1.8) (96.3) (0.9) (0.9) 100.0 63 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 0.2 99.0 0.7 0.1 100.0 321  7.3 90.8 1.6 0.3 100.0 101 
Niveli i dytë 0.0 99.8 0.1 0.1 100.0 284  1.2 98.8 0.0 0.0 100.0 137 
Mesatar 0.2 99.6 0.0 0.3 100.0 243  1.8 95.4 0.0 2.8 100.0 103 
Niveli i katërt 0.3 99.5 0.1 0.1 100.0 277  0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 104 
Më i pasur 0.2 99.6 0.1 0.2 100.0 276   5.3 94.7 0.0 0.0 100.0 120 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S3 - Mbimosha në raport me klasën (shkollë fillore)  
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S4 - Mbimosha në raport me klasën (shkollë e mesme)  

A Ndarja e Arsimit të nënës nuk është e zbatueshme për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të emanicipuar ose ata të moshë 18 vjeçare në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.5 ISCED: Mosha në raport me klasën 
Përqindja e fëmijëve të mitur, të cilët shkojnë në shkollë fillore dhe të mesme të ulët dhe janë nga 1 dhe 2 vite më të rritur nga mosha zyrtare për klasën përkatëse, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  Shkollë fillore 

  

Shkollë të mesme të ulët 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e ndjekin 
mësimin: 

Gjithsej 

Numri i fëmijëve 
që e ndjekin 
mësimin në 

shkollë fillore 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e ndjekin 
mësimin: 

Gjithsej  

Numri i fëmijëve 
që e ndjekin 
mësimin në 

shkollë të mesme 
të ulët Të mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë 

2 ose më  
shumë vite mbi 

moshë 1 

Të 
mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë 

2 ose më  
shumë vite mbi 

moshë 2 
                            

Total 0.3 98.9 0.6 0.2 100.0 816  1.0 98.2 0.5 0.3 100.0 585 
                

Gjinia                
Mashkull 0.2 99.2 0.3 0.2 100.0 408  1.0 98.0 0.4 0.6 100.0 299 
Femër 0.3 98.6 0.8 0.2 100.0 408  1.0 98.4 0.6 0.0 100.0 287 

Mjedisi               
Urban 0.3 99.2 0.5 0.0 100.0 492  1.1 98.0 0.6 0.2 100.0 348 
Rural 0.3 98.5 0.6 0.6 100.0 324  0.8 98.4 0.3 0.5 100.0 237 

Arsimi i nënësA               
Fillor ose nuk ka 0.1 97.9 1.5 0.5 100.0 275  0.8 97.7 1.2 0.3 100.0 228 
Të mesëm 0.2 99.6 0.2 0.0 100.0 285  0.9 98.7 0.1 0.3 100.0 220 
Sipëror 0.5 99.3 0.0 0.2 100.0 256  1.3 98.5 0.2 0.0 100.0 137 
Nuk ka informacion - - - - - 0  (*) (*) (*) (*) 100.0 1 

Klasa               
1 (fillore) 1.4 98.6 0.0 0.0 100.0 170  na na na na na na 
2 (fillore) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 185  na na na na na na 
3 (fillore) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 174  na na na na na na 
4 (fillore) 0.0 97.9 2.1 0.0 100.0 143  na na na na na na 
5 (fillore)  0.0 97.6 1.1 1.3 100.0 144  na na na na na na 
6 (e mesme e ulët) na  na na na na na  3.4 96.6 0.0 0.0 100.0 171 
7 (e mesme e ulët) na  na na na na na  0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 162 
8 (e mesme e ulët) na  na na na na na  0.0 99.1 0.3 0.6 100.0 109 
9 (e mesme e ulët)  na  na na na na na  0.0 97.3 1.9 0.8 100.0 144 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

              

Ka vështirësi në funksionim (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 38  (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 31 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.3 98.8 0.6 0.3 100.0 725  1.2 98.0 0.6 0.3 100.0 477 
Nuk ka informacion (0.0) (99.1) (0.9) (0.0) 100.0 53  0.0 98.9 0.4 0.7 100.0 78 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë  

              

Maqedonas 0.4 99.0 0.3 0.2 100.0 466  0.7 98.9 0.2 0.2 100.0 330 
Shqiptar 0.1 99.4 0.3 0.2 100.0 224  2.3 97.5 0.0 0.3 100.0 157 
Tjetër 0.0 97.6 2.1 0.3 100.0 126  0.0 97.0 2.3 0.6 100.0 98 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 0.3 96.7 2.2 0.8 100.0 188  0.6 97.3 1.8 0.3 100.0 133 
Niveli i dytë 0.0 99.7 0.3 0.0 100.0 148  0.7 98.9 0.2 0.1 100.0 136 
Mesatar 0.3 99.7 0.0 0.0 100.0 140  0.0 99.4 0.0 0.6 100.0 102 
Niveli i katërt 0.5 99.2 0.0 0.3 100.0 179  4.0 95.7 0.1 0.2 100.0 98 
Më i pasur 0.3 99.7 0.0 0.0 100.0 161   0.0 99.4 0.2 0.4 100.0 115 

1 MICS indikatori LN.10a - Mbimosha në raport me klasën (shkollë fillore) 
2 MICS indikatori LN.10b - Mbimosha në raport me klasën (shkollë e mesme e ulët) 

A Ndarja e Arsimit të nënës nuk është e zbatueshme për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të emanicipuar ose ata të moshë 18 vjeçare në kohën e intervistës 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në rastin e emëruesit 
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Tabela LN.2.6: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm dhe të rinjtë, të cilët nuk shkojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës shkollës së mesme, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë të mesme ose janë në arsim më të lartë (me proporcion neto të përshtatur), përqindja e atyre që e ndjekin mësimin në shkollë fillore, 
përqindja e atyre që janë jashtë procesit mësimor, të ndarë sipas gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Mashkull  

  

Femër  

  

Gjithsej   

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur)  

  

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
shkollës së 

mesme në fund  
të vitit kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur)  

  Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 
shkollës së 

mesme në fund  
të vitit 

kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur)1 

  

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
shkollës së 

mesme në fund  
të vitit kalendarikB 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollë2,A 

                              

Gjithsej 90.6 0.9 8.5 322  91.2 0.6 8.3 323  90.9 0.7 8.4 644 
                 
Mjedisi                

Urban 90.3 0.6 9.2 176  89.4 0.9 9.7 196  89.8 0.8 9.4 372 
Rural 91.0 1.3 7.7 145  93.9 0.0 6.1 127  92.4 0.7 6.9 272 

MoshaB                
15 88.2 1.5 10.3 83  91.1 2.3 6.6 79  89.6 1.9 8.5 162 
16 93.9 1.5 4.5 84  88.8 0.0 11.2 77  91.5 0.8 7.7 160 
17 85.7 0.0 14.3 68  87.9 0.0 12.1 88  86.9 0.0 13.1 156 
18 93.5 0.5 6.0 87  97.2 0.0 2.8 79  95.3 0.3 4.4 166 

Arsimi i nënësC                
Fillor ose nuk ka 77.4 1.4 21.2 104  82.0 1.8 16.2 100  79.7 1.6 18.7 205 
Të mesëm 99.0 1.0 0.0 78  100.0 0.0 0.0 82  99.5 0.5 0.0 161 
Sipëror (99.5) (0.5) (0.0) 50  (100.0) (0.0) (0.0) 53  99.8 0.2 0.0 103 
Nuk ka informacion  93.7 0.5 5.8 89  88.0 0.0 12.0 87  90.9 0.2 8.9 176 

Vështirësitë e nënës në funksionim                
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 19  (*) (*) (*) 15  (86.2) (0.0) (13.8) 33 
Nuk ka vështirësi në funksionim 89.0 1.1 9.9 195  94.1 0.9 5.0 194  91.5 1.0 7.4 389 
Nuk ka informacion 93.2 0.7 6.1 108  87.9 0.0 12.1 114  90.5 0.3 9.2 222 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                 
Maqedonas 98.8 0.8 0.4 181  99.5 0.0 0.5 176  99.2 0.4 0.4 358 
Shqiptar 89.0 0.5 10.5 89  96.9 0.0 3.1 90  92.9 0.2 6.8 179 
Tjetër (64.0) (2.1) (33.9) 51  (56.1) (3.2) (40.7) 57  59.9 2.7 37.4 107 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 73.0 1.5 25.5 65  77.6 2.5 19.9 74  75.5 2.0 22.5 138 
Niveli i dytë 92.0 0.4 7.6 85  91.8 0.0 8.2 72  91.9 0.2 7.9 157 
Mesatar 95.9 1.2 3.0 55  89.0 0.0 11.0 55  92.4 0.6 7.0 110 
Niveli i katërt (94.2) (0.6) (5.2) 53  (100.0) (0.0) (0.0) 58  97.2 0.3 2.5 111 
Më i pasur (99.0) (1.0) (0.0) 64  (100.0) (0.0) (0.0) 64  99.5 0.5 0.0 128 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S5 - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme (i përshtatur)  
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S6 - Proporcioni neto i  fëmijëve të cilët janë jashtë procesit arsimor  

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme dhe ata, të cilët nuk e ndjekin arsimin fillor, të mesëm ose sipëror. Fëmijët, që e kanë mbaruar shkollën e mesme janë përjashtuar nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë 
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.6 ISCED: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm të lartë dhe të rinjtë, të cilët nuk shkojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës shkollës së mesme të lartë, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë të mesme të lartë ose janë në arsim më të lartë (me proporcion neto të përshtatur), përqindja e atyre që nuk shkojnë në shkollë, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  Mashkull  

  

Femër  

  

Gjithsej 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 
shkollave 
të mesme 
të larta në 
fund të vitit 
kalendarik

B 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 
shkollave 
të mesme 
të larta në 
fund të vitit 
kalendarik

B 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 
shkollave 
të mesme 
të larta në 
fund të vitit 
kalendarik

B 

Shkojn
ë në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojn
ë në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojn
ë në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojn
ë në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojn
ë në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojn
ë në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollë2,

A 
                                    

Gjithsej 90.6 0.9 0.0 8.5 322  91.2 0.6 0.0 8.3 323  90.9 0.7 0.0 8.4 644 
                    
Mjedisi                   

Urban 90.3 0.6 0.0 9.2 176  89.4 0.9 0.0 9.7 196  89.8 0.8 0.0 9.4 372 
Rural 91.0 1.3 0.0 7.7 145  93.9 0.0 0.0 6.1 127  92.4 0.7 0.0 6.9 272 

MoshaB                   
15 88.2 1.5 0.0 10.3 83  91.1 2.3 0.0 6.6 79  89.6 1.9 0.0 8.5 162 
16 93.9 1.5 0.0 4.5 84  88.8 0.0 0.0 11.2 77  91.5 0.8 0.0 7.7 160 
17 85.7 0.0 0.0 14.3 68  87.9 0.0 0.0 12.1 88  86.9 0.0 0.0 13.1 156 
18 93.5 0.5 0.0 6.0 87  97.2 0.0 0.0 2.8 79  95.3 0.3 0.0 4.4 166 

Arsimi i nënësC                   
Fillor ose nuk ka 77.4 1.4 0.0 21.2 104  82.0 1.8 0.0 16.2 100  79.7 1.6 0.0 18.7 205 
Të mesëm 99.0 1.0 0.0 0.0 78  100.0 0.0 0.0 0.0 82  99.5 0.5 0.0 0.0 161 
Sipëror (99.5) (0.5) (0.0) (0.0) 50  (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 53  99.8 0.2 0.0 0.0 103 
Nuk ka informacion  93.7 0.5 0.0 5.8 89  88.0 0.0 0.0 12.0 87  90.9 0.2 0.0 8.9 176 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

                  

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 19  (*) (*) (*) (*) 15  (86.2) (0.0) (0.0) (13.8) 33 
Nuk ka vështirësi në funksionim 89.0 1.1 0.0 9.9 195  94.1 0.9 0.0 5.0 194  91.5 1.0 0.0 7.4 389 
Nuk ka informacion 93.2 0.7 0.0 6.1 108  87.9 0.0 0.0 12.1 114  90.5 0.3 0.0 9.2 222 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 98.8 0.8 0.0 0.4 181  99.5 0.0 0.0 0.5 176  99.2 0.4 0.0 0.4 358 
Shqiptar 89.0 0.5 0.0 10.5 89  96.9 0.0 0.0 3.1 90  92.9 0.2 0.0 6.8 179 

Tjetër (64.0) (2.1) (0.0) 
(33.9

) 
51  (56.1) (3.2) (0.0) 

(40.7
) 

57  59.9 2.7 0.0 37.4 107 

Indeksi i kuintalit të pasurisë                   
Më i varfër 73.0 1.5 0.0 25.5 65  77.6 2.5 0.0 19.9 74  75.5 2.0 0.0 22.5 138 
Niveli i dytë 92.0 0.4 0.0 7.6 85  91.8 0.0 0.0 8.2 72  91.9 0.2 0.0 7.9 157 
Mesatar 95.9 1.2 0.0 3.0 55  89.0 0.0 0.0 11.0 55  92.4 0.6 0.0 7.0 110 
Niveli i katërt (94.2) (0.6) (0.0) (5.2) 53  (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 58  97.2 0.3 0.0 2.5 111 
Më i pasur (99.0) (1.0) (0.0) (0.0) 64  (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 64  99.5 0.5 0.0 0.0 128 

1 MICS indikatori LN.5c - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme të lartë (i përshtatur) 
2 MICS indikatori LN.6c - Proporcioni i adoleshentëve të moshës së shkollës së mesme të lartë, që nuk janë të përfshirë në shkollë 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme të lartë dhe ata, të cilët nuk e ndjekin arsimin fillor, të mesëm ose sipëror. Fëmijët, që e kanë mbaruar shkollën e mesme të lartë janë përjashtuar nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë 
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.7: Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë, numri i atyre që e përfundojnë shkollën dhe shkallët e kalimit efektiv  
Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë fillore, shkalla e kalimit efektiv në shkollë të mesme, shkalla bruto e regjistrimit dhe përfundimit të shkollës së mesme të lartë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 

klasën e fundit të 
shkollës fillore1 

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
përfundimit të 

shkollës filloreA 

Shkalla e 
përfundimit të 

shkollës 
fillore2 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës  17-19 
vjeçareA,B 

Shkalla e 
tranzicionit 
efektiv në 
shkollë të 
mesme3 

Numri i fëmijëve të cilët kanë 
qenë në klasën e fundit të 

shkollës fillore në vitin 
paraparak dhe nuk e përsërisin 

atë klasë në këtë vit shkollor 

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 

klasën e fundit të 
shkollës fillore4 

Numri i fëmijëve të 
moshës së 

përfundimit të 
shkollës së 

mesmeA 

Shkalla e 
përfundimit të 
shkollës së 

mesme5 

Numri i të rinjve 
të moshës  21-
23 vjeçareA,B,C 

                      
Gjithsej 92.5 155 94.0 475 98.0 166 111.0 138 87.4 507 
             
Mjedisi            

Mashkull 96.4 85 93.1 254 98.0 76 111.2 70 89.3 283 
Femër 87.9 71 95.0 221 97.9 90 110.8 68 85.1 224 

Mjedisi            
Urban 90.9 92 92.9 255 97.7 100 119.4 65 86.0 301 
Rural 95.0 63 95.3 219 98.4 66 103.4 73 89.5 206 

Arsimi i nënësD            
Fillor ose nuk ka 91.9 71 80.4 63 95.4 73 (*) 7 na na 
Të mesëm 94.6 50 100.0 56 100.0 56 (*) 3 na na 
Sipëror (89.7) 34 (*) 32 (*) 36 na na na na 
Nuk ka informacion  na na 95.0 323 - 0 88.9 128 87.4 507 

Vështirësitë e nënës 
në funksionim 

           

Ka vështirësi në 
funksionim 

(*) 8 (*) 7 (*) 20 (*) 1 na na 

Nuk ka vështirësi në 
funksionim 

98.7 111 92.1 120 97.7 126 (*) 8 na na 

Nuk ka informacion (73.1) 36 94.5 347 (*) 20 93.9 130 87.4 507 
Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           

Maqedonas 93.5 75 99.8 257 99.5 103 107.1 84 96.4 295 
Shqiptar 92.3 46 94.9 147 100.0 48 113.6 43 89.9 128 
Tjetër (*) 34 71.2 71 (*) 15 (*) 11 51.7 84 

Indeksi i kuintalit të pasurisë           
Më i varfër 85.3 44 83.6 106 (89.0) 30 95.9 28 64.4 108 
Niveli i dytë (102.9) 32 94.9 103 (100.0) 45 (89.7) 43 85.6 106 
Mesatar (93.8) 25 96.4 96 (100.0) 24 (124.8) 18 89.3 93 
Niveli i katërt (*) 23 97.0 86 (*) 27 (*) 23 99.7 93 
Më i pasur (*) 31 (100.0) 84 (*) 38 (*) 26 100.0 107 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S7 - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasën e fundit (shkollë fillore) 
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S8 -  Shkalla e përfundimit (shkolla fillore) 

3 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S9 - Shkalla e tranzicionit efektiv në shkollë të mesme 
4 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S10 - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasë të fundit (shkollë e mesme) 

5 MICS indikatori LN.8c – Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë); SDG indikatori 4.1.2 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë  
B Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 3-5 vjeç më të vjetër nga mosha e paraparë për klasën e fundit, të shkollës fillore dhe shkollës së mesme. 
C Për të rinjtë, niveli më i lartë të përfundimit të arsimit është 3 vjet arsim i mesëm profesional, janë përfshirë të rinjtë e moshës 20-22 vjeçare. Për gjithë të rinjtë e tjerë, përdoret mosha 21-23 vjeçare. 
D Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.7 ISCED: Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë, numri i atyre që e përfundojnë shkollën dhe shkallët e kalimit efektiv 
Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë fillore, shkalla e kalimit efektiv në shkollë të mesme të ulët, shkalla bruto e regjistrimit dhe përfundimit të shkollës së mesme të ulët dhe shkalla e përfundimit të shkollës së mesme të 
lartë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 
klasën e fundit 

të shkollës 
fillorel1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

përfundimit të 
shkollës 
filloreA 

Shkalla e 
përfundimit të 

shkollës fillore2 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 14-16 
vjeçareA,B 

Shkalla e 
tranzicionit 
efektiv në 
shkollë të 

mesme të ulët3 

Numri i fëmijëve të 
cilët kanë qenë në 
klasën e fundit të 

shkollës fillore në vitin 
paraparak dhe nuk e 
përsërisin atë klasë 
në këtë vit shkollor 

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 
klasën e fundit 
të shkollës së 

mesme të ulët4 

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
përfundimit të 
shkollës së 

mesme të ulëtA 

Shkalla e 
përfundimit të 
shkollës së 
mesme të 

ulët5 

Numri i 
adoleshentëve 
të moshës 17-
19 vjeçareA,B 

Shkalla e 
përfundimit të 
shkollës së 

mesme të lartë6 

Numri i të 
rinjve të 

moshës 21-23 
vjeçareA,B,C 

                          

Gjithsej  96.1 150 98.3 432 100.0 164 92.5 155 94.0 475 87.4 507 
               

Mosha              
Mashkull 103.1 66 97.0 225 100.0 80 96.4 85 93.1 254 89.3 283 
Femër 90.7 84 99.6 208 100.0 85 87.9 71 95.0 221 85.1 224 

Mjedisi              
Urban 91.8 99 97.5 251 100.0 107 90.9 92 92.9 255 86.0 301 
Rural 104.4 51 99.4 181 100.0 58 95.0 63 95.3 219 89.5 206 

Arsimi i nënësD              
Fillor ose nuk ka 103.8 46 96.1 190 100.0 57 91.9 71 80.4 63 na na 
Të mesëm 88.3 62 100.0 157 100.0 66 94.6 50 100.0 56 na na 
Sipëror (99.4) 41 100.0 86 (100.0) 42 (89.7) 34 (*) 32 na na 
Nuk ka 

informacion  
na na na na na na na na 95.0 323 87.4 507 

Vështirësitë e nënës në funksionim             
Ka vështirësi në 

funksionim 
(*) 4 (100.0) 36 (*) 8 (*) 8 (*) 7 na na 

Nuk ka vështirësi 
në funksionim 

95.3 139 97.9 336 100.0 125 98.7 111 92.1 120 na na 

Nuk ka 
informacion 

(*) 6 (99.2) 60 (*) 32 (73.1) 36 94.5 347 87.4 507 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë            
Maqedonas 98.1 85 100.0 238 100.0 103 93.5 75 99.8 257 96.4 295 
Shqiptar 102.6 40 100.0 119 100.0 42 92.3 46 94.9 147 89.9 128 
Tjetër (*) 24 90.0 75 (*) 19 (*) 34 71.2 71 51.7 84 

Indeksi i kuintalit të pasurisë             
Më i varfër 105.2 32 97.4 102 (100.0) 35 85.3 44 83.6 106 64.4 108 
Niveli i dytë (81.6) 27 96.6 116 (100.0) 38 (102.9) 32 94.9 103 85.6 106 
Mesatar (100.0) 19 99.2 73 (100.0) 23 (93.8) 25 96.4 96 89.3 93 
Niveli i katërt (91.6) 50 99.7 66 (100.0) 35 (*) 23 97.0 86 99.7 93 
Më i pasur (*) 22 (100.0) 75 (*) 34 (*) 31 (100.0) 84 100.0 107 

1 MICS indikatori LN.7a - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasën e fundit (shkollë fillore) 
2 MICS indikatori LN.8a - Shkalla e përfundimit (shkolla fillore); QZHQ indikatori 4.1.2  

3 MICS indikatori LN.9 - Shkalla e tranzicionit efektiv në shkollë të mesme të ulët  
4 MICS indikatori LN.7b - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasë të fundit (shkollë të mesme e ulët) 

5 MICS indikatori LN.8b - Shkalla e përfundimit  (shkolla e mesme e ulët); SDG indikatori 4.1.2 
6 MICS indikatori LN.8c - Shkalla e përfundimit (Shkolla e mesme e lartë); SDG indikatori 4.1.2 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 
2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto 
ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 3-5 vjeç më të vjetër nga mosha e paraparë për klasën e fundit, të shkollës fillore dhe shkollës së mesme.  
C Për të rinjtë, niveli më i lartë të përfundimit të arsimit është 3 vjet arsim i mesëm profesional, janë përfshirë të rinjtë e moshës 20-22 vjeçare. Për gjithë të rinjtë e tjerë, përdoret mosha 21-23 vjeçare. 
D Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.8: Indekset e barazisë 
Proporcioni i neto raportit të përshtatur të ndjekjes së mësimit nga vajzat dhe djemtë në shkollë fillore dhe të mesme, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Shkollë fillore (klasat 1-9) 

 

Shkollë të mesme 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së mësimit 

nga vajzat në 
shkollë fillore 

(NAR)  

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 

djemtë në shkollë 
fillore (NAR)  

Proporcioni i 
neto raportit të 
përshtatur të 
ndjekjes së 

mësimit nga të 
gjithë në shkollë 
fillore (NAR) 1,2 

Indekset e 
përshtatur të 

barazisë gjinore 
(GPI) për 

shkolla fillore 
NAR3 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekes së mësimit 

nga vajzat në 
shkollë të mesme 

(NAR) 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekes së mësimit 

nga djemtë në 
shkollë të mesme 

(NAR) 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së mësimit 

nga të gjithë në 
shkollë të mesme1,2 

Indekset e 
përshtatur të 

barazisë gjinore 
(GPI) për shkolla 
të mesme NAR3 

                    
Gjithsej3 97.9 98.4 98.1 1.00  91.2 90.6 90.9 1.01 
            
Mjedisi           

Urban 97.0 97.9 97.4 0.99  89.4 90.3 89.8 0.99 
Rural 99.4 99.0 99.2 1.00  93.9 91.0 92.4 1.03 

Arsimi i nënësA           
Fillor ose nuk ka 95.0 96.5 95.7 0.98  82.0 77.4 79.7 1.06 
Të mesëm 99.9 99.3 99.6 1.01  100.0 99.0 99.5 1.01 
Sipëror 98.9 99.9 99.4 0.99  (100.0) (99.5) 99.8 1.00 
Nuk ka informacion  na na na na  88.0 93.7 90.9 0.94 

Vështirësitë e nënës në funksionim            
Ka vështirësi në funksionim (93.1 (99.3) (96.2) (0.94)  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.1 98.3 98.2 1.00  94.1 89.0 91.5 1.06 
Nuk ka informacion 98.4 98.6 98.5 1.00  87.9 93.2 90.5 0.94 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 99.8 99.6 99.7 1.00  99.5 98.8 99.2 1.01 
Shqiptar 99.4 98.8 99.1 1.01  96.9 89.0 92.9 1.09 
Tjetër 88.8 93.9 91.4 0.95  (56.1) (64.0) (59.9) (0.88) 

Indeksi i kuintalit të pasurisë           
Më i varfër 95.2 97.5 96.4 0.98  77.6 73.0 75.5 1.06 
Niveli i dytë 97.3 96.0 96.7 1.01  91.8 92.0 91.9 1.00 
Mesatar 99.9 99.4 99.7 1.00  89.0 95.9 92.4 0.93 
Niveli i katërt 98.0 99.4 98.6 0.99  (100.0) (94.2) (97.2) (1.06) 
Më i pasur 99.7 100.0 99.9 1.00  (100.0) (99.0) (99.5) (1.01) 

Indekset e barazisëB           
Pasuria           

Më të varfër/Më të pasur1 0.96 0.98 0.97 na  (0.78) (0.74) (0.76) na 
Mjedisi           

Rural/Urban2 1.03 1.01 1.02 na  1.05 1.01 1.03 na 
1 Indikatori specifik i hulumtim LN.S11 - Indekset e barazisë (pasuria) 

2 Indikatori specifik i hulumtim LN.11S12 - Indekset e barazisë (pasuria) 
3 Indikatori specifik i hulumtim LN.S13 - Indekset  e barazisë (gjinia)  

A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. Totali i rasteve në këtë kategori mund të mos jetë i barabartë 
me emëruesin e përgjithshëm. 
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të numrit të madh të rasteve të papeshuara për kategorinë “Bonjakëri” 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.8 ISCED: Indekset e barazisë 
Proporcioni i neto raportit të përshtatur të ndjekjes së mësimit nga vajzat dhe djemtë në shkollë fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Shkollë fillore 

 

Shkollë të mesme e ulët 

  

Shkollë të mesme e lartë 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 

fillore 
(NAR) 

Proporcioni i 
neto raportit 
të përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga djemtë 
në shkollë 

fillore (NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të 
gjithë në 
shkollë 
fillore 

(NAR) 1,2 

Indekset 
e 

përshtatur 
të 

barazisë 
gjinore 

(GPI) për 
shkolla 
fillore 
NAR3 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 
të mesme 

të ulët 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga djemtë 
në shkollë 
të mesme 

të ulët 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të gjithë 
në shkollë 

të ulët 
NAR1,2 

Indekset e 
përshtatur 

të 
barazisë 
gjinore 

(GPI) për 
shkolla të 
mesme të 
lartë NAR3 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 
të mesme 

të lartë 
(NAR) 

Proporcioni i 
neto raportit të 
përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 
djemtë në 
shkollë të 

mesme të lartë 
(NAR) 

Proporcioni i 
neto raportit 

të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të gjithë 
në shkollë 

të mesme të 
lartë 1,2 

Indeksi i 
përshtatur i 

barazisë 
gjinore (GPI) 
për shkolla 

të mesme të 
lartë NAR3 

                             
Gjithsej3 98.1 97.9 98.0 1.00  96.2 98.2 97.2 0.98  91.2 90.6 90.9 1.01 
                 
Mjedisi                

Urban 97.6 97.5 97.5 1.00  94.8 98.6 96.6 0.96  89.4 90.3 89.8 0.99 
Rural 99.0 98.6 98.8 1.00  98.6 97.7 98.1 1.01  93.9 91.0 92.4 1.03 

Arsimi i nënësA                
Fillor ose nuk ka 95.9 95.6 95.8 1.00  91.0 95.9 93.4 0.95  82.0 77.4 79.7 1.06 
Të mesëm 99.9 98.7 99.3 1.01  100.0 99.6 99.8 1.00  100.0 99.0 99.5 1.01 
Sipëror 98.3 99.8 99.1 0.99  99.4 (100.0) (99.7) (0.99)  (100.0) (99.5) (99.8) (1.00) 
Nuk ka informacion  na na na na  na na na na  88.0 93.7 90.9 0.94 

Vështirësitë e nënës në funksionim                 
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka vështirësi në funksionim 98.2 97.7 98.0 1.01  96.3 98.3 97.3 0.98  94.1 89.0 91.5 1.06 
Nuk ka informacion (96.3) (*) (*) (*)  (100.0) (97.0) (98.3) (1.03)  87.9 93.2 90.5 0.94 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë               

Maqedonas 99.6 99.2 99.4 1.00  99.7 98.8 99.3 1.01  99.5 98.8 99.2 1.01 
Shqiptar 99.0 98.6 98.8 1.00  98.8 99.2 99.0 1.00  96.9 89.0 92.9 1.09 
Tjetër 91.1 92.6 91.9 0.98  (81.3) (94.7) (88.1) (0.86)  (56.1) (64.0) (59.9) (0.88) 

Indeksi i kuintalit të pasurisë               

Më i varfër 95.5 98.7 97.1 0.97  89.6 93.7 91.8 0.96  77.6 73.0 75.5 1.06 
Niveli i dytë 100.0 92.7 96.2 1.08  94.6 99.3 96.8 0.95  91.8 92.0 91.9 1.00 
Mesatar 99.8 99.0 99.4 1.01  100.0 100.0 100.0 1.00  89.0 95.9 92.4 0.93 
Niveli i katërt 97.0 99.0 98.0 0.98  (99.0) (100.0) (99.5) (0.99)  (100.0) (94.2) (97.2) (1.06) 
Më i pasur 99.4 100.0 99.7 0.99  (100.0) (100.0) (100.0) (1.00)  (100.0) (99.0) (99.5) (1.01) 

Indekset e barazisëB           
    

Pasuria           
    

Më të varfër/Më të pasur 1 0.96 0.99 0.97 na  (0.90) (0.94) (0.92) na  (0.78) (0.74) (0.76) na 
Mjedisi           

    

Rural/Urban2 1.01 1.01 1.01 na  1.04 0.99 1.02 na  1.05 1.01 1.03 na 
1 MICS indikatori LN.11b - Indekset e barazisë (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
2 MICS indikatori LN.11c - Indekset  e barazisë (mjedisi); QZHQ indikator 4.5.1 

3 MICS indikatori LN.11a- Indekset  e barazisë (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. Totali i rasteve në këtë kategori mund të mos jetë i barabartë me 
emëruesin e përgjithshëm.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të numrit të madh të rasteve të papeshuara për kategorinë “Bonjakëri” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.1R: Gatishmëria për shkollë  
Përqindja e fëmijëve, të cilët e ndjekin mësimin në klasë të parë, të cilët paraprakisht vitin e kaluar kanë qenë të përfshirë në 
edukimin parashkollor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Përqindja e fëmijëve, të cilët e ndjekin 
mësimin në klasë të parë, të cilët 

paraprakisht vitin e kaluar kanë qenë të 
përfshirë në edukimin parashkollor1 

Numri i fëmijëve, të cilët e ndjekin 
mësimin në klasë të parë të arsimit fillor 

      
Gjithsej  24.7 166 
     
Gjinia    

Mashkull 22.8 82 
Femër 26.6 84 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka (19.2) 51 
Fillor  24.3 103 
Të mesëm+ (*) 12 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 17 
Nuk ka vështirësi në funksionim 23.6 139 
Nuk ka informacion (*) 10 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 24.9 54 
Niveli i dytë (18.7) 35 
Mesatar (26.0) 32 
Niveli i katërt (25.2) 27 
Më i pasur (*) 18 

1 MICS indikatori LN.3 - Gatishmëria për shkollë 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

 

Tabela LN.2.2R: Hyrja në shkollë fillore 
Përqindja e fëmijëve të moshës për shkollë fillore, të cilët janë në klasë të parë (shkalla neto e regjistrimit), Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  Përqindja e fëmijëve të moshës për hyrje 
në shkollë fillore, të cilët janë në klasë të 

parë1 
Numri i fëmijëve të moshës 
për hyrje në shkollë filloreA 

      
Gjithsej 75.9 144 
     
Gjinia    

Mashkull 75.3 64 
Femër 76.3 80 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka (67.3) 49 
Fillor  79.2 83 
Të mesëm+ (*) 11 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (*) 15 
Nuk ka vështirësi në funksionim 80.1 120 
Nuk ka informacion (*) 10 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër (71.1) 48 
Niveli i dytë (61.8) 40 
Mesatar (*) 19 
Niveli i katërt (*) 23 
Më i pasur (*) 14 

1 MICS indikatori LN.4 - Shkalla neto e regjistrimit në arsim fillor 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj 
mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 
mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë 
për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në 
kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara.  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.3R: Fëmijët që e ndjekin dhe fëmijët që nuk e ndjekin mësimin në arsim fillor  
Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që ndjekin shkollën fillore ose të mesme (proporcion i përshtatur i pjesëmarrjes neto), përqindja që ndjekin arsimin e hershëm të fëmijëve dhe përqindja e atyre që janë jashtë 
procesit shkollor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

  

Meshkuj  

  

Gjithsej  

Proporcion
i neto i 

pjesëmarrj
es (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve 
që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Shkalla e 
neto 

pjesëmarrj
es (e 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve 
që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëve 
që: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk janë 
në 

shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk janë 
në 

shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 
parashkoll

or 

Nuk janë 
në 

shkollë2,A 

                              
Gjithsej  81.1 0.4 18.4 576  80.7 0.2 19.0 560  81.0 0.3 18.7 1136 
                 
MoshaB                

6 75.3 3.5 21.2 64  76.3 1.5 22.2 80  75.9 2.4 21.8 144 
7 75.5 0.0 24.5 75  82.4 0.0 17.6 57  78.5 0.0 21.5 132 
8 97.1 0.0 2.9 77  84.4 0.0 15.6 65  91.3 0.0 8.7 142 
9 92.7 0.0 7.3 92  86.2 0.0 13.8 67  90.0 0.0 10.0 159 
10 (90.9) (0.0) (9.1) 48  93.3 0.0 6.7 58  92.2 0.0 7.8 106 
11 74.5 0.0 25.5 62  79.6 0.0 20.4 70  77.2 0.0 22.8 132 
12 76.3 0.0 23.7 53  (75.5) (0.0) (24.5) 45  75.9 0.0 24.1 97 
13 (69.2) (0.0) (30.8) 48  74.6 0.0 25.4 69  72.4 0.0 27.6 117 
14 67.9 0.0 30.8 56  (73.2) (0.0) (25.2) 50  71.1 0.0 28.2 106 

Arsimi i nënës                
Fillor ose nuk ka 69.4 0.6 30.0 173  69.8 0.6 29.6 192  69.6 0.6 29.8 365 
Fillor  84.9 0.3 14.6 360  85.6 0.0 14.1 323  85.3 0.2 14.4 683 
Të mesëm+ (96.8) (0.0) (3.2) 43  (91.5) (0.0) (8.5) 44  94.1 0.0 5.9 87 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

               

Ka vështirësi në funksionim 65.7 0.0 34.3 67  62.4 0.0 36.7 100  63.7 0.0 35.8 168 
Nuk ka vështirësi në 

funksionim 
85.0 0.5 14.3 456  85.4 0.3 14.4 411  85.3 0.4 14.3 867 

Nuk ka informacion 67.0 0.0 33.0 53  (78.5) (0.0) (21.5) 48  72.5 0.0 27.5 101 
Indeksi i kuintilit të 
pasurisë  

               

Më i varfër 69.8 0.0 30.2 137  66.9 0.0 32.6 157  68.3 0.0 31.5 294 
Niveli i dytë 70.9 1.6 27.4 139  67.4 1.0 31.6 114  69.3 1.3 29.3 252 
Mesatar 84.3 0.0 15.7 108  95.9 0.0 4.1 100  89.9 0.0 10.1 209 
Niveli i katërt 92.8 0.0 7.2 96  89.4 0.0 10.6 96  91.1 0.0 8.9 192 
Më i pasur 97.1 0.0 2.2 95  94.6 0.0 5.4 93  96.2 0.0 3.8 188 

1 Indikatori i posaçëm i hulumtimit LN.5a - Proporcioni neto i ndjekjes së arsimit fillor (përshtatur) 
2 Indikatori i posaçëm i hulumtimit LN.S2 – Proporcioni i fëmijëve të moshës së shkollës fillore jashtë procesit mësimor  

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që janë jashtë procesit mësimor, janë ata që nuk e ndjekin edukimin parashkollor, shkollën fillore ose të mesme. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore 
përjashtohen nga kjo kategori.  
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, 
me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela LN.2.3R ISCED: Fëmijët që e ndjekin dhe fëmijët që nuk e ndjekin mësimin në arsim fillor 
Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që ndjekin shkollën fillore ose të mesme (proporcion i përshtatur i pjesëmarrjes neto), përqindja që ndjekin arsimin e hershëm të fëmijëve dhe përqindja e atyre që janë jashtë 
procesit shkollor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

  

Femra  

  

Gjithsej  

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëvë që: 
Numri i 

fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur) 

Përqindja e fëmijëvë që: 
Numri i 

fëmijëve të 
moshës së 

shkollës fillore 
në fund të vitit 

kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrje
s (i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëvë që: Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

shkollës 
fillore në 

fund të vitit 
kalendarikB 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollo
r 

Nuk janë 
në shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollo
r 

Nuk janë 
në shkollëA 

Ndjekin 
edukimin 

parashkollo
r 

Nuk janë 
në 

shkollë2,A 

                              
Gjithsej 86.7 0.6 12.7 357  84.0 0.4 15.6 326  85.4 0.5 14.1 683 
                 
MoshaB                

6 75.3 3.5 21.2 64  76.3 1.5 22.2 80  75.9 2.4 21.8 144 
7 75.5 0.0 24.5 75  82.4 0.0 17.6 57  78.5 0.0 21.5 132 
8 97.1 0.0 2.9 77  84.4 0.0 15.6 65  91.3 0.0 8.7 142 
9 92.7 0.0 7.3 92  86.2 0.0 13.8 67  90.0 0.0 10.0 159 
10 (90.9) (0.0) (9.1) 48  93.3 0.0 6.7 58  92.2 0.0 7.8 106 

Arsimi i nënës                
Fillor ose nuk ka 80.0 1.0 18.9 104  72.4 1.1 26.5 106  76.2 1.1 22.8 210 
Fillor  88.1 0.5 11.4 225  88.8 0.0 11.2 191  88.4 0.3 11.3 416 
Të mesëm+ (100.0) (0.0) (0.0) 28  (95.4) (0.0) (4.6) 29  97.7 0.0 2.3 56 

Vështirësitë e nënës në funksionim              
Ka vështirësi në 

funksionim 
(76.5) (0.0) (23.5) 37  71.3 0.0 28.7 58  73.3 0.0 26.7 95 

Nuk ka 
vështirësi në 
funksionim 

90.0 0.8 9.2 291  88.4 0.5 11.1 249  89.3 0.6 10.1 540 

Nuk ka 
informacion 

(66.6) (0.0) (33.4) 30  (*) (*) (*) 19  (66.0) (0.0) (34.0) 48 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 79.7 0.0 20.3 92  70.6 0.0 29.4 95  75.1 0.0 24.9 187 
Niveli i dytë 77.5 2.6 19.9 85  72.4 1.8 25.8 66  75.3 2.3 22.5 151 
Mesatar 90.2 0.0 9.8 64  97.9 0.0 2.1 53  93.7 0.0 6.3 117 
Niveli i katërt 96.3 0.0 3.7 62  92.0 0.0 8.0 61  94.2 0.0 5.8 122 
Më i pasur 97.8 0.0 2.2 55  (100.0) (0.0) (0.0) 51  98.8 0.0 1.2 106 

1 MICS indikatori LN.5a - Proporcioni neto i ndjekjes së arsimit fillor (përshtatur)  
2 MICS indikatori LN.6a - Proporcioni i fëmijëve të moshës së arsimit fillor, që nuk janë të përfshirë në shkollë 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës fillore që janë jashtë procesit mësimor, janë ata që nuk e ndjekin edukimin parashkollor, shkollën fillore ose të mesme të ulët. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore 
përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, 
me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.4R ISCED: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm të ulët dhe adoleshentët, të cilët nuk shkojnë në shkollë 
Përqindja e fëmijëve të moshës për arsim të mesëm të ulët, të cilët janë në shkollë të mesme ose më lartë (proporcion i përshtatur neto i pjesëmarrjes), përqindja e atyre që janë në shkollë fillore dhe përqindja e atyre që 
nuk janë në shkollë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Meshkuj  

  

Femra 

  

Gjithsej  

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

Përqindja e 
fëmijëve: 

Numri i 
fëmijëve të 
shkollës së 

mesme të ulët 
në fillim të vitit 

shkollor 

Numri i 
fëmijëve 

të moshës 
së 

shkollës 
së mesme 
të ulët  në 

fund të 
vitit 

kalendarik 

Përqindja e 
fëmijëve: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 
shkollës së 

mesme të ulët 
në fillim të vitit 

shkollor 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëve: 
Numri i 

fëmijëve të 
moshës së 
shkollës së 
mesme të 

ulët në fillim 
të vitit 

shkollor 

Ndjekin 
shkollën 

fillore 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
shkollën 

fillore 

Nuk 
janë në 
shkollëA 

Ndjekin 
shkollën 

fillore 

Nuk janë 
në 

shkollë2,A 

                              
Gjithsej 57.4 15.0 27.6 219  60.9 15.1 23.7 234  59.2 15.1 25.6 453 
                 
MoshaB                

11 48.3 26.2 25.5 62  37.7 41.9 20.4 70  42.7 34.5 22.8 132 
12 56.5 19.8 23.7 53  (67.6) (7.8) (24.5) 45  61.6 14.3 24.1 97 
13 (61.6) (7.6) (30.8) 48  71.6 3.0 25.4 69  67.5 4.9 27.6 117 
14 64.8 4.4 30.8 56  (72.4) (0.8) (25.2) 50  68.4 2.7 28.2 106 

Arsimi i nënësC                
Fillor ose nuk ka 39.3 13.7 46.9 68  47.7 19.0 33.3 87  44.0 16.7 39.3 155 
Fillor  63.3 16.7 20.0 135  67.4 13.7 18.3 132  65.3 15.2 19.1 267 
Të mesëm+ (*) (*) (*) 15  (*) (*) (*) 16  (82.1) (5.6) (12.3) 31 

Vështirësitë e nënës në funksionim                
Ka vështirësi në funksionim 26.8 25.8 47.4 30  (37.2) (13.3) (47.6) 43  32.8 18.5 47.6 73 
Nuk ka vështirësi në funksionim 61.6 15.2 23.3 165  65.6 15.1 19.3 163  63.6 15.1 21.3 328 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 23  (69.0) (18.1) (12.8) 29  68.4 10.0 21.6 52 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër 26.2 23.4 50.4 45  39.5 21.9 37.4 62  33.9 22.5 42.8 108 
Niveli i dytë 44.1 16.7 39.2 54  (48.6) (11.7) (39.7) 47  46.2 14.4 39.4 102 
Mesatar (56.7) (19.3) (24.1) 45  (77.3) (16.5) (6.2) 47  67.2 17.8 14.9 92 
Niveli i katërt (79.6) (7.0) (13.4) 35  (73.5) (11.3) (15.2) 35  76.5 9.1 14.3 70 
Më i pasur (92.4) (5.4) (2.2) 40  (77.5) (10.6) (11.9) 42  84.8 8.1 7.2 82 

1 MICS indikatori LN.5b - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme të ulët (e përshtatur) 
2 MICS indikatori LN.6b - Proporcioni i adoleshentëve të moshës së shkollës së mesme të ulët, që nuk janë të përfshirë në shkollë 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme të ulët dhe ata që nuk janë në shkollë fillore, të mesme ose arsim sipëror. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më 
pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.5R: Mosha në raport me klasën  
Përqindja e fëmijëve të mitur, të cilët shkojnë në shkollë fillore dhe të mesme, të cilët janë të mitur, në moshë zyrtare dhe mbi moshë nga 1 dhe 2 ose më shumë vite në raport me klasën përkatëse, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  Shkollë fillore 

  

Shkollë të mesme 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e 
ndjekin mësimin: 

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve që e 

ndjekin 
mësimin në 

shkollë fillore  

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e 
ndjekin mësimin: 

Gjithsej 

Numri i fëmijëve 
që e ndjekin 
mësimin në 
shkollë të 
mesme 

Të 
mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit 
mbi 

moshë 

2 ose më  
shumë vite 
mbi moshë1 

Të 
mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit 
mbi 

moshë 

2 ose më  
shumë vite 
mbi moshë1 

                            
Total 1.0 95.6 1.9 1.5 100.0 961  0.5 95.9 2.5 1.2 100.0 149 
                
Gjinia               

Mashkull 1.1 96.1 1.3 1.4 100.0 486  0.9 97.0 1.1 1.0 100.0 79 
Femër 0.8 95.1 2.5 1.6 100.0 475  0.0 94.7 4.0 1.3 100.0 71 

Arsimi i nënësA               
Para fillor ose nuk ka  0.3 95.2 2.0 2.6 100.0 267  (*) (*) (*) (*) 100.0 14 
Fillor 1.2 95.9 2.0 0.9 100.0 607  0.9 99.1 0.0 0.0 100.0 82 
Të mesëm+ 1.2 96.3 1.2 1.2 100.0 85  (*) (*) (*) (*) 100.0 8 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 100.0 1  (0.0) (87.9) (8.2) (3.9) 100.0 45 

Klasa               
1 (fillore/e mesme) 5.5 94.5 0.0 0.0 100.0 166  1.3 98.7 0.0 0.0 100.0 53 
2 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 120  (0.0) (97.8) (0.0) (2.2) 100.0 36 
3 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 143  (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) 100.0 31 
4 (fillore/e mesme) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 134  (0.0) (83.9) (12.8) (3.3) 100.0 29 
5 (fillore) 0.0 99.1 0.9 0.0 100.0 97  na na na na na na 
6 (fillore) 0.0 97.5 2.5 0.0 100.0 97  na na na na na na 
7 (fillore) 0.0 96.8 3.2 0.0 100.0 69  na na na na na na 
8 (fillore)  0.0 87.3 9.6 3.1 100.0 76  na na na na na na 
9 (fillore) 0.0 71.1 9.0 19.8 100.0 60  na na na na na na 

Vështirësitë e nënës në funksionim               
Ka vështirësi në funksionim 0.0 94.5 2.8 2.7 100.0 113  (*) (*) (*) (*) 100.0 7 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.1 96.5 1.7 0.7 100.0 766  0.8 99.2 0.0 0.0 100.0 84 
Nuk ka informacion 1.2 89.0 2.5 7.3 100.0 82  0.0 90.8 6.3 3.0 100.0 59 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 1.0 95.9 2.1 0.9 100.0 210  (*) (*) (*) (*) 100.0 9 
Niveli i dytë 0.6 96.5 2.2 0.6 100.0 181  (*) (*) (*) (*) 100.0 16 
Mesatar 1.9 91.2 2.7 4.2 100.0 206  (0.0) (94.2) (2.8) (3.0) 100.0 31 
Niveli i katërt 1.1 97.7 1.3 0.0 100.0 179  (0.0) (95.1) (2.8) (2.1) 100.0 39 
Më i pasur 0.0 97.5 1.1 1.4 100.0 185   1.3 97.1 1.6 0.0 100.0 54 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S3 - Mbimosha në raport me klasën (shkollë fillore)  
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S4 - Mbimosha në raport me klasën (shkollë e mesme)  

A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.5R ISCED: Mosha në raport me klasën  
Përqindja e fëmijëve të mitur, të cilët shkojnë në shkollë fillore dhe të mesme të ulët dhe janë nga 1 dhe 2 vite më të rritur nga mosha zyrtare për klasën përkatëse, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019 

  Shkollë fillore 

  

Shkollë të mesme të ulët 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e ndjekin 
mësimin: 

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve që e 

ndjekin 
mësimin në 

shkollë fillore 

Përqindja e fëmijëve sipas klasës që e ndjekin 
mësimin: 

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve që e 

ndjekin 
mësimin në 
shkollë të 

mesme të ulët 
Të 

mitur  

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë  

2 ose më  
shumë vite 
mbi moshë1 Të mitur 

Në 
moshë 
zyrtare 

1 vit mbi 
moshë 

2 ose më  
shumë vite 

mbi moshë 2 

                            
Gjithsej  1.4 88.1 6.9 3.6 100.0 658  1.0 88.5 5.8 4.7 100.0 302 
                
Mosha               

Mashkull 1.5 88.7 4.7 5.0 100.0 348  0.7 90.3 4.0 5.0 100.0 138 
Femër 1.2 87.4 9.5 1.9 100.0 311  1.3 86.9 7.3 4.5 100.0 164 

Arsimi i nënësA                
Para fillor ose nuk ka  0.4 85.3 9.4 4.9 100.0 187  1.0 85.0 5.4 8.6 100.0 80 
Fillor 1.8 88.4 6.4 3.5 100.0 414  1.1 89.9 6.2 2.7 100.0 193 
Të mesëm+ 1.8 95.2 3.0 0.0 100.0 58  (0.0) (92.4) (3.8) (3.8) 100.0 28 
Nuk ka informacion - - - - - 0  (*) (*) (*) (*) 100.0 1 

Klasa               
1 (fillore) 5.5 92.6 0.6 1.2 100.0 166  na na na na na na 
2 (fillore) 0.0 98.2 0.8 1.0 100.0 120  na na na na na na 
3 (fillore) 0.0 95.4 4.0 0.6 100.0 143  na na na na na na 
4 (fillore) 0.0 85.7 7.2 7.1 100.0 134  na na na na na na 
5 (fillore)  0.0 60.4 29.4 10.2 100.0 97  na na na na na na 
6 (e mesme e ulët) na  na na na na na  3.1 94.3 2.5 0.0 100.0 97 
7 (e mesme e ulët) na  na na na na na  0.0 96.8 3.2 0.0 100.0 69 
8 (e mesme e ulët) na  na na na na na  0.0 87.3 9.6 3.1 100.0 76 
9 (e mesme e ulët)  na  na na na na na  0.0 71.1 9.0 19.8 100.0 60 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim 

              

Ka vështirësi në funksionim 0.0 83.5 6.1 10.4 100.0 82  (4.1) (76.1) (10.1) (9.7) 100.0 31 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.5 89.1 6.8 2.6 100.0 539  0.8 91.5 5.4 2.3 100.0 227 
Nuk ka informacion (2.5) (83.7) (11.2) (2.6) 100.0 38  (0.0) (81.6) (4.7) (13.7) 100.0 44 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                
Më i varfër 1.3 84.1 9.4 5.1 100.0 167  (0.0) (85.0) (10.4) (4.6) 100.0 43 
Niveli i dytë 0.9 87.2 7.3 4.6 100.0 130  0.0 91.8 6.0 2.3 100.0 51 
Mesatar 3.0 84.2 8.1 4.6 100.0 129  1.2 80.4 7.3 11.1 100.0 77 
Niveli i katërt 1.6 93.2 3.8 1.4 100.0 122  2.3 93.8 4.0 0.0 100.0 57 
Më i pasur 0.0 94.0 4.8 1.2 100.0 111   1.1 92.6 2.8 3.5 100.0 74 

1 MICS indikatori LN.10a - Mbimosha për klasë (shkollë fillore)  
2 MICS indikatori LN.10b - Mbimosha në raport me klasën (shkollë e mesme e ulët)  

A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në rastin e emëruesit  
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Tabela LN.2.6R: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm dhe të rinjtë, të cilët nuk shkojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës shkollës së mesme, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë të mesme ose janë në arsim më të lartë (me proporcion neto të përshtatur), përqindja e atyre që e ndjekin mësimin në shkollë 
fillore, përqindja e atyre që janë jashtë procesit mësimor, të ndarë sipas gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  Mashkull  

  

Femër  

  

Gjithsej  

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

  Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 
shkollës së 
mesme në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

  Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 
shkollës së 
mesme në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i 

përshtatur)1 

  
Numri i fëmijëve 

të moshës së 
shkollës së 

mesme në fund 
të vitit 

kalendarikB 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore  

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë në 
shkollë2,A 

                              
Gjithsej 42.0 6.3 51.6 211  36.6 9.3 54.1 203  39.4 7.8 52.8 414 
                 
MoshaB                

15 (38.1) (17.7) (44.2) 36  36.6 22.5 40.9 53  37.2 20.6 42.2 89 
16 39.7 8.6 51.7 60  (37.3) (11.5) (51.3) 41  38.7 9.8 51.6 101 
17 36.0 3.5 60.5 52  32.6 2.4 65.0 59  34.2 2.9 62.9 112 
18 51.6 0.0 48.4 63  40.8 1.6 57.6 49  46.9 0.7 52.4 112 

Arsimi i nënësC                
Para fillor ose nuk ka  (14.6) (14.3) (71.1) 44  (18.7) (11.9) (69.4) 49  16.8 13.0 70.2 93 
Fillor 47.6 8.2 44.3 87  50.6 13.0 36.4 78  49.0 10.5 40.5 165 
Të mesëm+ (*) (*) (*) 8  (*) (*) (*) 9  51.1 12.7 36.3 17 
Nuk ka informacion 49.1 0.0 50.9 72  33.4 1.2 65.4 67  41.6 0.6 57.9 139 

Vështirësitë e nënës në funksionim                
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 22  (*) (*) (*) 17  (18.0) (16.3) (65.7) 38 
Nuk ka vështirësi në funksionim 47.2 7.5 45.3 87  42.8 12.1 45.0 97  44.9 10.0 45.1 185 
Nuk ka informacion 42.5 4.6 52.8 102  33.4 3.3 63.3 89  38.3 4.0 57.7 191 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 
Më i varfër (11.9) (8.8) (79.4) 41  (13.8) (6.5) (79.7) 38  12.8 7.7 79.5 79 
Niveli i dytë (29.6) (8.4) (62.0) 37  (18.3) (4.8) (77.0) 43  23.5 6.4 70.1 80 
Mesatar (35.2) (15.9) (48.9) 43  (36.0) (15.9) (48.1) 47  35.6 15.9 48.5 89 
Niveli i katërt (52.8) (0.0) (47.2) 42  (62.6) (6.6) (30.8) 34  57.2 3.0 39.8 76 
Më i pasur 72.7 0.0 27.3 50  (55.7) (11.4) (32.9) 41  65.0 5.2 29.8 91 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S5 - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme (i përshtatur) 
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S6 - Proporcioni neto i  fëmijëve të cilët janë jashtë procesit arsimor 

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme dhe ata që nuk janë në shkollë fillore, të mesme ose arsim sipëror. Fëmijët, të cilët e kanë mbaruar shkollën fillore përjashtohen nga kjo kategori. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më 
pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.6R ISCED: Ndjekja e mësimit në arsimin e mesëm të lartë dhe të rinjtë, të cilët nuk shkojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës shkollës së mesme të lartë, të cilët e ndjekin mësimin në shkollë të mesme të lartë ose janë në arsim më të lartë (me proporcion neto të përshtatur), përqindja e atyre që nuk shkojnë në shkollë, 
të ndarë sipas gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Mashkull  

  

Femër  

  

Gjithsej  

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 
shkollave 
të mesme 
të larta në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i përshtatur) 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 
shkollave 
të mesme 
të larta në 
fund të vitit 
kalendarikB 

Proporcioni 
neto i 

pjesëmarrjes 
(i 

përshtatur)1 

Përqindja e fëmijëve: 

Numri i 
fëmijëve të 
shkollave të 

mesme të larta 
në fund të vitit 

kalendarikhsejB 

Shkojnë 
në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollëA 

Shkojnë 
në 

shkollë 
të 

mesme 
të ulët 

Shkojnë 
në 

shkollë 
fillore 

Nuk 
shkojnë 

në 
shkollë2,A 

                                    
Gjithsej 42.0 5.9 0.4 51.6 211  36.6 9.3 0.0 54.1 203  39.4 7.6 0.2 52.8 414 
                    
MoshaB                   

15 (38.1) (15.2) (2.5) (44.2) 36  36.6 22.5 0.0 40.9 53  37.2 19.5 1.0 42.2 89 
16 39.7 8.6 0.0 51.7 60  (37.3) (11.5) (0.0) (51.3) 41  38.7 9.8 0.0 51.6 101 
17 36.0 3.5 0.0 60.5 52  32.6 2.4 0.0 65.0 59  34.2 2.9 0.0 62.9 112 
18 51.6 0.0 0.0 48.4 63  40.8 1.6 0.0 57.6 49  46.9 0.7 0.0 52.4 112 

Arsimi i nënësC                   
Para fillor ose nuk ka (14.6) (12.2) (2.1) (71.1) 44  (18.7) (11.9) (0.0) (69.4) 49  16.8 12.1 1.0 70.2 93 
Fillor 47.6 8.2 0.0 44.3 87  50.6 13.0 0.0 36.4 78  49.0 10.5 0.0 40.5 165 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) 8  (*) (*) (*) (*) 9  (*) (*) (*) (*) 17 
Nuk ka informacion 49.1 0.0 0.0 50.9 72  33.4 1.2 0.0 65.4 67  41.6 0.6 0.0 57.9 139 

Vështirësitë e nënës në funksion                    
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 22  (*) (*) (*) (*) 17  (18.0) (16.3) (0.0) (65.7) 38 
Nuk ka vështirësi në funksionim 47.2 6.5 1.0 45.3 87  42.8 12.1 0.0 45.0 97  44.9 9.5 0.5 45.1 185 
Nuk ka informacion 42.5 4.6 0.0 52.8 102  33.4 3.3 0.0 63.3 89  38.3 4.0 0.0 57.7 191 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                   
Më i varfër (11.9) (8.8) (0.0) (79.4) 41  (13.8) (6.5) (0.0) (79.7) 38  12.8 7.7 0.0 79.5 79 
Niveli i dytë (29.6) (5.9) (2.5) (62.0) 37  (18.3) (4.8) (0.0) (77.0) 43  23.5 5.3 1.1 70.1 80 
Mesatar (35.2) (15.9) (0.0) (48.9) 43  (36.0) (15.9) (0.0) (48.1) 47  35.6 15.9 0.0 48.5 89 
Niveli i katërt (52.8) (0.0) (0.0) (47.2) 42  (62.6) (6.6) (0.0) (30.8) 34  57.2 3.0 0.0 39.8 76 
Më i pasur 72.7 0.0 0.0 27.3 50  (55.7) (11.4) (0.0) (32.9) 41  65.0 5.2 0.0 29.8 91 

1 MICS indikatori LN.5c - Proporcioni neto i ndjekjes së mësimit në shkollë të mesme të lartë (i përshtatur) 
2 MICS indikatori LN.6c - Proporcioni i adoleshentëve të moshës së shkollës së mesme të lartë, që nuk janë të përfshirë në shkollë   

A Përqindja e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme të lartë dhe ata, të cilët nuk e ndjekin arsimin fillor, të mesëm ose sipëror. Fëmijët, që e kanë mbaruar shkollën e mesme të lartë janë përjashtuar nga kjo kategori 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me 
qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë 
C Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.7R: Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë, numri i atyre që e përfundojnë shkollën dhe shkallët e kalimit efektiv  
Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë fillore, shkalla e kalimit efektiv në shkollë të mesme, shkalla bruto e regjistrimit dhe përfundimit të shkollës së mesme të lartë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019 

  

Shkalla bruto 
e regjistrimit 
në klasën e 

fundit të 
shkollës 
fillore1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 

përfundimit të 
shkollës filloreA 

Shkalla e 
përfundimit 
të shkollës 

fillore2 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës  17-
19 

vjeçareA,B 

Shkalla e 
tranzicionit 
efektiv në 
shkollë të 
mesme 3 

Numri i fëmijëve të cilët 
kanë qenë në klasën e 
fundit të shkollës fillore 
në vitin paraparak dhe 

nuk e përsërisin atë 
klasë në këtë vit 

shkollor  

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 

klasën e fundit të 
shkollës fillore4 

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
përfundimit të 
shkollës së 
mesme A 

Shkalla e 
përfundimit të 
shkollës së 

mesme5 

Numri i të rinjve të 
moshës  20-23 

vjeçareA,B,C 

                      
Gjithsej 56.8 106 56.3 312 76.8 66 61.7 59 36.9 239 
             
Gjinia             

Mashkull 58.0 56 57.7 157 (76.6) 28 (53.3) 36 39.7 127 
Femër (55.4) 50 54.9 155 (77.0) 38 75.0 23 33.8 112 

Arsimi i nënësD            
Para fillor ose nuk ka (43.9) 36 (40.0) 29 (*) 13 (*) 4 na na 
Fillor 57.4 63 71.0 57 (83.8) 46 (*) 7 na na 
Të mesëm+ (*) 7 (*) 4 (*) 6 (*) 1 na na 
Nuk ka informacion na na 54.4 223 (*) 1 (65.9) 46 36.9 239 

Vështirësitë e nënës në funksionim           
Ka vështirësi në 

funksionim 
(*) 17 (*) 13 (*) 6 (*) 5 na na 

Nuk ka vështirësi  51.0 73 66.9 55 (81.7) 49 (*) 6 na na 
Nuk ka informacion (*) 16 54.2 245 (*) 11 (64.8) 49 36.9 239 

Indeksi i kuintilit të 
pasurisë 

           

Më i varfër (*) 19 32.7 66 (*) 7 (*) 6 (11.7) 29 
Niveli i dytë (*) 20 37.9 54 (*) 11 (*) 7 (24.7) 41 
Mesatar (79.4) 27 63.8 62 (*) 9 (*) 15 (33.3) 49 
Niveli i katërt (*) 20 71.3 64 (*) 14 (*) 14 36.3 51 
Më i pasur (*) 21 73.5 67 (*) 23 (*) 17 57.5 70 

1 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S7 - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasën e fundit (shkollë fillore) 
2 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S8 -  Shkalla e përfundimit (shkolla fillore) 

3 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S9 - Shkalla e tranzicionit efektiv në shkollë të mesme 
4 Indikatori specifik i hulumtimit LN.S10 - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasë të fundit (shkollë e mesme) 

5 MICS indikatori LN.8c – Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë); QZHQ indikatori 4.1.2 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 
2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të 
lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë  
B Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 3-5 vjeç më të vjetër nga mosha e paraparë për klasën e fundit, të shkollës fillore dhe shkollës së mesme. 
C Për të rinjtë, niveli më i lartë të përfundimit të arsimit është 3 vjet arsim i mesëm profesional, janë përfshirë të rinjtë e moshës 20-22 vjeçare. Për gjithë të rinjtë e tjerë, përdoret mosha 21-23 vjeçare. 
D Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara   



 

Error! Reference source not found.| F a q e  220 

Tabela LN.2.7R ISCED: Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë, numri i atyre që e përfundojnë shkollën dhe shkallët e kalimit efektiv 
Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në shkollë fillore, shkalla e kalimit efektiv në shkollë të mesme të ulët, shkalla bruto e regjistrimit dhe përfundimit të shkollës së mesme të ulët dhe shkalla e përfundimit të shkollës së 
mesme të lartë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 

  

Shkalla 
bruto e 

regjistrimit 
në klasën 
e fundit të 
shkollës 
fillore1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës së 
përfundimit 
të shkollës 

filloreA 

Shkalla e 
përfundimit 
të shkollës 

fillore 2 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 
13-15 

vjeçareA,B 

Shkalla e 
tranzicionit 
efektiv në 
shkollë të 
mesme të 

ulët3 

Numri i fëmijëve të cilët 
kanë qenë në klasën e 

fundit të shkollës fillore në 
vitin paraprak dhe nuk e 
përsërisin atë klasë në 

këtë vit shkollor  

Shkalla bruto e 
regjistrimit në 

klasën e fundit të 
shkollës së 

mesme të ulët4 

Numri i fëmijëve 
të moshës së 
përfundimit të 
shkollës së 

mesme të ulëtA 

Shkalla e 
përfundimit 
të shkollës 

së mesme të 
ulët5 

Numri i 
adoleshentë

ve të 
moshës 17-
19 vjeçare,B 

Shkalla e 
përfundimit 
të shkollës 
së mesme 
të lartë 6 

Numri i të 
rinjve të 
moshës 
21-23 

vjeçareA,B,

C 

                          
Gjithsej 90.5 106 78.8 312 93.4 96 56.8 106 56.3 312 36.9 239 
               
Gjinia      

  58.0 56 57.7 157 39.7 127 
Mashkull (90.4) 48 74.6 140 89.6 50 (55.4) 50 54.9 155 33.8 112 
Femër 90.6 58 82.3 172 (97.6) 46        

Arsimi i nënësD              
Para fillor ose nuk ka (63.0) 36 64.4 112 92.7 24 43.9 36 (40.0) 29 na na 
Fillor 106.1 61 86.3 179 95.1 66 57.4 63 71.0 57 na na 
Të mesëm+ (*) 9 (*) 20 100.0 5 (*) 7 (*) 4 na na 
Nuk ka informacion na na (*) 1 (*) 1 na na 54.4 223 36.9 239 

Vështirësitë e nënës në 
funksionim   

             

Ka vështirësi në funksionim (*) 15 (64.0) 50 (*) 12 (*) 17 (*) 13 na na 
Nuk ka vështirësi  88.2 84 81.7 223 95.8 75 51.0 73 66.9 55 na na 
Nuk ka informacion (*) 7 (81.4) 40 (*) 9 (*) 16 54.2 245 36.9 239 

Indeksi i kuintilit të pasurisë              
Më i varfër (65.3) 29 61.2 74 (*) 13 (*) 19 32.7 66 (11.7) 29 
Niveli i dytë (71.4) 28 67.9 71 (*) 19 (*) 20 37.9 54 (24.7) 41 
Mesatar (*) 18 87.3 62 (*) 22 (79.4) 27 63.8 62 (33.3) 49 
Niveli i katërt (*) 14 (94.1) 46 (*) 17 (*) 20 71.3 64 36.3 51 
Më i pasur (*) 16 93.4 58 (100.0) 25 (*) 21 73.5 67 57.5 70 

1 MICS indikatori LN.7a - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasën e fundit (shkollë fillore) 
2 MICS indikatori LN.8a - Shkalla e përfundimit (shkolla fillore); QZHQ indikatori 4.1.2  

3 MICS indikatori LN.9 - Shkalla e tranzicionit efektiv në shkollë të mesme të ulët  
4 MICS indikatori LN.7b - Numri bruto i regjistrimit të fëmijëve në klasë të fundit (shkollë të mesme e ulët) 

5 MICS indikatori LN.8b - Shkalla e përfundimit  (shkolla e mesme e ulët); QZHQ indikatori 4.1.2 
6 MICS indikatori LN.8c - Shkalla e përfundimit (shkolla e mesme e lartë); QZHQ indikatori 4.1.2 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. 
Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, 
me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 3-5 vjeç më të vjetër nga mosha e paraparë për klasën e fundit, të shkollës fillore dhe shkollës së mesme të ulët dhe të lartë. 
C Për të rinjtë, të cilët kanë nivel më të lartë të përfundimit të arsimit është 3 vjet arsim i mesëm profesional, janë përfshirë te të rinjtë e moshës 20-22 vjeçare. Për gjithë të rinjtë e tjerë, përdoret mosha 21-23 vjeçare. 
D Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela LN.2.8R: Indekset e barazisë  
Proporcioni i neto raportit të përshtatur të ndjekjes së mësimit nga vajzat dhe djemtë në shkollë fillore, të mesme, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Shkollë fillore (Klasat 1-9) 

 

Shkollë të mesme 
Proporcioni i 

neto raportit të 
përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 

vajzat në shkollë 
fillore 

 (NAR) 

Proporcioni i 
neto raportit të 
përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 
djemtë në 

shkollë fillore 
(NAR) 

Proporcioni i 
neto raportit të 
përshtatur të 
ndjekjes së 

mësimit nga të 
gjithë në shkollë 

fillore (NAR)1 

Indekset e 
përshtatur të 

barazisë gjinore 
(GPI) për shkolla 

fillore NAR2 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 

vajzat në shkollë 

të mesme (NAR),  

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së 
mësimit nga 

djemtë në shkollë 

të mesme (NAR) 

Proporcioni i neto 
raportit të 

përshtatur të 
ndjekjes së 

mësimit nga të 
gjithë në shkollë 

të mesme 
(NAR),1 

Indeksi i 
përshtatur i 

barazisë gjinore 
(GPI) për shkolla 

të mesme NAR2 

                    
Gjithsej2 80.7 81.3 81.0 0.99  36.6 42.0 39.4 0.87 
            
Arsimi i nënësA           

Para fillor ose nuk ka 69.8 69.4 69.6 1.01  (18.7) (14.6) (16.8) (1.28) 
Fillor 85.6 85.1 85.3 1.01  50.6 47.6 49.0 1.06 
Të mesëm+ (91.5) (96.8) (94.1) (0.95)  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka informacion na na na na  33.4 49.1 41.6 0.68 

Vështirësitë e nënës në funksionim             
Ka vështirësi në funksionim 62.4 65.7 63.7 0.95  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka vështirësi  85.4 85.2 85.3 1.00  42.8 47.2 44.9 0.91 
Nuk ka informacion (78.5) 67.0 (72.5) (1.17)  33.4 42.5 38.3 0.79 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 66.9 69.8 68.3 0.96  (13.8) (11.9) (12.8) (1.16) 
Niveli i dytë 67.4 70.9 69.3 0.95  (18.3) (29.6) (23.5) (0.62) 
Mesatar 95.9 84.3 89.9 1.14  (36.0) (35.2) (35.6) (1.02) 
Niveli i katërt 89.4 92.8 91.1 0.96  (62.6) (52.8) (57.2) (1.19) 
Më i pasur 94.6 97.8 96.2 0.97  (55.7) 72.7 (65.0) (0.77) 

Indekset e barazisëB           
Pasuria           

Më të varfër/Më të pasur1 0.71 0.72 0.71 na  (0.25) (0.16) (0.20) na 
1 Indikatori specifik i hulumtim LN.S11 - Indekset e barazisë (pasuria) 
2 Indikatori specifik i hulumtim LN.S12 - Indekset  e barazisë (gjinia) 

A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. Totali i rasteve në këtë kategori mund të mos jetë i 
barabartë me emëruesin e përgjithshëm. 
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të numrit të madh të rasteve të papeshuara për kategorinë “Bonjakëri” 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.2.8R ISCED: Indekset e barazisë  
Proporcioni i neto raportit të përshtatur të ndjekjes së mësimit nga vajzat dhe djemtë në shkollë fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Shkollë fillore 

 

Shkollë të mesme e ulët 

  

Shkollë të mesme e lartë 

Proporcioni i 
neto raportit 

të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 

fillore (NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga djemtë 
në shkollë 

fillore 
 (NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të 
gjithë në 
shkollë 
fillore 

(NAR)1 

Indekset 
e 

përshtatur 
të 

barazisë 
gjinore 

(GPI) për 
shkolla 
fillore 
NAR2 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 
të mesme 

të ulët 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga djemtë 
në shkollë 
të mesme 

të ulët 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të 
gjithë në 
shkollë të 
ulët NAR 1 

Indekset 
e 

përshtatur 
të 

barazisë 
gjinore 

(GPI) për 
shkolla të 
mesme të 
lartë NAR 

2 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga vajzat 
në shkollë 
të mesme 

të lartë 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 
nga djemtë 
në shkollë 
të mesme 

të lartë 
(NAR) 

Proporcioni 
i neto 

raportit të 
përshtatur 
të ndjekjes 
së mësimit 

nga të 
gjithë në 
shkollë të 
mesme të 

lartë1 

Indeksi i 
përshtatur i 

barazisë 
gjinore 

(GPI) për 
shkolla të 
mesme të 
lartë NAR2 

                             
Gjithsej2 84.0 86.7 85.4 0.97  60.9 57.4 59.2 1.06  36.6 42.0 39.4 0.87 
                 
Arsimi i nënësA                

Para fillor ose nuk ka 72.4 80.0 76.2 0.90  47.7 39.3 44.0 1.21  (18.7) 14.6 (16.8) (1.28) 
Fillor 88.8 88.1 88.4 1.01  67.4 63.3 65.3 1.06  50.6 47.6 49.0 1.06 
Të mesëm+ (95.4) (100.0) (97.7) (0.95)  (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka informacion na na na na  na na na na  33.4 49.1 41.6 0.68 

Vështirësitë e nënës në funksionim                
Ka vështirësi në funksionim 71.3 76.5 73.3 0.93  (37.2) (26.8) (32.8) (1.39)  (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka vështirësi  88.4 90.0 89.3 0.98  65.6 61.6 63.6 1.07  42.8 47.2 44.9 0.91 
Nuk ka informacion (*) (66.6) (*) (*)  (69.0) (*) (*) (*)  33.4 42.5 38.3 0.79 

Wealth index quintile                
Më i varfër 70.6 79.7 75.1 0.89  39.5 26.2 33.9 1.51  (13.8) (11.9) (12.8) (1.16) 
Niveli i dytë 72.4 77.5 75.3 0.94  (48.6) 44.1 (46.2) (1.10)  (18.3) (29.6) (23.5) (0.62) 
Mesatar 97.9 90.2 93.7 1.09  (77.3) (56.7) (67.2) (1.36)  (36.0) (35.2) (35.6) (1.02) 
Niveli i katërt 92.0 96.3 94.2 0.96  (73.5) (79.6) (76.5) (0.92)  (62.6) (52.8) (57.2) (1.19) 
Më i pasur (100.0) 97.8 (98.8) (1.02)  (77.5) (92.4) (84.8) (0.84)  (55.7) 72.7 (65.0) (0.77) 

Indekset e barazisëB                
Pasuri                

Më të varfër/Më të pasur 1 (0.71) (0.81) (0.76) na  (0.51) (0.28) (0.40) na  (0.25) (0.16) (0.20) na 
1 MICS indikatori LN.11b - Indekset e barazisë (pasuria); SDG indikatori 4.5.1 

2 MICS indikatori LN.11a- Indekset  e barazisë (gjinia); SDG indikatori 4.5.1 
A Ndarja e arsimit të nënës nuk haset për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare, të identifikuar si të lirë (emancipuar) ose ata të moshës 18 në kohën e intervistës. Totali i rasteve në këtë kategori mund të mos jetë i 
barabartë me emëruesin e përgjithshëm.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë për shkak të numrit të madh të rasteve të papeshuara për kategorinë “Bonjakëri” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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8.4 PËRFSHIRJA E PRINDËRVE  

Gjithandej është e pranueshme që përfshirja e prindërve në arsimin e fëmijëve të tyre ka ndikim pozitiv në suksesin e e 

tyre në mësime. Për shembull aktivitetet e leximit në shtëpi kanë ndikime pozitive të rëndësishme në të arriturat dhe 

përmirësimin e leximit, njohjen e gjuhës dhe shkathtësive gjuhësore për shprehje.103 Po ashtu hulumtimi vërteton që 

përfshirja e prindërve në praktikat e shkrimit dhe leximit të fëmijëve të tyre është parashikues pozitiv afatgjatë i të 

arriturave të mëvonshme arsimore.104 

Përtej aktiviteteve mësimore në shtëpi, përfshirja e prindërve në shkollë (siç është pjesëmarrja në mbledhjet e shkollës, 
bisedat me arsimtarët, përfshirja në mbledhjet e shkollës dhe puna vullnetare në shkolla), mund të jenë të dobishme 
në favor të suksesit të nxënësve.105 Hulumtimet kanë vërtetuar që në struktura e moshës së shkollës fillore, ndikimi i 
përfshirjes së prindërve në aktivitetet e shkollës mund të jetë edhe më i madh sesa dallimet e ndërlidhur me variacionet 
në lidhje me cilësinë e shkollave, pavarësisht nga klasa sociale dhe grupi etnik.106 

Këshilli i shkollës është organi drejtues i shkollës i përbërë nga shtatë përfaqësues: tre përfaqësues nga radhët e 
arsimtarëve, profesionistëve dhe punonjësve arsimor në shkollë; tre përfaqësues nga radhët e prindërve, p.sh. 
kujdestarëve të nxënësve; si dhe një përfaqësues i themeluesit. Dy përfaqësues të nxënësve, të zgjedhur nga parlamenti 
i nxënësve, ftohen të prezantojnë dhe të marrin pjesë në punën e mbledhjeve të këshillit të shkollës, por pa të drejtë të 
votës. Këshilli i shkollës  e zgjedh kryetarin nga radhët e anëtarëve, me shumicë votash nga shumica e votave të 
anëtarëve përmes votës së fshehur. Vendimet e këshillit të shkollës miratohen nga shumica e votave të numrit të 
përgjithshëm të anëtarëve. Drejtori i shkollës nuk merr pjesë në punën e këshillit të shkollës, ndonëse mund të ftohet 
në rastin e shqyrtimit të çështjeve të rëndësishme në lidhje me përmirësimin e procesit arsimor. 

Me rëndësi është të merret parasysh, që kur shqyrtohen disa nga rezultatet e modulit “Përfshirja e prindërve”, në 
veçanti rezultatet e pyetësorit lidhur me pjesëmarrjen në mbledhjet e organit qeverisës, si dhe çështjet e diskutuara në 
mbledhjet përkatëse. Ka shumë të ngjarë që vetëm disa nga prindërit, ose kujdestarët, të cilët ishin të anketuar për këtë 
modul, ishin de fakto anëtarë të këshillit të shkollës.  

Moduli PR i përfshirë Pyetësorët për fëmijët e moshës 5-17 vjeçare ishte zhvilluar dhe testuar për përfshirje në MICS6. 

E tërë kjo është përshkruar detajisht në dokumentin metodologjik të MICS (Dokumenti Nr.5).107 

Tabelat LN.3.1 dhe LN.3.1R e paraqesin përqindjen e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçarë në shtet dhe në vendbanimet 

romë, për të cilët një anëtar i amvisërisë ka pranuar një kartelë të raportit dhe është përfshirë në menaxhimin e shkollës 

dhe aktivitetet e saj në vitin e fundit, duke përfshirë edhe diskutimin me arsimtarët në lidhje me progresin e fëmijëve.108 

Tabelat LN.3.1 dhe LN.3.1R e prezantojnë mjedisin mësimor në shkollë, d.m.th. përqindjen e fëmijëve me 3 ose më 

shumë libra për lexim, përqindja e fëmijëve që kanë detyra shtëpie, përqindja e fëmijëve arsimtarët e të cilëve e 

përdorin gjuhën që flitet edhe në shtëpi, si dhe përqindja e fëmijëve të cilët marrin ndihmë në kryerjen e detyrave të 

shtëpisë.

 

103 Gest, D. et al. "Shared Book Reading and Children’s Language Comprehension Skills: The Moderating Role of Parental Discipline 

Practices." Early Childhood Research Quarterly19, no. 2 (2004): 319-36. doi:10.1016/j.ecresq.2004.04.007. 
104 Fluori, E. and A. Buchanan. "Early Father's and Mother's Involvement and Child's Later Educational Outcomes." Educational 

Psychology74, no. 2 (2004): 141-53. doi:10.1348/000709904773839806. 
105 Pomerantz, M., E. Moorman and S. Litwack. "The How, Whom, and Why of Parents’ Involvement in Children’s Academic Lives: 

More Is Not Always Better." Review of Educational Research77, no. 3 (2007): 373-410. doi:10.3102/003465430305567. 
106  Desforges, C. and A, Abouchaar. The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil 

Achievements and Adjustment: A Literature Review. Research report. Nottingham: Queen’s Printer, 2003. 

https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf. 
107 Hattori, H., M. Cardoso and B. Ledoux. Collecting data on foundational learning skills and parental involvement in education. MICS 

Methodological Papers. New York: UNICEF, 2017. 

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS

5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26. 
108 Pyetësori për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare nuk i ka përfshirë pyetjet në lidhje me mbylljen e shkollave, për shkak të katastrofave 

natyrore, katastrofave artificiale, grevave të arsimtarëve ose arsyeve tjera, pas që ato nuk janë konsideruar të rëndësishme për 

kontekstin e shtetit. Për këtë arsye raporti nuk i përmban tabelat LN.3.2 dhe LN.3.2R, të cilat i prezantojnë rezultatet e përgjigjeve të 

mara nga këto pyetje. 

https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
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Tabela LN.3.1: Mbështetja për fëmijët të cilët mësojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare të cilët e ndjekin mësimin në shkollë, në mesin e tyre përqindja e fëmijëve për të cilët një anëtar i rritur i 
amvisërisë ka marrë një raport me shkrim, si dhe përfshirja e të rriturve në menaxhimin e shkollës dhe aktiviteteve të shkollës në vitin e kaluar, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja 
e 

fëmijëve 
të cilët e 
ndjekin 
mësimin 

në 
shkollëA 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 7-
14 vjeçare  

 Përqindja e 
fëmijëve për të cilët 
një anëtar i rritur i 

amvisërisë ka marrë 
një raport me 

shkrim nga shkolla 1 

Përfshirja e të rriturve në udhëheqjen e shkollës në vitin 
e kaluar  

Shkolla ka një organ 
drejtues të hapur për 

prindërit2 

Pjesëmarrja 
në mbledhje 
të thirrur nga 

organi 
drejtues3 

Mbledhje ku 
diskutohen 

çështjet 
kryesore 

arsimore dhe 
financiare4 

              
Gjithsej 99.5 1364 91.7 83.7 25.7 18.4 
        

Gjinia        

Mashkull 98.9 672 91.9 82.3 28.7 18.8 
Femër 100.0 692 91.4 85.1 22.8 18.1 

Mjedisi       

Urban 99.5 806 93.6 88.3 22.9 17.7 
Rural 99.4 558 88.8 77.1 29.7 19.5 

MoshaA       

6 (*) 1 (*) (*) (*) (*) 
7 99.8 188 89.1 88.3 28.2 22.4 
8 98.0 226 93.5 82.1 22.5 17.8 
9 99.8 177 91.8 72.3 16.7 12.2 
10 100.0 180 93.9 82.8 27.8 22.6 
11 100.0 153 92.8 88.8 31.2 20.5 
12 100.0 157 99.2 86.8 24.2 14.2 
13 98.2 122 83.9 81.7 28.4 16.4 
14 100.0 154 89.2 87.1 30.1 21.7 
15 (*) 6 (*) (*) (*) (*) 

Ndjekja e mësimit në shkollëB    
   

Edukimi i hershëm parashkollor - 0 - - - - 
Shkollë fillore (klasat 1-9) 100.0 1342 91.9 83.5 25.6 18.5 
Shkollë e mesme (*) 15 (*) (*) (*) (*) 
Nuk shkojnë në shkollë (*) 7 na na na na 

Arsimi i nënës        

Fillor ose nuk 99.2 502 87.0 81.0 22.8 11.0 
Të mesëm 99.3 512 93.6 79.5 24.9 21.6 
Sipëror 100.0 350 95.5 93.7 31.0 24.4 

Udhëheqësia e shkollës C       

Publike 99.8 1359 91.7 83.7 25.7 18.5 
Jo publike (*) 1 (*) (*) (*) (*) 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim 97.4 160 95.5 82.3 16.8 13.2 
Nuk ka vështirësi në funksionim 99.7 1204 91.2 83.9 26.8 19.1 

Vështirësitë e nënës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (*) 71 (*) (*) (*) (*) 
Nuk ka vështirësi në funksionim 99.5 1215 91.5 83.4 27.1 19.8 
Nuk ka informacion (98.3) 78 (95.1) (83.5) (19.0) (8.4) 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       

Maqedonas 99.7 768 95.6 86.1 25.6 21.1 
Shqiptar 99.2 405 87.7 81.8 32.0 18.4 
Tjetër 99.2 192 84.2 78.1 12.5 7.6 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       

Më i varfër 99.6 356 86.9 79.7 20.4 10.0 
Niveli i dytë 99.2 277 93.5 79.3 25.7 17.6 
Mesatar 99.4 218 96.3 82.6 28.7 26.0 
Niveli i katërt 99.2 297 89.6 86.3 31.7 23.3 
Më i pasur 100.0 216 95.5 93.5 23.2 19.1 

1 MICS indikatori LN.12 - Qasja e informacioneve për suksesin e fëmijëve në shkollë 
2 MICS indikatori LN.13 - Mundësi për pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 

3 MICS indikatori LN.14: Pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 
4 MICS indikatori LN.15 - Pjesëmarrja efektive në udhëheqjen e shkollës 

5 MICS indikatori LN.16 - Diskutim me arsimtarët në lidhje me progresin e fëmijëve  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e 
shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 
gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të 
merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Ndjekja e mesmit në shkollë këtu nuk është drejtpërdrejt e krahasueshme me raportet neto të ndjekjes së mësimit të raportuara në tabelat e mëparshme, të 
cilat i përdorin informacionet për të gjithë fëmijët në mostër. Kjo tabelat dhe tabelat pasuese i paraqesin rezultatet e moduleve të “Pjesëmarrjes së prindërve” 
dhe “Aftësive themelore të mësimit”, të administruara për nënat e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të përzgjedhura sipas zgjedhjes së rastit. 
C Sektori i udhëheqësisë së shkollës ishte përfshirë për fëmijët, që marrin pjesë në arsimin fillor ose për arsim më të lartë. Fëmijët, të cilët nuk janë të 
përfshirë në shkollë ose janë në edukim parashkollor nuk janë dhënë. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
(Vazhdon…) 
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Tabela LN.3.1 (Vazhdon): Mbështetja për fëmijët të cilët mësojnë në shkollë  
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare të cilët e ndjekin mësimin në shkollë, në mesin e tyre përqindja e fëmijëve për të cilët një anëtar i rritur i 
amvisërisë ka marrë një raport me shkrim, si dhe përfshirja e të rriturve në menaxhimin e shkollës dhe aktiviteteve të shkollës në vitin e kaluar, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019  

  

Përfshirja e të rriturve në udhëheqjen e shkollës në vitin e 
kaluar  Numri i fëmijëve të 

moshës 7-14 vjeçare që 
e ndjekin mësimin në 

shkollë 

Pjesëmarrje në kremtimet e 
shkollës ose në evenimente 

sportive 

 Është takuar me arsimtarët 
për ta diskutuar progresin e 

fëmijës5 

        
Gjithsej  54.2 90.6 1357 
      
Gjinia      

Mashkull 52.2 91.6 665 
Femër 56.1 89.7 692 

Mjedisi     
Urban 63.4 93.3 802 
Rural 40.9 86.8 555 

MoshaA     
6 (*) (*) 1 
7 74.7 94.9 187 
8 58.1 95.5 222 
9 57.3 89.8 176 
10 57.4 89.8 180 
11 45.0 86.9 153 
12 67.5 89.8 157 
13 36.7 88.3 120 
14 27.4 86.2 154 
15 (*) (*) 6 

Ndjekja e mësimit në shkollëB   
   

Edukimi i hershëm parashkollor - - 0 
Shkollë fillore (klasat 1-9) 54.7 90.5 1342 
Shkollë e mesme (*) (*) 15 
Nuk shkojnë në shkollë na na na 

Arsimi i nënës      
Fillor ose nuk 33.1 86.9 498 
Të mesëm 57.4 93.4 508 
Sipëror 79.6 92.0 350 

Udhëheqësia e shkollësC     
Publike 54.2 90.6 1355 
Jo publike  (*) (*) 1 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim     
Ka vështirësi në funksionim 44.1 83.6 156 
Nuk ka vështirësi në funksionim 55.5 91.5 1201 

Vështirësitë e nënës në funksionim     
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) 71 
Nuk ka vështirësi në funksionim 52.9 91.5 1209 
Nuk ka informacion (52.0) (77.9) 77 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     
Maqedonas 65.5 93.5 765 
Shqiptar 35.9 82.2 402 
Tjetër 47.6 96.8 190 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 36.2 82.4 355 
Niveli i dytë 40.3 95.3 275 
Mesatar 59.4 94.6 217 
Niveli i katërt 62.3 89.5 295 
Më i pasur 85.4 95.7 216 

1 MICS indikatori LN.12 - Qasja e informacioneve për suksesin e fëmijëve në shkollë 
2 MICS indikatori LN.13 - Mundësi për pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 

3 MICS indikatori LN.14: Pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 
4 MICS indikatori LN.15 - Pjesëmarrja efektive në udhëheqjen e shkollës 

5 MICS indikatori LN.16 - Diskutim me arsimtarët në lidhje me progresin e fëmijëve  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e 
shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 
gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të 
merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Ndjekja e mesmit në shkollë këtu nuk është drejtpërdrejt e krahasueshme me raportet neto të ndjekjes së mësimit të raportuara në tabelat e mëparshme, të 
cilat i përdorin informacionet për të gjithë fëmijët në mostër. Kjo tabelat dhe tabelat pasuese i paraqesin rezultatet e moduleve të “Pjesëmarrjes së prindërve” 
dhe “Aftësive themelore të mësimit”, të administruara për nënat e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të përzgjedhura sipas zgjedhjes së rastit. 
C Sektori i udhëheqësisë së shkollës ishte përfshirë për fëmijët, që marrin pjesë në arsimin fillor ose për arsim më të lartë. Fëmijët, të cilët nuk janë të 
përfshirë në shkollë ose janë në edukim parashkollor nuk janë dhënë. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela LN.3.3: Mjedisi mësimor në shtëpi 
Përqindja e fëmijëve nga mosha 7-14 vjeç me 3 ose më shumë libra për të lexuar dhe përqindja e atyre që lexojnë ose iu lexohet në shtëpi, përqindja e 
fëmijëve të moshës 7-14 vjeç që kanë detyra shtëpie dhe përqindja e atyre, mësuesi i të cilëve përdorin gjuhën që flitet edhe në shtëpi midis fëmijëve që 
e ndjekin mësimin në shkollë dhe përqindja e fëmijëve që marrin ndihmë për detyrat e shtëpisë nga ata që kanë detyra shtëpie, Maqedonia e Veriut, 
2018-2019  

  
Përqindja e fëmijëve me 3 
ose më shumë libra për të 

lexuar në shtëpi1 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 vjeçare 
në kohën e realizimit 

të hulumtimit 

Përqindja e fëmijëve të cilët 
lexojnë libra ose iu lexohen 

libra në shtëpi2 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 vjeçare 
në kohën e realizimit 

të hulumtimit 

      

Gjithsej  58.8 1364 89.3 1275 
      

Gjinia      

Mashkull 56.6 672 84.5 626 
Femër 61.0 692 94.0 648 

Mjedisi     

Urban 69.6 806 90.5 749 
Rural 43.3 558 87.6 526 

MoshaB     

6 (*) 1 (*) 1 
7 66.4 188 89.8 181 
8 62.6 226 88.6 216 
9 62.6 177 97.4 169 
10 62.2 180 82.8 169 
11 59.6 153 91.6 140 
12 61.8 157 93.1 141 
13 47.5 122 91.1 115 
14 39.2 154 80.8 138 
15 (*) 6 (*) 6 

Ndjekja e mësimit në shkollë     

Edukimi i hershëm parashkollor - 0 - 0 
Shkollë fillore (klasat 1-9) 58.8 1342 89.4 1255 
Shkollë e mesme (*) 15 (*) 15 
Nuk shkojnë në shkollë (*) 7 (*) 5 

Arsimi i nënës      
Fillor ose nuk 25.6 502 79.0 489 
Të mesëm 68.8 512 96.2 462 
Sipëror 91.9 350 95.1 323 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim     

Ka vështirësi në funksionim 40.7 160 91.4 155 
Nuk ka vështirësi në funksionim 61.2 1204 89.1 1120 

Vështirësitë e nënës në funksionim     

Ka vështirësi në funksionim (*) 71 (*) 71 
Nuk ka vështirësi në funksionim 61.1 1215 89.0 1131 
Nuk ka informacion (58.1) 78 (92.3) 73 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë     

Maqedonas 74.2 768 93.2 709 
Shqiptar 39.9 405 83.4 385 
Tjetër 37.3 192 86.8 181 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     

Më i varfër 17.9 356 84.5 348 
Niveli i dytë 47.8 277 87.0 258 
Mesatar 71.4 218 93.7 198 
Niveli i katërt 82.0 297 93.2 265 
Më i pasur 96.0 216 91.2 206 

1 MICS indikatori LN.18 - Ekzistimi i librave në shtëpi 
2 MICS indikatori LN.19 - Shprehia e leximit në shtëpi 

3 MICS indikatori LN.20 - Shkolla dhe gjuhët e folura në shtëpisë 
4 MICS indikatori LN.21 - Mbështetja në kryerjen e detyrave të shtëpisë  

A Kjo tabelë i përdor informacionet e mbledhur në të dy modulet, atë të “Përfshirjes së prindërve” dhe “Aftësive themelore të mësimit”. Kini kujdes që 
emëruesit identikë mund të jenë paksa të ndryshëm, pasi moduli i aftësive themelore të mësimit përfshin pëlqimin e të anketuarit për intervistim të fëmijës 
si dhe pëlqimin dhe disponueshmërinë e fëmijës për t’u intervistuar. Pa ndryshim kjo e ul numrin e rasteve për të dhënat e mbledhura në këtë modul. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e 
shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 
6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që 
të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
(vazhdon…) 
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Tabela LN.3.3 (vazhdon): Mjedisi mësimor në shtëpi 
Përqindja e fëmijëve nga mosha 7-14 vjeç me 3 ose më shumë libra për të lexuar dhe përqindja e atyre që lexojnë ose iu lexohet në shtëpi, përqindja e 
fëmijëve të moshës 7-14 vjeç që kanë detyra shtëpie dhe përqindja e atyre, mësuesi i të cilëve përdorin gjuhën që flitet edhe në shtëpi midis fëmijëve që e 
ndjekin mësimin në shkollë dhe përqindja e fëmijëve që marrin ndihmë për detyrat e shtëpisë nga ata që kanë detyra shtëpie, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
fëmijëve, të 
cilët kanë 

detyra 
shtëpie 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin 

në shkollë 

Përqindja e fëmijëve, 
të cilët në shtëpi 

përdorin gjuhën e cila 
gjithashtu përdoret 

edhe nga arsimtari në 
shkollë3 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin 

në shkollë 

Përqindja e 
fëmijëve, të cilëve 
iu ndihmohet në 

kryerjen e 
detyrave të 
shtëpisë4 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin në 
shkollë dhe kanë 

detyra shtëpie 
         

Gjithsej  99.6 1357 88.0 1270 69.0 1351 
         

Gjinia         
Mashkull 100.0 665 91.0 622 68.8 665 
Femër 99.2 692 85.2 648 69.1 686 

Mjedisi        
Urban 99.6 802 84.4 745 73.5 799 
Rural 99.6 555 93.1 525 62.4 552 

MoshaB        
6 (*) 1 (*) 1 (*) 1 
7 100.0 187 89.9 181 93.0 187 
8 99.0 222 90.8 213 93.3 219 
9 100.0 176 83.1 169 88.6 176 
10 100.0 180 85.5 169 73.7 180 
11 100.0 153 94.9 140 50.4 153 
12 100.0 157 81.5 141 52.5 157 
13 100.0 120 94.0 113 46.0 120 
14 97.8 154 84.7 138 31.5 151 
15 (*) 6 (*) 6 (*) 6 

Ndjekja e mësimit në 
shkollë 

       

Edukimi i hershëm 
parashkollor 

- 0 - 0 - 0 

Shkollë fillore (klasat 1-9) 99.8 1342 88.1 1255 69.3 1339 
Shkollë e mesme (*) 15 (*) 15 (*) 12 
Nuk shkojnë në shkollë na na na na na na 

Arsimi i nënës         
Fillor ose nuk 98.9 498 76.1 488 64.6 493 
Të mesëm 100.0 508 92.6 459 69.5 508 
Sipëror 100.0 350 99.6 323 74.4 350 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       
Ka vështirësi në 

funksionim 
99.7 156 79.8 154 77.5 155 

Nuk ka vështirësi në 
funksionim 

99.6 1201 89.2 1116 67.9 1196 

Vështirësitë e nënës në funksionim       
Ka vështirësi në 

funksionim 
(*) 71 (*) 71 (*) 71 

Nuk ka vështirësi në 
funksionim 

99.8 1209 89.6 1128 68.1 1207 

Nuk ka informacion (95.7) 77 (86.0) 72 (66.5) 74 
Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       

Maqedonas 99.8 765 100.0 707 68.5 763 
Shqiptar 99.2 402 97.2 384 69.7 398 
Tjetër 99.8 190 21.0 179 69.5 190 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 98.4 355 79.0 347 67.7 349 
Niveli i dytë 100.0 275 82.6 258 70.0 275 
Mesatar 100.0 217 94.5 197 66.6 217 
Niveli i katërt 100.0 295 92.0 263 70.2 295 
Më i pasur 100.0 216 98.6 206 70.6 216 

1 MICS indikatori LN.18 - Ekzistimi i librave në shtëpi 
2 MICS indikatori LN.19 - Shprehia e leximit në shtëpi 

3 MICS indikatori LN.20 - Shkolla dhe gjuhët e folura në shtëpisë 
4 MICS indikatori LN.21 - Mbështetja në kryerjen e detyrave të shtëpisë  

A Kjo tabelë i përdor informacionet e mbledhur në të dy modulet, atë të “Përfshirjes së prindërve” dhe “Aftësive themelore të mësimit”. Kini kujdes që emëruesit identikë 
mund të jenë paksa të ndryshëm, pasi moduli i aftësive themelore të mësimit përfshin pëlqimin e të anketuarit për intervistim të fëmijës si dhe pëlqimin dhe 
disponueshmërinë e fëmijës për t’u intervistuar. Pa ndryshim kjo e ul numrin e rasteve për të dhënat e mbledhura në këtë modul. 
B Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i 
referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, 
atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në 
kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela LN.3.1R: Mbështetja për fëmijët të cilët mësojnë në shkollë 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare të cilët e ndjekin mësimin në shkollë, në mesin e tyre përqindja e fëmijëve për të cilët një anëtar i rritur i amvisërisë ka marrë një raport me shkrim, si dhe përfshirja e të rriturve në menaxhimin e shkollës dhe aktiviteteve të 
shkollës në vitin e kaluar, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  
Përqindja e 

fëmijëve të cilët e 
ndjekin mësimin 

në shkollëA 

Numri i fëmijëve të 
moshës 

7-14 vjeçare në 
kohën e hulumtimit 

 Përqindja e fëmijëve për të cilët 
një anëtar i rritur i amvisërisë 
vitin e kaluar e ka marrë një 

raport me shkrim nga shkolla1 

Përfshirja e të rriturve në udhëheqjen e shkollës në vitin 
e kaluar 

  

Përfshirja e të rriturve në aktivitete të 
shkollës në vitin e kaluar  

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 vjeçare 

që e ndjekin 
mësimin në shkollë 

Shkolla ka një 
organ drejtues 
të hapur për 

prindërit 2 

Pjesëmarrja në 
mbledhje të thirrur 

nga organi 
drejtues3 

Mbledhje ku 
diskutohen çështjet 
kryesore arsimore 

dhe financiare4 

Pjesëmarrje në 
kremtimet e 

shkollës ose në 
evenimente sportiv 

 Është takuar me 
arsimtarët për ta 

diskutuar progresin e 
fëmijës5 

                      

Gjithsej 81.0 977 83.4 69.1 11.8 7.6  32.8 91.5 791 
     

     
   

Gjinia     
     

   
Mashkull 82.4 490 81.5 71.9 10.8 7.1  34.6 93.1 404 
Femër 79.6 487 85.3 66.3 12.8 8.1  31.0 90.0 388 

MoshaA    
     

   
6 (*) 16 (*) (*) (*) (*) 

 
(*) (*) 10 

7 80.7 147 68.8 73.6 10.8 7.0 
 

33.8 98.0 118 
8 90.9 163 81.7 76.9 18.0 10.9 

 
34.2 90.1 148 

9 86.8 151 82.4 68.8 7.9 5.0 
 

36.4 89.8 131 
10 (92.6) 79 (88.9) (74.4) (12.8) (3.9) 

 
(31.3) (79.8) 73 

11 83.1 107 (84.6) (60.9) (6.2) (6.2) 
 

(24.8) (92.1) 89 
12 (78.8) 100 (90.8) (73.4) (11.1) (7.7) 

 
(34.3) (91.0) 79 

13 72.3 108 (91.6) (55.5) (5.6) (5.6) 
 

(23.6) (93.5) 78 
14 (60.9) 106 (90.5) (60.0) (20.8) (12.9) 

 
(42.8) (100.0) 65 

Ndjekja e mësimit në shkollëB    
     

   
Edukimi i hershëm parashkollor - 0 - - - -  - - 0 
Shkollë fillore (klasat 1-9) 100.0 791 83.4 69.1 11.8 7.6  32.8 91.5 791 
Shkollë e mesme - - - - - -  - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë 0.0 185 na na na na  na na na 

Arsimi i nënës    
     

   
Para fillor ose nuk 70.3 293 70.3 61.2 4.9 3.8  18.1 87.5 206 
Fillor 84.1 610 86.6 72.6 13.2 7.3  34.7 92.5 513 
Të mesëm+ (98.1) 74 (97.5) (67.1) (21.6) (20.6)  (61.7) (96.0) 72 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim    
        

Ka vështirësi në funksionim 69.9 243 77.5 59.0 19.4 11.8  40.1 85.3 170 
Nuk ka vështirësi në funksionim 84.7 734 85.0 71.9 9.7 6.5  30.9 93.2 622 

Vështirësitë e nënës në funksionim    
        

Ka vështirësi në funksionim 65.6 156 (68.0) (64.8) (11.4) (3.1)  (28.3) (79.1) 102 
Nuk ka vështirësi në funksionim 85.1 747 85.0 70.4 12.7 8.9  33.3 93.1 636 
Nuk ka informacion (72.3) 74 (93.3) (62.6) (1.5) (1.5)  (35.6) (97.0) 54 

Indeksi i kuintilit të pasurisë    
        

Më i varfër 67.5 253 71.7 60.9 2.9 2.9  16.7 88.3 171 
Niveli i dytë 68.0 205 84.0 69.2 15.1 8.2  31.4 81.7 139 
Mesatar 90.9 176 82.5 66.4 7.9 3.8  29.8 95.8 161 
Niveli i katërt 91.6 167 84.7 76.0 20.0 13.8  46.1 96.8 153 
Më i pasur 95.7 175 94.4 73.8 14.5 10.0   41.3 94.1 168 

1 MICS indikatori LN.12 - Qasja e informacioneve për suksesin e fëmijëve në shkollë 
2 MICS indikatori LN.13 - Mundësi për pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 

3 MICS indikatori LN.14: Pjesëmarrje në udhëheqjen e shkollës 
4 MICS indikatori LN.15 - Pjesëmarrja efektive në udhëheqjen e shkollës 

5 MICS indikatori LN.16 - Diskutim me arsimtarët në lidhje me progresin e fëmijëve  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është 
ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Në këtë kontekst ndjekja e mësimit në shkollë nuk është drejtpërdrejt e krahasueshme me raportet neto të pjesëmarrjes së raportuara në tabelat e mëparshme, të cilat përdorin informacione për të gjithë fëmijët në mostër. Kjo dhe tabelat pasuese i paraqesin rezultate e moduleve të 
Pjesëmarrjes së prindërve dhe Aftësive themelore të mësimit, të administruara për nënat, nga një nënmostër të zgjedhur sipas zgjedhjes së rastit për fëmijët e moshës 7-14 vjeçare. 
Variabla e sfondit “Menaxhimi e shkollës” nuk tregohet pasi të gjithë fëmijët e moshës 7-14 vjeç i ndjekin shkollat publike.  
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
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Tabela LN.3.3R: Mjedisi mësimor në shtëpi  
Përqindja e fëmijëve nga mosha 7-14 vjeçA me 3 ose më shumë libra për të lexuar dhe përqindja e atyre që lexojnë ose iu lexohet në shtëpi, përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeç që kanë detyra shtëpie dhe përqindja e atyre, mësuesi i të cilëve përdor gjuhën 
që flitet edhe në shtëpi midis fëmijëve që e ndjekin mësimin në shkollë dhe përqindja e fëmijëve që marrin ndihmë për detyrat e shtëpisë nga ata që kanë detyra shtëpie, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

 
Përqindja e 

fëmijëve me 3 ose 
më shumë libra 
për të lexuar në 

shtëpi1 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare në kohën e 
realizimit të 
hulumtimit 

Përqindja e 
fëmijëve të cilët 
lexojnë libra ose 
iu lexohen libra 

në shtëpi 2 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare në kohën 
e realizimit të 

hulumtimit 

Përqindja e 
fëmijëve, të 
cilët kanë 

detyra 
shtëpie 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin 

në shkollë 

Përqindja e 
fëmijëve, të cilët në 

shtëpi përdorin 
gjuhën e cila 

gjithashtu përdoret 
edhe nga arsimtari 

në shkollë3 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin 

në shkollë 

Përqindja e 
fëmijëve, të cilëve 
iu ndihmohet në 

kryerjen e 
detyrave të 
shtëpisë 4 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare, të cilët e 
ndjekin mësimin në 
shkollë dhe kanë 

detyra shtëpie 
             

Gjithsej  12.4 977 72.7 877 96.3 791 43.4 742 61.5 762 
             
Gjinia             

Mashkull 10.8 490 69.8 433 95.7 404 42.7 378 69.3 387 
Femër 14.1 487 75.6 444 96.9 388 44.0 364 53.6 375 

MoshaB            
6 (*) 16 (*) 15 (*) 10 (*) 9 (*) 9 
7 13.1 147 83.6 130 93.6 118 30.6 112 94.0 111 
8 6.9 163 59.5 150 100.0 148 43.5 137 67.6 148 
9 10.6 151 77.9 133 95.0 131 42.2 122 66.9 124 
10 (12.2) 79 (73.1) 72 (94.9) 73 (28.6) 66 (64.2) 69 
11 10.6 107 (79.9) 102 (100.0) 89 (44.4) 84 (44.4) 89 
12 (24.0) 100 (54.8) 91 (95.0) 79 (38.8) 76 (71.2) 75 
13 7.7 108 (85.1) 98 (92.1) 78 (71.1) 72 (21.7) 72 
14 (18.5) 106 (73.7) 86 (100.0) 65 (54.4) 63 (32.5) 65 

Ndjekja e mësimit në shkollë            
Edukimi i hershëm 

parashkollor - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
Shkollë fillore (klasat 1-9) 13.9 791 77.1 742 96.3 791 43.4 742 61.5 762 
Shkollë e mesme 6.3 185 49.0 135 na  na na na na 

Arsimi i nënës            
Para fillor ose nuk 3.5 293 72.0 264 93.0 206 55.4 193 42.4 192 
Fillor 14.5 610 71.1 545 97.3 513 38.5 480 67.6 499 
Të mesëm+ (31.4) 74 (88.9) 68 (98.7) 72 (43.7) 68 (70.5) 71 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim            
Ka vështirësi në funksionim 7.1 243 71.3 194 93.5 170 40.3 152 53.3 159 
Nuk ka vështirësi në 

funksionim 14.2 734 73.2 683 97.1 622 44.1 590 63.7 603 
Vështirësitë e nënës në funksionim           

Ka vështirësi në funksionim 8.9 156 68.8 128 (95.3) 102 (39.5) 100 (55.4) 97 
Nuk ka vështirësi në funksionim 13.4 747 74.9 680 96.3 636 44.4 590 62.8 612 
Nuk ka informacion (10.2) 74 (58.8) 70 (97.8) 54 (39.5) 53 (58.4) 53 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 5.1 253 59.1 219 92.8 171 48.3 162 55.2 159 
Niveli i dytë 5.9 205 70.8 181 91.7 139 37.9 129 56.9 127 
Mesatar 10.1 176 78.4 158 96.7 161 54.1 142 61.3 155 
Niveli i katërt 23.0 167 77.1 153 100.0 153 43.2 146 65.5 153 
Më i pasur 23.1 175 83.5 165 100.0 168 33.6 163 67.6 168 

1 MICS indikatori LN.18 - Ekzistimi i librave në shtëpi 
2 MICS indikatori LN.19 - Shprehia e leximit në shtëpi 

3 MICS indikatori LN.20 - Shkolla dhe gjuhët e folura në shtëpisë 
4 MICS indikatori LN.21 - Mbështetja në kryerjen e detyrave të shtëpisë  

A Kjo tabelë i përdor informacionet e mbledhur në të dy modulet, atë të “Përfshirjes së prindërve” dhe “Aftësive themelore të mësimit”. Kini kujdes që emëruesit identikë mund të jenë paksa të ndryshëm, pasi moduli i aftësive themelore të mësimit 
përfshin pëlqimin e të anketuarit për intervistim të fëmijës si dhe pëlqimin dhe disponueshmërinë e fëmijës për t’u intervistuar. Pa ndryshim kjo e ul numrin e rasteve për të dhënat e mbledhura në këtë modul.  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 
mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto 
ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
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8.5 SHKATHTËSITË THEMELORE TË MËSIMIT 

Aftësia për të lexuar dhe kuptuar një tekst të thjesht është njëra ndër shkathtësitë fundamentale, të cilat mund t’i 
mësojë fëmija. Megjithatë në shumë shtete nxënësit e regjistruara në shkollë për rreth 6 vite nuk mund të lexojnë 
dhe kuptojnë tekste të thjeshta, siç është paraqitur për shembull nga vlerësimet rajonale, siç janë Laboratori 
amerikan për vlerësim dhe cilësi (LLECE), Analiza e programit të Sistemeve arsimore CONFEMEN (PASEC) si dhe 
Konzorciumi i Afrikës Lindore për monitorim të cilësisë së arsimit (SACMEQ).109 Arritja e shkrimit e leximit në klasat 
e hershme të shkollës fillore është me rëndësi kruciale, për shkak se një veprim i tillë bëhet më i vështirë në klasat 
e më vonshme, për ata që kanë ngecje në mësim.110 

Një bazamenti i shëndoshë në aftësitë themelore të numërimit gjatë klasave të hershme është thelbësor për 
suksesin në matematikë në vitet e mëvonshme. Matematika është një aftësi shumë e kërkuar dhe shumica e punëve 
konkurruese kërkojnë një shkathtësi në matematikë. Njohuritë e hershme matematikore janë një parashikues 
kryesor i arritjeve të mëvonshme akademike dhe suksesi i ardhshëm në matematikë është i lidhur ngushtë me 
njohuritë e hershme dhe të forta konceptuale.111 

Ekzistojnë një sërë veglash për matje të rezultateve të mësimit112, ku secila qasje i ka anët e fuqishme dhe kufizimet, 
si dhe nivelet dalluese të zbatueshmërisë së pyetësorëve për amvisëri siç është MICS. Për disa vlerësime 
ndërkombëtare, mund të jetë tepër vonë: “Ndonëse programet ndërkombëtare të testimit siç është PISA dhe 
TIMMS fuqishëm e rrisin shtrirjen e tyre, me qëllim që t’i mbulojnë edhe shtetet në zhvillim, (…), megjithatë shumica 
e divergjencave në rezultatet e testeve ndodhin para pikëve të trajektores arsimore të fëmijëve, ku ata janë testuar 
nga vlerësimet ndërkombëtare,” sipas hulumtimeve longitudinale, siç është Studimi për jetën e të rinjve. 113 
Vlerësimi nacional siç është vlerësimi i leximit në klasat e hershme, që ndodh më herët dhe është më specifike për 
kontekstin, do të jetë më pak adekuate për analizë e bërë anekënd shtetit; ndonëse mund të jetë e mundshme të 
krahasohen fëmijët të cilët nuk e përfundojnë pakon e ushtrimit (zero rezultate) në nivelin i cili i reflekton të gjitha 
synimet nacionale për fëmijët sipas klasës ose moshës përkatëse. Përveç kësaj, pranon, që disa vlerësime i përfshijnë 
vetëm fëmijët që shkojnë në shkollë. Mirëpo meqenëse shumë fëmijë nuk marrin pjesë në shkollë, nevojiten të 
dhënat shtesë për fëmijët jashtë procesit mësimor dhe ato do të mund në mënyre adekuate të përfshihen në 
hulumtimet e amvisërisë. 

Në realizimin e këtij moduli, intervistuesit e kanë përdorë një libër leximi dhe libër numrash në maqedonisht dhe 
shqip. Megjithëse në arsimin fillor dhe të mesëm, ka klasa ku gjuha e mësimit është serbishtja ose turqishtja, ku e 
ndjekin mësimin një numër shumë i vogël i fëmijëve. Kjo gjithashtu nënkuptonte një gjasë të ulët që ata të 
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përfshihen në anketim në një numër të mjaftueshëm të rasteve për të qenë në gjendje të raportojnë ndonjë rezultat. 
Për këtë arsye në këto gjuhë nuk ishin përgatitur versionet e librit të leximit dhe numrave.  

Tabela LN.4.1 dhe LN.4.2 e paraqesin përqindjen e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët me korrektësi janë 
përgjigjur në detyrën për shkathtësi të leximit dhe numërimit, të ndarë sipas moshës, gjinisë, lokacionit, rajonit, 
indeksit të kuintilit të pasurisë dhe kategorizimeve tjera. Këto indikatorë të MICS-së janë të disenjuar dhe zhvilluar 
edhe për zhvillimin e politikave nacionale dhe raportimin QZHQ për SDG4.1.1(a): Proporcioni i fëmijëve në klasë 
2/3, që arrijnë aftësi minimale në (i) lexim dhe (ii) matematikë sipas kategorisë së gjinisë. Ngjashëm me këtë, LN.4.1R 
dhe LN.4.2R i paraqesin këta të dhëna për fëmijët e moshës 7-14 në vendbanimet rome. 

Rezultati i vlerësimit të detyrave të leximit ndahet më tej nga rezultatet e pyetjeve të drejtpërdrejta dhe pyetjeve 
konkluduese. Gjithashtu është dhënë ndarja e shkathtësive të leximit të numrave, radhitja e numrave, mbledhja 
dhe njohja e modeleve.
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Tabela LN.4.1: Shkathtësitë e leximit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra themelore të leximit, 
të ndarë mbi bazën e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

Përqindja e atyre, të 
cilët lexojnë në 

mënyrë korrekte 90% 
të fjalëve në tregim 

Përqindja e atyre, të cilët me sukses 
janë përgjigjur në pyetje e të kuptuarit: 

Përqindja e atyre, të cilët 
kanë demonstruar 

shkathtësi themelore për 
lexim 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare në kohën e 
hulumtimit  Tre tekstuale  Dy me kuptim 

            

Gjithsej1,4 84.0 73.4 64.6 58.3 626 
       

Mjedisi      

Urban 87.3 75.4 67.6 60.4 327 
Rural 80.4 71.3 61.3 55.9 300 

MoshaA      

6 (*) (*) (*) (*) 0 
7-82 68.9 56.4 42.3 36.7 199 

7 51.6 36.3 21.5 15.6 93 
8 84.3 74.2 60.7 55.4 106 

9 (70.1) (64.6) (60.6) (59.6) 79 
10 (95.3) (78.2) (71.9) (55.0) 76 
11 (92.4) (84.8) (75.9) (68.9) 84 
12 (96.6) (90.7) (83.9) (82.8) 53 
13 (94.9) (92.1) (87.0) (87.0) 50 
14 (100.0) (83.6) (78.2) (68.7) 83 
15 (*) (*) (*) (*) 3 

Ndjekja e mësimit në shkollë      

Edukimi i hershëm parashkollor - - - - 0 
Shkolla fillore 83.8 73.1 64.8 58.3 617 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) 4 
Klasa 2-33 67.9 55.4 41.3 35.7 199 

Klasa 2 53.8 38.7 19.6 13.8 94 
Klasa 3 80.6 70.5 60.9 55.5 105 

Klasa 4 (73.2) (69.6) (65.6) (64.4) 70 
Klasa 5 (93.0) (73.1) (66.4) (49.8) 77 
Klasa 6 (99.0) (89.3) (80.9) (73.1) 76 
Klasa 7 (89.6) (84.7) (77.3) (76.4) 63 
Klasa 8 (96.7) (95.9) (85.8) (85.8) 50 
Klasa 9 (100.0) (83.1) (84.2) (74.0) 78 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) 4 
Nuk shkojnë në shkollë (*) (*) (*) (*) 5 

Arsimi i nënës      

Fillor ose nuk ka 75.2 61.2 55.8 45.8 258 
Të mesëm 91.0 78.4 68.0 63.0 202 
Sipëror 89.1 86.1 74.1 71.8 167 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (73.9) (66.2) (61.7) (58.4) 74 
Nuk ka vështirësi në funksionim  85.3 74.4 65.0 58.2 553 

Vështirësitë e nënës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 22 
Nuk ka vështirësi në funksionim 84.9 73.6 65.3 58.3 566 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 39 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë      

Maqedonas 90.4 84.6 72.6 69.8 363 
Shqiptar 81.8 71.3 60.3 51.8 189 
Tjetër (58.3) (24.1) (36.2) (18.3) 74 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      

Më i varfër 78.1 65.4 59.0 52.6 189 
Niveli i dytë 83.3 69.0 54.9 44.7 147 
Mesatar 88.1 80.4 70.4 65.7 82 
Niveli i katërt 92.8 85.1 72.5 66.7 99 
Më i pasur 84.1 77.5 75.9 73.2 109 

Indeksi i barazisëB      

Pasuria      

Më i varfër/Më i pasur5 0.93 0.84 0.78 0.72 na 
Mjedisi      

Rural/Urban6 0.92 0.95 0.91 0.93 na 
Vështirësitë në funksionim      

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 (1.16) (1.12) (1.05) (1.00) na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet 
moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar 
llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së 
pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
(Vazhdon…) 
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Tabela LN.4.1 (Vazhdon): Shkathtësitë e leximit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra themelore të leximit, 
të ndarë mbi bazën e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Femra 

Përqindja e atyre, të cilët 
lexojnë në mënyrë korrekte 

90% të fjalëve në tregim 

Përqindja e atyre, të cilët me sukses 
janë përgjigjur në pyetjet e të kuptuarit: 

Përqindja e atyre, të cilët 
kanë demonstruar shkathtësi 

themelore për lexim 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare Tre tekstuale  Dy me kuptim 
            

Gjithsej1,4 83.8 78.4 74.4 70.2 648 
       

Mjedisi      

Urban 82.3 77.6 74.7 70.9 422 
Rural 86.4 79.7 73.7 68.8 226 

MoshaA      

6 (*) (*) (*) (*) 0 
7-82 61.1 65.9 55.6 48.1 197 

7 57.9 55.8 45.0 43.9 87 
8 63.7 73.9 63.9 51.5 110 

9 94.5 86.0 84.8 81.2 90 
10 87.7 87.6 81.5 81.5 93 
11 (90.0) (88.1) (86.0) (86.0) 56 
12 (98.6) (72.2) (70.9) (67.4) 88 
13 (93.2) (85.6) (91.7) (84.1) 66 
14 (98.9) (85.3) (84.7) (82.1) 55 
15 (*) (*) (*) (*) 3 

Ndjekja e mësimit në shkollë      

Edukimi i hershëm parashkollor  - - - - 0 
Shkolla fillore 83.5 78.5 74.5 70.2 638 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) 5 
Klasa 2-33 69.0 72.9 63.4 55.0 196 

Klasa 2 59.8 56.0 49.7 43.5 93 
Klasa 3 77.3 88.0 75.8 65.3 103 

Klasa 4 82.2 75.8 72.3 70.8 90 
Klasa 5 87.0 86.9 80.6 80.6 87 
Klasa 6 (92.3) (68.1) (66.5) (66.5) 73 
Klasa 7 (98.2) (90.3) (87.2) (82.8) 69 
Klasa 8 (92.8) (83.1) (91.2) (83.1) 62 
Klasa 9 (98.9) (91.1) (90.5) (87.8) 54 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) 11 
Nuk shkojnë në shkollë - - - - 0 

Arsimi i nënës      

Fillor ose nuk ka 67.0 57.2 52.4 44.8 232 
Të mesëm 92.8 88.0 86.0 83.1 260 
Sipëror 93.6 93.7 87.7 86.1 156 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (65.9) (51.5) (49.7) (39.5) 81 
Nuk ka vështirësi në funksionim  86.3 82.2 77.9 74.6 567 

Vështirësitë e nënës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 49 
Nuk ka vështirësi në funksionim 86.3 84.8 81.1 76.3 565 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 34 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë 

     

Maqedonas 91.4 91.0 85.8 81.1 346 
Shqiptar 73.5 66.1 63.1 60.9 196 
Tjetër (77.9) (59.8) (57.9) (51.5) 106 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      

Më i varfër 68.8 54.2 44.7 40.3 159 
Niveli i dytë 84.2 76.3 76.0 70.5 110 
Mesatar 92.3 85.9 83.7 81.1 116 
Niveli i katërt 85.2 89.2 87.4 81.5 166 
Më i pasur 95.2 92.6 87.9 86.2 97 

Indeksi i barazisëB      

Pasuri       

Më i varfër/Më i pasur5 0.72 0.59 0.51 0.47 na 
Mjedisi      

Rural/Urban6 1.05 1.03 0.99 0.97 na 
Vështirësitë në funksionim       

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 (1.31) (1.60) (1.57) (1.89) na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i 
referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, 
atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në 
kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
(Vazhdon…) 
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Tabela LN.4.1 (Vazhdon): Shkathtësitë e leximit  
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra themelore të leximit, 
të ndarë mbi bazën e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Gjithsej  

Përqindja e atyre, 
të cilët lexojnë në 
mënyrë korrekte 
90% të fjalëve në 

tregim 

Përqindja e atyre, të 
cilët me sukses janë 

përgjigjur në pyetjet e 
të kuptuarit:  

Përqindja e atyre, 
të cilët lexojnë në 
mënyrë korrekte 
90% të fjalëve në 

tregim1,2,3,5,6,7 

Indeksi i 
barazisë 

gjinore për 
shkathtësi 
themelore 
për lexim4 

Përqindja e 
fëmijëve për të cilët 
leximi i librave nuk 

ka qenë i 
mundshëm në 

gjuhën adekuate  

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 7-14 
vjeçare në 
kohën e 

hulumtimit 
Tre 

tekstuale  
Dy me 
kuptim 

                

Gjithsej1,4 83.9 75.9 69.6 64.3 1.20 1.3 1275 
          

Mjedisi         
Urban 84.5 76.6 71.6 66.3 1.17 2.0 749 
Rural 83.0 74.9 66.6 61.5 1.23 0.4 526 

MoshaA         
6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1 
7-82 65.0 61.1 48.9 42.4 1.31 0.8 396 

7 54.6 45.7 32.8 29.2 2.82 0.1 181 
8 73.8 74.0 62.4 53.4 0.93 1.3 216 

9 83.1 76.0 73.5 71.1 1.36 2.3 169 
10 91.1 83.4 77.2 69.6 1.48 0.9 169 
11 91.4 86.1 80.0 75.8 (1.25) 0.0 140 
12 97.8 79.2 75.8 73.2 (0.81) 2.5 141 
13 93.9 88.4 89.7 85.3 (0.97) 0.0 115 
14 99.6 84.3 80.8 74.1 (1.19) 3.7 138 
15 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 6 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Edukimi i hershëm parashkollor  - - - - - - 0 
Shkolla fillore 83.6 75.8 69.7 64.4 1.20 1.1 1255 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) 0.00 (*) 9 
Klasa 2-33 68.4 64.1 52.3 45.3 1.54 0.8 395 

Klasa 2 56.8 47.3 34.5 28.5 3.15 0.1 187 
Klasa 3 79.0 79.2 68.3 60.4 1.18 1.4 208 

Klasa 4 78.3 73.1 69.4 68.0 (1.10) 2.5 161 
Klasa 5 89.8 80.4 73.9 66.1 (1.62) 0.9 165 
Klasa 6 95.7 78.9 73.8 69.9 (0.91) 0.0 149 
Klasa 7 94.1 87.6 82.5 79.8 (1.08) 1.9 132 
Klasa 8 94.6 88.8 88.7 84.3 (0.97) 0.9 112 
Klasa 9 99.5 86.4 86.8 79.7 (1.19) 1.3 132 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) (*) (*) 15 
Nuk shkojnë në shkollë (*) (*) (*) (*) (*) (*) 5 

Arsimi i nënës         
Fillor ose nuk ka 71.4 59.3 54.2 45.3 0.98 2.3 489 
Të mesëm 92.0 83.8 78.1 74.3 1.32 1.2 462 
Sipëror 91.2 89.8 80.7 78.7 1.20 0.0 323 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 69.7 58.5 55.4 48.5 (0.68) 1.2 155 
Nuk ka vështirësi në funksionim  85.8 78.3 71.5 66.5 1.28 1.4 1120 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) 71 
Nuk ka vështirësi në funksionim 85.6 79.2 73.2 67.3 1.31 1.2 1131 
Nuk ka informacion (83.6) (73.6) (60.3) (59.6) (*) (5.5) 73 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 90.9 87.7 79.0 75.3 1.16 0.0 709 
Shqiptar 77.5 68.7 61.8 56.4 1.18 0.9 385 
Tjetër 69.8 45.1 49.0 37.8 (2.81) 7.6 181 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 73.8 60.3 52.4 46.9 0.77 2.7 348 
Niveli i dytë 83.7 72.1 63.9 55.8 1.58 0.1 258 
Mesatar 90.6 83.6 78.2 74.7 1.23 2.0 198 
Niveli i katërt 88.1 87.7 81.8 76.0 1.22 1.1 265 
Më i pasur 89.3 84.6 81.5 79.3 1.18 0.4 206 

Indeksi i barazisëB         
Pasuri          

Më i varfër/Më i pasur5 0.83 0.71 0.64 0.59 na na na 
Mjedisi         

Rural/Urban6 0.98 0.98 0.93 0.93 na na na 
Vështirësitë në funksionim          

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 1.23 1.34 1.29 1.37 na na na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1  
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i 
referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë 
janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e 
moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
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Tabela LN.4.2: Shkathtësitë numerike 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra 
themelore numerike, të dhënat mbi bazën e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

Përqindja e fëmijëve, të cilët e kanë kryer me sukses 
detyrën e: Përqindja e fëmijëve, të 

cilët demonstrojnë 
shkathtësi themelore 

numerike 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 vjeçare 

në kohën e 
hulumtimit 

Leximit të 
numrave 

Ndarjes së 
numrave Mbledhjes  

Njohjes së 
modelit dhe 
kompletimit 

              

Gjithsej1,4 88.2 85.8 57.6 65.4 46.6 626 
        

Mjedisi       

Urban 92.5 90.2 65.5 69.7 53.7 327 
Rural 83.6 80.9 49.1 60.6 38.8 300 

MoshaA       

6 (*) (*) (*) (*) (*) 0 
7-82 73.4 73.8 44.0 52.8 31.4 199 

7 58.0 54.7 27.9 44.3 15.5 93 
8 87.0 90.6 58.2 60.3 45.4 106 

9 (91.5) (88.2) (67.3) (56.6) (51.8) 79 
10 (97.6) (95.3) (57.8) (71.4) (55.0) 76 
11 (92.3) (86.0) (65.8) (76.0) (59.1) 84 
12 (96.6) (94.7) (66.9) (70.4) (50.4) 53 
13 (98.2) (96.3) (53.8) (71.3) (39.8) 50 
14 (96.1) (90.6) (68.2) (80.1) (58.0) 83 
15 (*) (*) (*) (*) (*) 3 

Ndjekja e mësimit në shkollë       

Edukimi i hershëm parashkollor  - - - - - 0 

Shkolla fillore 88.1 85.7 57.1 65.2 46.3 617 
Klasa 1 (*) (*) (*) (*) (*) 4 
Klasa 2-33 73.4 74.8 43.0 51.6 30.2 199 

Klasa 2 59.2 57.6 26.0 43.8 15.4 94 
Klasa 3 86.2 90.2 58.4 58.6 43.5 105 

Klasa 4 (94.4) (90.0) (72.6) (63.3) (58.0) 70 
Klasa 5 (94.6) (95.3) (53.8) (66.5) (53.3) 77 
Klasa 6 (98.9) (89.7) (68.8) (79.6) (59.2) 76 
Klasa 7 (89.6) (88.0) (63.0) (67.6) (49.1) 63 
Klasa 8 (100.0) (100.0) (51.2) (68.4) (39.2) 50 
Klasa 9 (96.5) (90.0) (71.2) (86.2) (62.5) 78 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) (*) 4 
Nuk shkojnë në shkollë (*) (*) (*) (*) (*) 5 

Arsimi i nënës       

Fillor ose nuk ka 79.7 76.4 48.3 48.4 35.3 258 
Të mesëm 91.0 87.6 59.1 72.5 49.7 202 
Sipëror 98.0 98.0 70.3 82.9 60.2 167 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (87.7) (77.4) (55.8) (59.7) (51.6) 74 
Nuk ka vështirësi në funksionim  88.3 86.9 57.9 66.1 45.9 553 

Vështirësitë e nënës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 22 
Nuk ka vështirësi në funksionim 89.3 87.1 57.7 66.2 46.5 566 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) 39 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       

Maqedonas 93.1 92.7 66.2 75.9 55.7 363 
Shqiptar 86.5 81.6 45.6 55.2 34.4 189 
Tjetër (68.8) (62.1) (46.4) (39.4) (33.1) 74 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       

Më i varfër 81.9 78.6 44.8 51.8 34.7 189 
Niveli i dytë 84.8 82.3 51.3 66.7 42.1 147 
Mesatar 92.1 86.4 70.0 63.3 50.1 82 
Niveli i katërt 92.1 91.1 61.3 70.0 54.0 99 
Më i pasur 97.3 97.4 75.9 84.5 64.1 109 

Indeksi i barazisëB       

Pasuri        

Më i varfër/Më i pasur5 0.84 0.81 0.59 0.61 0.54 na 
Mjedisi       

Rural/Urban6 0.90 0.90 0.75 0.87 0.72 na 
Vështirësitë në funksionim        

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 (0.99) (0.89) (0.96) (0.90) (1.12) na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1  
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
(vazhdon…)  
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Tabela LN.4.2 (Vazhdon): Shkathtësitë numerike  
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra themelore numerike, të 
dhënat mbi bazën e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Femra  

Përqindja e fëmijëve, të cilët e kanë kryer me sukses 
detyrën e:  Përqindja e fëmijëve, të 

cilët demonstrojnë 
shkathtësi themelore 

numerike 

Numri i fëmijëve të 
moshës 7-14 

vjeçare në kohën e 
hulumtimit 

Leximit 
të 

numrave 
Ndarjes së 
numrave Mbledhjes 

Njohjes së modelit 
dhe kompletimit 

              

Gjithsej1,4 81.1 77.4 52.9 54.9 35.3 648 
        

Mjedisi       

Urban 78.6 73.9 51.8 54.3 34.5 422 
Rural 85.6 83.9 54.9 56.2 36.8 226 

MoshaA       

6 (*) (*) (*) (*) (*) 0 
7-82 60.6 68.5 41.4 33.6 20.6 197 

7 33.9 43.9 23.8 17.6 7.2 87 
8 81.8 88.0 55.3 46.2 31.3 110 

9 75.4 73.1 60.2 61.4 41.9 90 
10 83.9 78.1 59.1 59.3 43.7 93 
11 (91.6) (90.0) (71.2) (70.0) (59.6) 56 
12 (100.0) (94.3) (54.4) (63.7) (50.7) 88 
13 (97.1) (63.4) (43.3) (71.2) (22.6) 66 
14 (97.6) (90.7) (59.0) (68.5) (31.3) 55 
15 (*) (*) (*) (*) (*) 3 

Ndjekja e mësimit në shkollë       

Edukimi i hershëm parashkollor  - - - - - 0 
Shkolla fillore 80.8 77.6 52.1 55.2 35.3 638 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) (*) 5 
Klasa 2-33 53.5 61.0 39.1 30.8 20.7 196 

Klasa 2 33.5 39.5 22.7 17.4 6.7 93 
Klasa 3 71.4 80.3 53.8 42.9 33.3 103 

Klasa 4 94.5 89.5 66.5 71.7 39.6 90 
Klasa 5 82.9 80.3 60.1 57.1 47.3 87 
Klasa 6 (93.5) (92.3) (56.2) (54.2) (47.3) 73 
Klasa 7 (100.0) (95.6) (68.0) (78.1) (63.3) 69 
Klasa 8 (95.9) (58.1) (47.8) (76.0) (24.9) 62 
Klasa 9 (98.7) (96.7) (45.6) (66.5) (24.6) 54 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) (*) 11 
Nuk shkojnë në shkollë - - - - - 0 

Arsimi i nënës       

Fillor ose nuk ka 73.1 71.1 37.8 39.1 22.2 232 
Të mesëm 81.9 76.8 54.3 69.1 41.1 260 
Sipëror 91.5 87.8 72.9 54.9 45.2 156 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (81.7) (66.6) (47.4) (44.1) (27.4) 81 
Nuk ka vështirësi në funksionim  81.0 79.0 53.7 56.5 36.4 567 

Vështirësitë e nënës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 49 
Nuk ka vështirësi në funksionim 83.4 79.7 57.7 58.8 38.3 565 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) 34 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       

Maqedonas 87.6 84.1 64.7 67.6 46.5 346 
Shqiptar 82.4 72.8 53.5 48.4 30.8 196 
Tjetër (57.3) (64.1) (13.1) (25.9) (7.1) 106 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       

Më i varfër 70.2 67.4 36.4 28.8 20.2 159 
Niveli i dytë 68.9 71.3 46.0 48.0 30.4 110 
Mesatar 92.9 91.9 68.9 69.5 49.1 116 
Niveli i katërt 89.5 74.0 54.6 71.7 35.2 166 
Më i pasur 84.3 89.1 65.6 59.7 49.3 97 

Indeksi i barazisëB       

Pasuri        

Më i varfër/Më i pasur5 0.83 0.76 0.56 0.48 0.41 na 
Mjedisi       

Rural/Urban6 1.09 1.13 1.06 1.03 1.06 na 
Vështirësitë në funksionim        

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 (1.01) (0.84) (0.88) (0.78) (0.75) na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
(vazhdon…) 
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Tabela LN.4.2 (Vazhdon): Shkathtësitë numerike 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra themelore numerike, të dhënat mbi bazën 
e gjinisë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Gjithsej   

Përqindja e fëmijëve, të cilët e kanë kryer me sukses 
detyrën e: 

Përqindja e fëmijëve, 
të cilët demonstrojnë 
shkathtësi themelore 

numerike 1,2,3,5,6,7 

Indeksi i 
barazisë 

gjinore për 
shkathtësi 
themelore 
numerike4 

Numri i fëmijëve 
të moshës 7-14 

vjeçare në kohën 
e hulumtimit 

Leximit 
të 

numrave 
Ndarjes së 
numrave Mbledhjes 

Njohjes së 
modelit dhe 
kompletimit 

                

Gjithsej1,4 84.6 81.5 55.2 60.1 40.9 0.76 1275 
          

Mjedisi         
Urban 84.7 81.0 57.8 61.0 42.9 0.64 749 
Rural 84.4 82.2 51.6 58.7 38.0 0.95 526 

MoshaA         
6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1 
7-82 67.0 71.1 42.7 43.2 26.0 0.69 396 

7 46.4 49.5 25.9 31.4 11.5 0.44 181 
8 84.3 89.2 56.7 53.1 38.2 0.76 216 

9 83.0 80.1 63.5 59.1 46.5 (0.68) 169 
10 90.0 85.8 58.5 64.8 48.8 (0.89) 169 
11 92.0 87.6 67.9 73.6 59.3 (0.80) 140 
12 98.7 94.4 59.1 66.2 50.6 (1.29) 141 
13 97.6 77.6 47.8 71.2 30.0 (0.63) 115 
14 96.7 90.7 64.6 75.5 47.3 (0.39) 138 
15 (*) (*) (*) (*) (*) 0.64 6 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Edukimi i hershëm parashkollor  - - - - - - 0  
Shkolla fillore 84.4 81.6 54.5 60.1 40.7 0.76 1255 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 9 
Klasa 2-33 63.5 67.9 41.1 41.3 25.5 0.69 395 

Klasa 2 46.5 48.6 24.4 30.7 11.1 0.44 187 
Klasa 3 78.9 85.3 56.1 50.8 38.4 0.76 208 

Klasa 4 94.4 89.7 69.1 68.1 47.6 (0.68) 161 
Klasa 5 88.4 87.3 57.1 61.5 50.1 (0.89) 165 
Klasa 6 96.3 91.0 62.6 67.1 53.3 (0.80) 149 
Klasa 7 95.1 92.0 65.6 73.1 56.6 (1.29) 132 
Klasa 8 97.8 76.8 49.3 72.6 31.3 (0.63) 112 
Klasa 9 97.4 92.7 60.7 78.1 46.9 (0.39) 132 

Shkolla e mesme (*) (*) (*) (*) (*) (*) 15 
Nuk shkojnë në shkollë (*) (*) (*) (*) (*) - 5 

Arsimi i nënës         
Fillor ose nuk ka 76.5 73.9 43.3 44.0 29.1 0.63 489 
Të mesëm 85.9 81.5 56.4 70.6 44.9 0.83 462 
Sipëror 94.9 93.1 71.6 69.4 53.0 0.75 323 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 84.6 71.7 51.4 51.5 38.9 (0.53) 155 
Nuk ka vështirësi në funksionim  84.6 82.9 55.8 61.2 41.1 0.79 1120 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) 71 
Nuk ka vështirësi në funksionim 86.3 83.4 57.7 62.5 42.4 0.82 1131 
Nuk ka informacion (82.4) (79.5) (49.1) (66.9) (43.8) (*) 73 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 90.4 88.5 65.5 71.9 51.2 0.83 709 
Shqiptar 84.4 77.1 49.6 51.7 32.6 0.90 385 
Tjetër 62.1 63.3 26.8 31.5 17.8 (0.22) 181 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 76.6 73.5 41.0 41.3 28.1 0.58 348 
Niveli i dytë 78.0 77.6 49.0 58.7 37.1 0.72 258 
Mesatar 92.6 89.7 69.4 67.0 49.5 0.98 198 
Niveli i katërt 90.4 80.4 57.1 71.1 42.2 0.65 265 
Më i pasur 91.2 93.5 71.0 72.8 57.1 0.77 206 

Indeksi i barazisëB         
Pasuri          

Më i varfër/Më i pasur5 0.84 0.79 0.58 0.57 0.49 na na 
Mjedisi         

Rural/Urban6 1.00 1.01 0.89 0.96 0.88 na na 
Vështirësitë në funksionim          

Vështirësi/Nuk ka vështirësi7 1.00 0.87 0.92 (0.84) 0.95 na na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës fillore i referohet moshës 
deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të 
veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  

(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 

"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela LN.4.1R: Shkathtësitë e leximit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra 
themelore të leximit, të ndarë mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj 

Përqindja e 
atyre, të cilët 
lexojnë në 

mënyrë korrekte 
90% të fjalëve 

në tregim   

Përqindja e atyre, të cilët me sukses 
janë përgjigjur në pyetje e të kuptuarit   

Përqindja e atyre, 
të cilët kanë 
demonstruar 
shkathtësi 

themelore për 
lexim 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 7-14 
vjeçare në 
kohën e 

hulumtimit Tre tekstuale Dy me kuptim 

            
Gjithsej1,4 50.4 39.0 35.7 30.6 433 
       

MoshaA      

6 (*) (*) (*) (*) 3 
7-82 21.5 16.4 9.1 9.1 180 

7 (16.1) (10.8) (4.8) (4.8) 86 
8 (26.5) (21.5) (13.0) (13.0) 94 

9 (57.4) (48.6) (50.7) (43.2) 66 
10 (*) (*) (*) (*) 30 
11 (*) (*) (*) (*) 37 
12 (*) (*) (*) (*) 45 
13 (*) (*) (*) (*) 32 
14 (*) (*) (*) (*) 42 

Ndjekja e mësimit në shkollë      

Edukimi i hershëm parashkollor - - - - 0 
Shkolla fillore 50.9 43.8 40.0 34.2 378 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) 53 
Klasa 2-33 30.5 25.7 16.4 16.4 141 

Klasa 2 (17.5) (12.5) (6.8) (6.8) 60 
Klasa 3 (40.1) (35.6) (23.6) (23.6) 80 

Klasa 4 (69.5) (65.1) (58.6) (46.7) 56 
Klasa 5 (*) (*) (*) (*) 25 
Klasa 6 (*) (*) (*) (*) 36 
Klasa 7 (*) (*) (*) (*) 26 
Klasa 8 (*) (*) (*) (*) 23 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) 19 

Shkolla e mesme - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë (47.4) (6.3) (6.3) (6.3) 55 

Arsimi i nënës      

Para fillor ose nuk ka 26.3 16.2 18.2 10.1 110 
Fillor 55.8 43.8 37.8 34.2 292 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) 32 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (41.4) (20.5) (16.5) (14.5) 86 
Nuk ka vështirësi në funksionim  52.7 43.6 40.4 34.6 347 

Vështirësitë e nënës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) 47 
Nuk ka vështirësi në funksionim 52.9 42.4 38.9 33.2 357 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 29 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      

Më i varfër 29.8 12.5 12.4 8.7 105 
Niveli i dytë (47.4) (26.6) (22.8) (20.7) 81 
Mesatar (54.9) (44.6) (38.9) (33.0) 85 
Niveli i katërt (48.1) (43.3) (41.0) (31.8) 74 
Më i pasur (75.4) (73.3) (67.8) (62.7) 88 

Indeksi i barazisëB      

Pasuria      

Më i varfër/Më i pasur 5 (0.39) (0.17) (0.18) (0.14) na 
Vështirësitë në funksionim       

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 7 (0.79) (0.47) (0.41) (0.42) na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
(vazhdon…) 
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Tabela LN.4.1R (Vazhdon) Shkathtësitë e leximit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra 
themelore të leximit, të ndarë mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Femër  

Përqindja e atyre, 
të cilët lexojnë në 
mënyrë korrekte 
90% të fjalëve në 

tregim   

Përqindja e atyre, të cilët me sukses 
janë përgjigjur në pyetje e të 

kuptuarit   

Përqindja e atyre, 
të cilët kanë 
demonstruar 
shkathtësi 

themelore për 
lexim 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 7-14 
vjeçare në 
kohën e 

hulumtimit Tre tekstuale  Dy me kuptim 
            

Gjithsej1,4 52.7 49.5 41.8 32.0 444 
       

MoshaA      

6 (*) (*) (*) (*) 12 
7-82 25.1 30.9 28.0 18.6 100 

7 (*) (*) (*) (*) 44 
8 (29.8) (35.7) (28.9) (19.6) 56 

9 (42.2) (42.2) (33.0) (29.4) 68 
10 (*) (*) (*) (*) 42 
11 (45.6) (56.4) (31.5) (26.5) 66 
12 (85.3) (85.0) (80.4) (70.4) 46 
13 (65.0) (52.9) (53.7) (23.2) 66 
14 (*) (*) (*) (*) 44 

Ndjekja e mësimit në shkollë      

Edukimi i hershëm parashkollor - - - - 0 
Shkolla fillore 54.2 58.9 48.9 37.8 364 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) 26 
Klasa 2-33 31.3 41.8 33.0 23.9 104 

Klasa 2 (22.4) (22.8) (24.8) (20.5) 44 
Klasa 3 (37.9) (55.7) (39.0) (26.3) 60 

Klasa 4 (*) (*) (*) (*) 46 
Klasa 5 (*) (*) (*) (*) 43 
Klasa 6 (*) (*) (*) (*) 51 
Klasa 7 (*) (*) (*) (*) 34 
Klasa 8 (*) (*) (*) (*) 44 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) 16 

Shkolla e mesme - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë (46.3) (6.7) (9.0) (5.6) 80 

Arsimi i nënës      

Para fillor ose nuk ka 41.1 31.0 27.5 10.1 154 
Fillor 57.7 56.9 45.4 40.2 253 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) 37 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (44.3) (31.7) (35.9) (15.2) 107 
Nuk ka vështirësi në funksionim  55.4 55.2 43.6 37.3 336 

Vështirësitë e nënës në funksionim      

Ka vështirësi në funksionim (47.8) (25.9) (33.4) (19.7) 80 
Nuk ka vështirësi në funksionim 53.7 56.8 44.0 36.1 322 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 41 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      

Më i varfër (39.8) (28.3) (35.1) (19.1) 114 
Niveli i dytë (32.7) (25.4) (22.6) (15.8) 100 
Mesatar (66.7) (66.8) (45.9) (41.9) 73 
Niveli i katërt (56.4) (63.1) (47.5) (38.0) 80 
Më i pasur (80.7) (81.6) (66.6) (56.2) 77 

Indeksi i barazisëB      

Pasuria      

Më i varfër/Më i pasur 5 (0.49) (0.35) (0.53) (0.34) na 
Vështirësitë në funksionim       

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 7 (0.80) (0.57) (0.82) (0.41) na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
(vazhdon…) 
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Tabela LN.4.1R (Vazhdon): Shkathtësitë e leximit 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore të leximit, duke i kompletuar me sukses tre detyra 
themelore të leximit, të ndarë mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Gjithsej 

Përqindja e 
atyre, të cilët 
lexojnë në 

mënyrë 
korrekte 90% 
të fjalëve në 

tregim   

Përqindja e atyre, të 
cilët me sukses janë 
përgjigjur në pyetje e 

të kuptuarit 

Përqindja e 
atyre, të 

cilët kanë 
demonstruar 
shkathtësi 
themelore 
për lexim 

1,2,3,5,6,7 

Indeksi i 
barazisë 

gjinore për 
shkathtësi 
themelore 
për lexim 4 

Përqindja e 
fëmijëve të cilët 
nuk kanë pasur 

mundësi të 
lexojnë libër në 

gjuhën 
adekuate 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 7-
14 vjeçare 
në kohën e 
hulumtimit 

Tre 
tekstuale 

Dy me 
kuptim 

                

Gjithsej1,4 51.6 44.3 38.8 31.3 1.04 5.3 877 
          

MoshaA         
6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 15 
7-82 22.8 21.6 15.9 12.5 2.04 3.3 280 

7 17.1 15.6 12.3 9.0 (*) 4.1 130 
8 27.7 26.7 18.9 15.5 (1.50) 2.6 150 

9 49.7 45.4 41.7 36.2 (0.68) 2.2 133 
10 (63.8) (53.7) (46.7) (41.0) (*) (8.4) 72 
11 (56.6) (50.1) (36.0) (29.7) (*) (8.5) 102 
12 (81.9) (78.3) (67.7) (60.3) (*) (7.8) 91 
13 (74.2) (56.6) (60.2) (36.5) (*) (4.9) 98 
14 (74.0) (57.7) (54.6) (45.3) (*) (2.7) 86 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Edukimi i hershëm parashkollor - - - - - - 0 
Shkolla fillore (52.5) (51.2) (44.4) (35.9) 1.10 (0.3) 742 

Klasa 1 3.8 6.9 6.9 3.8 (*) 0.0 79 
Klasa 2-33 30.8 32.5 23.4 19.6 1.45 0.8 244 

Klasa 2 19.6 16.9 14.4 12.6 (3.01) 2.0 104 
Klasa 3 39.2 44.2 30.2 24.8 (1.12) 0.0 140 

Klasa 4 61.9 58.6 51.0 44.5 (*) 0.0 101 
Klasa 5 (63.3) (68.3) (52.4) (48.9) (*) (0.0) 69 
Klasa 6 (67.3) (64.4) (46.0) (33.3) (*) (0.0) 87 
Klasa 7 (96.5) (90.1) (81.2) (72.5) (*) (0.0) 59 
Klasa 8 (84.9) (73.9) (90.4) (59.0) (*) (0.0) 68 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 35 

Shkolla e mesme - - - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë 46.7 6.5 7.9 5.9 (0.88) 33.1 135 

Arsimi i nënës         
Para fillor ose nuk ka 34.9 24.8 23.6 10.1 1.00 6.6 264 
Fillor 56.7 49.9 41.3 37.0 1.18 5.4 545 
Të mesëm+ (75.1) (75.5) (76.6) (68.1) (*) (0.0) 68 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 43.0 26.7 27.3 14.9 (1.05) 6.1 194 
Nuk ka vështirësi në funksionim  54.0 49.3 42.0 36.0 1.08 5.1 683 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 42.0 23.6 25.5 17.0 (*) 5.8 128 
Nuk ka vështirësi në funksionim 53.3 49.2 41.3 34.6 1.09 4.9 680 
Nuk ka informacion (52.8) (34.7) (38.2) (25.9) (*) (8.7) 70 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 35.0 20.7 24.2 14.1 (2.19) 9.2 219 
Niveli i dytë 39.3 25.9 22.7 18.0 (0.76) 7.4 181 
Mesatar 60.4 54.9 42.1 37.1 (1.27) 3.9 158 
Niveli i katërt 52.4 53.6 44.4 35.1 (1.20) 2.9 153 
Më i pasur 77.9 77.2 67.2 59.7 (0.90) 1.6 165 

Indeksi i barazisëB         
Pasuria         

Më i varfër/Më i pasur 5 0.45 0.27 0.36 0.24 na na na 
Vështirësitë në funksionim          

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 7 0.80 0.54 0.65 0.41 na na na 
1 MICS indikatori LN.22a - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22b - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22c - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (leximi, ndjek mësimin në klasën 2/3); SDG indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1  

7 MICS indikatori LN.11d - Indeksi i barazisë - leximi, mosha 7-14 (funksionimi); QZHQ indikatori 4.5.1 
A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
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Tabela LN.4.2R: Shkathtësitë numerike 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra 
themelore numerike, të dhënat mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Meshkuj 

Përqindja e atyre, të cilët me sukses e kanë kryer detyrën 
e: Përqindja e 

fëmijëve, të cilët 
demonstrojnë 

shkathtësi themelore 
numerike 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 7-
14 vjeçare 
në kohën e 
hulumtimit 

Leximit të 
numrave 

Ndarjes së 
numrave Mbledhjes 

Njohjes së modelit 
dhe kompletimit 

              
Gjithsej1,4 59.0 55.9 32.8 27.6 19.4 433 
        

MoshaA       

6 (*) (*) (*) (*) (*) 3 
7-82 35.7 31.8 9.0 3.4 0.0 180 

7 (17.9) (11.3) (4.9) (1.1) (0.0) 86 
8 (52.0) (50.6) (12.7) (5.5) (0.0) 94 

9 (63.2) (62.6) (48.6) (34.5) (25.4) 66 
10 (*) (*) (*) (*) (*) 30 
11 (*) (*) (*) (*) (*) 37 
12 (*) (*) (*) (*) (*) 45 
13 (*) (*) (*) (*) (*) 32 
14 (*) (*) (*) (*) (*) 42 

Ndjekja e mësimit në shkollë       

Edukimi i hershëm parashkollor - - - - - 0 
Shkolla fillore 63.0 57.8 34.9 28.6 20.7 378 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) (*) 53 
Klasa 2-33 49.1 41.6 18.2 7.7 2.7 141 

Klasa 2 (24.6) (17.6) (7.0) (1.6) (0.0) 60 
Klasa 3 (67.4) (59.6) (26.7) (12.3) (4.8) 80 

Klasa 4 (72.1) (68.3) (45.0) (31.4) (22.4) 56 
Klasa 5 (*) (*) (*) (*) (*) 25 
Klasa 6 (*) (*) (*) (*) (*) 36 
Klasa 7 (*) (*) (*) (*) (*) 26 
Klasa 8 (*) (*) (*) (*) (*) 23 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) (*) 19 

Shkolla e mesme - - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë (31.5) (43.1) (18.9) (20.6) (10.7) 55 

Arsimi i nënës       

Para fillor ose nuk ka 33.9 36.2 19.7 14.8 8.4 110 
Fillor 65.5 59.7 34.6 29.9 21.2 292 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) (*) 32 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (36.5) (39.3) (27.0) (17.2) (13.2) 86 
Nuk ka vështirësi në funksionim  64.5 60.0 34.3 30.2 21.0 347 

Vështirësitë e nënës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) 47 
Nuk ka vështirësi në funksionim 59.3 54.1 32.2 29.6 19.7 357 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) 29 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       

Më i varfër 40.8 43.4 8.3 6.3 2.5 105 
Niveli i dytë (41.6) (39.4) (24.7) (17.4) (10.6) 81 
Mesatar (64.3) (61.6) (42.8) (35.4) (24.7) 85 
Niveli i katërt (68.9) (62.4) (38.2) (32.0) (22.8) 74 
Më i pasur (83.3) (75.3) (55.4) (51.3) (39.8) 88 

Indeksi i barazisëB       

Pasuria       

Më i varfër/Më i pasur 5 (0.49) (0.58) (0.15) (0.12) (0.06) na 
Vështirësitë në funksionim        

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 7 (0.52) (0.61) (0.57) (0.50) (0.40) na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3) 
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); QZHQ indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
(Vazhdon…) 
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Tabela LN.4.2R (Vazhdon): Shkathtësitë numerike 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra 
themelore numerike, të dhënat mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Femra  

Përqindja e atyre, të cilët me sukses e kanë kryer detyrën 
e: 

Përqindja e fëmijëve, të 
cilët demonstrojnë 

shkathtësi themelore 
numerike 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 7-
14 vjeçare 
në kohën e 
hulumtimit 

Leximit të 
numrave 

Ndarjes së 
numrave Mbledhjes 

Njohjes së modelit 
dhe kompletimit 

              
Gjithsej1,4 55.1 55.4 32.5 26.5 18.4 444 
        

MoshaA       

6 (*) (*) (*) (*) (*) 12 
7-82 28.9 35.7 23.6 14.0 7.7 100 

7 (*) (*) (*) (*) (*) 44 
8 (38.1) (36.9) (19.3) (19.2) (12.1) 56 

9 (44.4) (53.1) (26.2) (21.4) (11.4) 68 
10 (*) (*) (*) (*) (*) 42 
11 (40.1) (59.3) (20.8) (24.1) (7.7) 66 
12 (89.7) (84.0) (40.7) (41.8) (31.2) 46 
13 (82.9) (72.8) (47.2) (38.4) (31.3) 66 
14 (*) (*) (*) (*) (*) 44 

Ndjekja e mësimit në shkollë       

Edukimi i hershëm parashkollor - - - - - 0 
Shkolla fillore 59.9 59.6 35.7 30.8 22.1 364 

Klasa 1 (*) (*) (*) (*) (*) 26 
Klasa 2-33 32.5 33.1 26.6 18.1 13.0 104 

Klasa 2 (22.7) (33.5) (27.0) (5.1) (2.1) 44 
Klasa 3 (39.8) (32.8) (26.3) (27.6) (21.1) 60 

Klasa 4 (*) (*) (*) (*) (*) 46 
Klasa 5 (*) (*) (*) (*) (*) 43 
Klasa 6 (*) (*) (*) (*) (*) 51 
Klasa 7 (*) (*) (*) (*) (*) 34 
Klasa 8 (*) (*) (*) (*) (*) 44 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) (*) 16 

Shkolla e mesme - - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë (33.2) (36.3) (17.8) (7.0) (1.4) 80 

Arsimi i nënës       

Para fillor ose nuk ka 47.1 56.8 24.6 17.2 12.6 154 
Fillor 55.7 50.5 32.5 29.6 18.8 253 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) (*) 37 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (50.8) (65.3) (39.0) (27.0) (24.3) 107 
Nuk ka vështirësi në funksionim  56.4 52.3 30.4 26.3 16.5 336 

Vështirësitë e nënës në funksionim       

Ka vështirësi në funksionim (40.5) (49.2) (30.0) (28.9) (23.4) 80 
Nuk ka vështirësi në funksionim 58.5 56.6 35.2 26.4 17.4 322 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) 41 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       

Më i varfër (38.8) (49.3) (27.4) (24.8) (23.1) 114 
Niveli i dytë (45.7) (45.0) (22.8) (15.6) (7.7) 100 
Mesatar (53.8) (52.1) (30.0) (32.6) (23.2) 73 
Niveli i katërt (60.4) (65.0) (30.8) (23.7) (12.3) 80 
Më i pasur (86.8) (71.4) (56.6) (40.1) (26.7) 77 

Indeksi i barazisëB        

Pasuria       

Më i varfër/Më i pasur 5 (0.45) (0.69) (0.48) (0.62) (0.87) na 
Vështirësitë në funksionim       

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 6 (0.85) (1.12) (0.76) (0.58) (0.67) na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3)  
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); QZHQ indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
(Vazhdon…) 
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Tabela LN.4.2R (Vazhdon): Shkathtësitë numerike 
Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare, të cilët demonstrojnë shkathtësi themelore numerike, duke i kompletuar me sukses katër detyra 
themelore numerike, të dhënat mbi bazën e gjinisë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Gjithsej   

Përqindja e atyre, të cilët me sukses e kanë kryer 
detyrën e: 

Përqindja e 
fëmijëve, të cilët 

demonstrojnë 
shkathtësi 
themelore 
numerike 

1,2,3,5,6,7 

Indeksi i 
barazisë 

gjinore për 
shkathtësi 
themelore 

numerike4 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 7-
14 vjeçare 
në kohën e 
hulumtimit 

Leximit 
të 

numrave 
Ndarjes së 
numrave Mbledhjes 

Njohjes së 
modelit dhe 
kompletimit 

                
Gjithsej 1,4 57.0 55.7 32.6 27.0 18.9 0.94 877 
          
MoshaA         

6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 15 
7-82 33.3 33.2 14.2 7.2 2.7 - 280 

7 17.7 19.1 13.0 3.3 0.7 (*) 130 
8 46.8 45.5 15.2 10.6 4.5 - 150 

9 53.7 57.8 37.2 27.9 18.3 (0.47) 133 
10 (59.4) (53.0) (37.3) (33.1) (28.1) (*) 72 
11 (55.9) (68.2) (34.9) (30.5) (20.0) (*) 102 
12 (90.3) (81.4) (41.6) (49.4) (32.5) (*) 91 
13 (81.4) (73.0) (45.7) (44.7) (32.0) (*) 98 
14 (76.3) (73.2) (57.9) (39.8) (34.9) (*) 86 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Edukimi i hershëm parashkollor - - - - - - 0 
Shkolla fillore 61.5 58.7 35.3 29.7 21.4 1.07 742 

Klasa 1 13.8 22.9 4.0 6.9 2.6 (*) 79 
Klasa 2-33 42.1 38.0 21.8 12.1 7.1 4.78 244 

Klasa 2 23.8 24.3 15.4 3.1 0.9 (*) 104 
Klasa 3 55.6 48.2 26.5 18.9 11.7 (4.41) 140 

Klasa 4 66.1 65.8 40.8 28.2 20.6 (*) 101 
Klasa 5 (71.9) (76.3) (45.5) (47.2) (38.6) (*) 69 
Klasa 6 (83.3) (82.9) (34.5) (35.4) (20.4) (*) 87 
Klasa 7 (95.2) (75.8) (61.6) (47.3) (33.2) (*) 59 
Klasa 8 (98.1) (92.4) (58.9) (65.2) (53.8) (*) 68 
Klasa 9 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 35 

Shkolla e mesme - - - - - - 0 
Nuk shkojnë në shkollë 32.5 39.0 18.2 12.6 5.2 (0.14) 135 

Arsimi i nënës         
Para fillor ose nuk ka 41.6 48.2 22.6 16.2 10.9 1.50 264 
Fillor 60.9 55.4 33.6 29.8 20.1 0.89 545 
Të mesëm+ (84.7) (86.3) (63.8) (47.0) (40.4) (*) 68 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 44.4 53.7 33.7 22.6 19.4 (1.84) 194 
Nuk ka vështirësi në funksionim  60.6 56.2 32.4 28.3 18.7 0.78 683 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 42.0 51.1 30.2 23.5 20.1 (*) 128 
Nuk ka vështirësi në funksionim 58.9 55.3 33.7 28.1 18.6 0.89 680 
Nuk ka informacion (65.8) (67.7) (27.4) (23.6) (19.5) (*) 70 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 39.8 46.4 18.2 15.9 13.2 (9.15) 219 
Niveli i dytë 43.8 42.5 23.6 16.4 9.0 (0.73) 181 
Mesatar 59.5 57.2 36.9 34.1 24.0 (0.94) 158 
Niveli i katërt 64.5 63.7 34.4 27.7 17.3 (0.54) 153 
Më i pasur 84.9 73.4 56.0 46.1 33.7 (0.67) 165 

Indeksi i barazisëB         
Pasuria         

Më i varfër/Më i pasur 5 0.47 0.63 0.33 0.34 0.39 na na 
Vështirësitë në funksionim          

Vështirësi/Nuk ka vështirësi 7 0.68 0.87 0.67 0.54 0.54 na na 
1 MICS indikatori LN.22d - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (shkathtësi numerike, mosha 7-14) 

2 MICS indikatori LN.22e - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, mosha e klasës 2/3)  
3 MICS indikatori LN.22f - Shkathtësitë themelore të leximit dhe numërimit (numërimi, ndjek mësimin në klasën 2/3); QZHQ indikatori 4.1.1 

4 MICS indikatori LN.11a – Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (gjinia); QZHQ indikatori 4.5.1 
5 MICS indikatori LN.11b - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (pasuria); QZHQ indikatori 4.5.1 
6 MICS indikatori LN.11c - Indeksi i barazisë - shkathtësi numerike, mosha 7-14 (mjedisi); QZHQ indikatori 4.5.1 

A Mosha është përshtatur për t’i marrë parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, andaj mosha e duhur për fillimin e shkollës 
fillore i referohet moshës deri në fund të vitit kalendarik 2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore është ndryshuar nga 7 në 6 gjatë vitit të 
regjistrimit, atëherë janë zbatuar llogaritje të veçantë për fëmijët e lindur në vitin 1998 ose më herët dhe ata të lindur më pas, me qëllim që të merren parasysh 
këto ndryshime në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Indekset e barazisë sipas statusit të bonjakërisë nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të peshuara për kategorinë “Bonjakët” 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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 TË MBROJTUR NGA DHUNA DHE EKSPLOATIMI 

9.1 REGJISTRIMI I LINDJES 

Emri dhe shtetësia janë të drejta themelore të secilit fëmijë, të garantuara me Konventën e të Drejtave të Fëmijëve (KDR/CRC) 
dhe marrëveshjet tjera ndërkombëtare. Regjistrimi i fëmijëve në lindje është hapi i parë drejt njohjes së tyre para ligjit, drejt 
mbrojtjes së të drejtave të tyre dhe përkujdesjes që çdo shkelje të këtyre të drejtave nuk do të ngel pa u vërejtur. 114 
Certifikatat e lindjes janë dëshmi e regjistrimit dhe forma e parë e identitetit ligjor, andaj shpeshherë kërkohen për qasje në 
kujdesin shëndetësor dhe në arsim. Ekzistimi i identifikimit ligjor mund njashtu të jetë një formë e mbrojtjes nga futja në 
martesë, në tregun e punës, ose rekrutimit në forcat e armatosura para se fëmija ta arrijë moshën ligjore. Regjistrimi dhe 
certifikata e lindjes paraqet edhe dëshmi ligjore për vendin e lindjes së personit dhe lidhjet e tija familjare, informacion i 
domosdoshëm për të marrë pasaportë. Gjatë moshës së pjekurisë certifikata e lindjes mund të nevojitet për të fituar ndihmë 
sociale ose për t’u punësuar në sektorin formal, për të blerë ose trashëguar pronë, si dhe për të votuar.  

Organi i ngarkuar me regjistrimin e lindjeve është e ashtuquajtura Zyrës për udhëheqje me librat e gjendjes civile, që është 
në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Procedura e regjistrimit të lindjeve është e rregulluar me ligj:  Ligji për menaxhimin e 
regjistrimit të lindjeve, martesave dhe vdekjeve; Ligji për numrin amzë; Ligji mbi familjen; Ligji për nënshtetësi si dhe 
Udhëzimi për mirëmbajtjen e librit amë. Në parim e tërë procedura zhvillohet sipas këtyre hapave: enti shëndetësor ku  lind 
fëmija, në të shumtën e rasteve ato janë spitalet, e dërgojnë një konfirmim për lindjen e fëmijës në Zyrës për udhëheqje me 
librat e gjendjes civile. Në bazë të atij informacioni Zyra për regjistrim më tej do të mund të mësojë nëse prindërit e kanë 
regjistruar lindjen e fëmijës në afat prej 15 ditësh nga lindja. Regjistrimi i lindjes është detyrim ligjor. Ndonëse i karakterizuar 
si “universal dhe falas”, megjithatë duhet theksuar që regjistrimi i lindjes nuk është plotësisht falas. Për shembull,  duhet 
paguar një taksë administrative prej 3 dollarë (150 denarë). Shuma nuk është shumë e lartë, por sidoqoftë ekziston si e tillë. 
Një taksë administrative prej 5 dollarë (250 denarë) paguhet për të ashtuquajturin “regjistrin shtesë” (i referohet regjistrimit 
“të vonuar”), plus asaj tatimi i përmendur për vetë certifikatën. Në shumë raste kërkohen dëshmi tjera (për shembull, 
deklaratat e verifikuara në noter, dokumenti i lëshuar nga pediatri), që po ashtu kushtojnë para.   

Ndonëse certifikata përmban vulë, e cila thotë “është e përhershme”, që do të thotë se formalisht nuk i kalon afati, në 
praktikë në shumë institucione, kurdoherë që personi aplikon për ndonjë kërkesë ose shërbim, gjithnjë kërkohet një 
“certifikatë lindje jo më e vjetër se 6 muaj”. Së paku kjo haset te të rriturit, edhe pse mund të vlejë edhe në rastin e fëmijëve.

 

114  UNICEF. Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration. New York: UNICEF, 2013. 

https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf. 

https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf
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Tabela PR.1.1: Regjistrimi i lindjes  
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, nëse është regjistruar lindjaA, Maqedonia Veriore, 2018-2019   

  

Fëmijët, lindjet e të cilëve janë regjistruar nga 
autoritetet civile 

Numri i 
fëmijëve 

Kanë certifikatën e 
lindjes Pa 

certifikatë 
të lindjes 

Gjithsej të 
regjistruar1 Është parë 

Nuk është 
parë 

        

Gjithsej  73.5 25.7 0.7 99.8 1506 
        
Gjinia       

Mashkull 73.0 26.3 0.4 99.7 811 
Femër 74.1 24.9 1.0 100.0 695 

Mjedisi       
Urban 75.9 23.4 0.8 100.0 932 
Rural 69.7 29.4 0.5 99.5 574 

Mosha (në muaj)       
0-11 76.2 20.1 2.7 99.0 258 
12-23 76.1 23.9 0.0 100.0 317 
24-35 77.4 22.4 0.2 100.0 265 
36-47 67.8 32.2 0.0 100.0 322 
48-59 71.4 27.8 0.8 100.0 344 

Arsimi i nënës       
Fillor ose nuk ka 73.7 25.9 0.1 99.7 358 
Të mesëm 75.3 22.9 1.6 99.7 493 
Sipëror 72.1 27.6 0.3 100.0 655 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-4 vjeçare) B       
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) 100.0 20 
Nuk ka vështirësi në funksionim  72.1 27.6 0.3 100.0 911 

Vështirësitë e nënës në funksionim        
Ka vështirësi në funksionim (52.7) (45.7) (1.6) 100.0 28 
Nuk ka vështirësi në funksionim 74.0 25.1 0.7 99.8 1463 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 100.0 16 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë       
Maqedonas 73.2 26.6 0.2 100.0 807 
Shqiptar 67.1 31.0 1.4 99.5 436 
Tjetër 85.2 13.9 0.9 100.0 263 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 72.0 27.5 0.2 99.7 359 
Niveli i dytë 77.3 20.5 1.8 99.7 286 
Mesatar 78.9 20.9 0.0 99.8 254 
Niveli i katërt 71.4 27.2 1.4 100.0 276 
Më i pasur 69.5 30.5 0.0 100.0 331 

1 MICS indikatori PR.1 - Regjistrimi i lindjeve;  SDG Indikatori 16.9.1 
A Në tabelë nuk është paraqitur përqindja e fëmijëve, nënat/kujdestaret e të cilave e dinë si t’i regjistrojnë lindjet, për shkak se bazohet në 
më pak se 25 raste të paponderuara.   
B Fëmijët e moshës 0-1 vjeçare nuk janë përfshirë, për shkak se të dhënat për vështirësitë në funksioni grumbullohen vetëm për ata të 
moshës 2-4 vjeçare. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela PR.1.1R: Regjistrimi i lindjes 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, nëse është regjistruar lindjaA, N Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Fëmijët, lindjet e të cilëve janë regjistruar nga 
autoritetet civile 

Numri i 
fëmijëve 

Kanë certifikatën e 
lindjes Pa 

certifikate 
të lindjes 

Gjithsej të 
regjistruar 1 Është parë 

Nuk është 
parë 

        

Gjithsej 72.9 23.0 2.1 98.0 672 
        
Gjinia       

Mashkull 73.0 22.9 2.4 98.3 338 
Femër 72.8 23.1 1.8 97.8 334 

Mosha (në muaj)       
0-11 68.1 22.6 5.5 96.2 117 
12-23 71.1 26.3 0.7 98.1 127 
24-35 72.2 24.5 1.7 98.3 124 
36-47 74.0 22.8 2.5 99.2 157 
48-59 77.8 19.5 0.6 97.9 147 

Arsimi i nënës       
Para fillor ose nuk ka 66.7 27.9 2.7 97.4 167 
Fillor 74.2 22.0 2.1 98.3 381 
Të mesëm+ 77.4 19.4 1.4 98.2 124 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-4 vjeçare)B       
Ka vështirësi në funksionim (63.0) (28.2) (4.4) (95.6) 26 
Nuk ka vështirësi në funksionim  75.5 21.8 1.4 98.7 402 

Vështirësitë e nënës në funksionim       
Ka vështirësi në funksionim 65.7 26.8 0.0 92.5 48 
Nuk ka vështirësi në funksionim 73.9 22.6 2.1 98.6 594 
Nuk ka informacion (64.2) (25.7) (6.1) (95.9) 30 

Indeksi i kuintilit të pasurisë       
Më i varfër 64.7 29.0 4.4 98.1 169 
Niveli i dytë 69.2 26.5 0.7 96.4 145 
Mesatar 81.7 15.8 1.5 99.0 116 
Niveli i katërt 73.4 23.8 1.8 98.9 121 
Më i pasur 79.9 16.7 1.5 98.1 121 

1 MICS indikatori PR.1 - Regjistrimi i lindjeve;  SDG Indikatori 16.9.1 
A Në tabelë nuk është paraqitur përqindja e fëmijëve, nënat/kujdestaret e të cilave e dinë si t’i regjistrojnë lindjet, për shkak se bazohet në më 
pak se 25 raste të paponderuara.  
B Fëmijët e moshës 0-1 vjeçare nuk janë përfshirë, për shkak se të dhënat për vështirësitë në funksioni grumbullohen vetëm për ata të 
moshës 2-4 vjeçare. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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9.2 DISIPLINIMI I FËMIJËS 

Mësimi i vetë-kontrollit dhe sjelljes së pranueshme të fëmijëve është një pjesë integrale e disiplinës së fëmijëve në të gjitha 
kulturat. Praktikat pozitive të prindërimit përfshijnë ofrimin e udhëzimeve për mënyrën e trajtimit të emocioneve ose 
konflikteve në sjellje që inkurajojnë gjykimin dhe përgjegjësinë dhe ruajnë vetëvlerësimin e fëmijëve, integritetin fizik dhe 
psikologjik si dhe dinjitetin e tyre. Sidoqoftë, fëmijët shpesh rriten duke përdorë ndaj tyre metoda ndëshkuese që mbështeten 
në përdorimin e forcës fizike ose frikësimit verbal, me qëllim që t’ përvetësojnë sjelljet e dëshiruara. Studimet115 kanë zbuluar 
se ekspozimi i fëmijëve në disiplinën e dhunshme ka pasoja të dëmshme, të cilat shkojnë nga ndikimet e menjëhershme deri 
në dëmtimet afatgjate, të cilat fëmijët i bartin edhe gjatë moshës madhore. Dhuna e pengon zhvillimin e fëmijëve, aftësitë e 
të mësuarit dhe suksesin në shkollë; ajo i pengon marrëdhëniet pozitive, nxit vetëvlerësim të ulët, shqetësim emocional dhe 
depresion; madje ndonjëherë, ajo çon në futje në rrezik dhe vetë-dëmtimin. 

Në MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut dhe MICS 2018-2019 vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, nënat dhe 
kujdestaret e fëmijëve të moshës pesë vjeçare dhe ato të fëmijëve të zgjedhur sipas zgjedhjes së rastit të moshës 5-17 vjeçare 
u pyetën për metodat që i kanë përdorë të rriturit në amvisëri me qëllim të disiplinimit të fëmijës gjatë muajit të kaluar dhe 
nëse të anketuarit besojnë se ndëshkimi fizik është pjesë e detyrueshme e edukimit të fëmijëve. Tabelat PR.2.1 dhe PR.2.2 i 
paraqesin rezultatet për shtetin, ndërsa tabelat PR.2.1R dhe PR.2.2R i paraqesin rezultatet për vendbanimet rome. 

 

115 Straus, M. and M. Paschall. "Corporal Punishment by Mothers and Development of Children’s Cognitive Ability: A Longitudinal Study of 

Two Nationally Representative Age Cohorts." Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 18, no. 5 (2009): 459-83. 

doi:10.1080/10926770903035168.; Erickson, M. and B. Egeland. "A Developmental View of the Psychological Consequences of 

Maltreatment." School Psychology Review 16, no. 2 (1987): 156-68. http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001.; Schneider, M. et al. "Do 

Allegations of Emotional Maltreatment Predict Developmental Outcomes beyond That of Other Forms of Maltreatment?" Child Abuse & 

Neglect 29, no. 5 (2005): 513-32. doi:10.1016/j.chiabu.2004.08.010. 

http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001
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Tabela PR.2.1: Disiplinimi i fëmijëve 
Përqindja e fëmijëve nga mosha 1-14 vjeçare sipas metodave të disiplinimit të fëmijëve të zbatuara gjatë muajit të fundit, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 1-14 vjeçare që kanë 
përjetuar: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 1-
14 vjeçare 

Vetëm 
disiplinë jo të 

dhunshme 
Agresion 

psikologjik 

Ndëshkim fizik Çfarëdo 
metodë të 
dhunshme 

të 
disiplinimit1 Çfarëdo 

Të 
rëndëA 

         
Gjithsej  22.2 66.8 44.6 7.0 73.1 3003 
         
Mosha        

Mashkull 19.1 69.4 47.9 10.1 76.5 1526 
Femër 25.4 64.1 41.2 3.8 69.5 1477 

Mjedisi        
Urban 21.0 69.2 46.1 6.8 74.4 1815 
Rural 24.1 63.2 42.4 7.3 71.0 1188 

Mosha        
1-2 25.4 51.9 47.7 5.2 64.0 582 
3-4 20.5 70.5 56.9 7.7 77.5 665 
5-9 20.6 72.5 44.8 8.2 77.8 988 
10-14 23.4 67.6 31.4 6.3 70.1 767 

Arsimi i nënës        
Fillor ose nuk ka 21.1 69.9 44.5 9.6 75.0 933 
Të mesëm 22.3 65.9 47.9 6.2 73.2 1030 
Sipëror 23.1 65.0 41.4 5.4 71.3 1040 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-14 vjeç)B        
Ka vështirësi në funksionim 11.4 80.5 49.7 12.7 85.9 215 
Nuk ka vështirësi në funksionim  22.1 69.2 44.6 7.1 74.5 2471 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 37.2 61.9 34.4 13.8 62.8 109 
Nuk ka vështirësi në funksionim 21.4 67.3 45.8 6.7 73.8 2803 
Nuk ka informacion 29.4 57.3 20.6 7.4 63.5 91 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 24.5 63.5 44.6 5.9 70.5 1654 
Shqiptar 22.9 67.0 35.3 6.1 72.2 848 
Tjetër 13.7 77.4 60.4 12.3 83.2 501 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 22.2 67.1 45.1 12.4 73.8 736 
Niveli i dytë 21.6 69.0 48.4 6.3 75.6 595 
Mesatar 20.6 68.3 47.0 5.5 73.5 494 
Niveli i katërt 23.1 66.5 44.2 2.5 72.5 572 
Më i pasur 23.3 63.4 38.7 6.6 70.0 606 

1 MICS indikatori PR.2 - Disiplinimi i dhunshëm; SDG 16.2.1 
A Ndëshkimi i rëndë fizik përfshin: 1) Goditje me shuplakë në fytyrë, kokë ose veshë ose 2) Rrahje, d.m.th, goditje e vazhdueshme me gjithë 
forcën e mundshme 
B Fëmijët e moshës 1 vjeçare janë përjashtuar, sepse vështirësitë funksionale mblidhen vetëm për moshën 2-14 vjeçare.  
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Tabela PR.2.2: Qëndrimet ndaj ndëshkimit fizik  
Përqindja e nënave/kujdestareve të fëmijëve nga mosha 1-14 vjeçare, të cilët besojnë se ndëshkimi fizik është i nevojshëm për të rritur ose 
edukuar si duhet një fëmijë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e nënave/kujdestarëve 
që besojnë se një fëmijë duhet 

të ndëshkohet fizikisht 

Numri i 
nënave/kujdestarëve që i 
përgjigjen një moduli të 
disiplinës së fëmijëve 

     
Gjithsej  4.4 1706 

     
Gjinia     

Mashkull 0.0 22 
Femër 4.5 1684 

Mjedisi    
Urban 4.3 1073 
Rural 4.7 633 

Mosha     
<25 6.8 112 
25-34 5.2 779 
35-49 3.3 774 
50+ (3.9) 41 

Arsimi    
Fillor ose nuk ka 5.1 424 
Të mesëm 3.0 605 
Sipëror 5.3 677 

Vështirësitë në funksionim    
Ka vështirësi në funksionim (4.0) 45 
Nuk ka vështirësi në funksionim 4.5 1596 
Nuk ka informacion 3.8 65 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë    
Maqedonas 4.7 1036 
Shqiptar 4.0 420 
Tjetër 4.0 250 

Indeksi i kuintilit të pasurisë    
Më i varfër 7.8 346 
Niveli i dytë 2.3 327 
Mesatar 3.1 288 
Niveli i katërt 3.3 349 
Më i pasur 5.2 395 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
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Tabela PR.2.1R: Disiplinimi i fëmijëve 
Përqindja e fëmijëve nga mosha 1-14 vjeçare sipas metodave të disiplinimit të fëmijëve të zbatuara gjatë muajit të fundit, Vendbanimet rome 
të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 1-14 vjeçare që kanë 
përjetuar: 

Numri i 
fëmijëve 

të moshës 
1-14 

vjeçare 

Vetëm 
disiplinë jo 

të 
dhunshme 

Agresion 
psikologjik 

Ndëshkim fizik Çfarëdo 
metodë të 
dhunshme 

të 
disiplinimit1 Çfarëdo 

Të 
rëndëA 

         
Gjithsej  16.3 77.9 54.3 13.0 81.8 1836 
         
Gjinia         

Mashkull 14.9 79.7 55.2 11.9 83.4 921 
Femër 17.8 76.0 53.3 14.1 80.2 915 

Mosha        
1-2 25.7 64.2 51.3 7.1 71.8 251 
3-4 13.4 80.0 61.9 9.0 85.9 305 
5-9 12.5 82.6 59.9 15.0 85.8 763 
10-14 19.2 76.3 42.9 15.2 78.3 517 

Arsimi i nënës        
Fillor ose nuk ka 15.5 80.4 58.1 20.3 83.4 522 
Fillor 17.4 76.1 53.0 10.4 80.1 1115 
Të mesëm+ 12.3 81.5 51.7 8.5 87.2 199 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-14 vjeç)B        
Ka vështirësi në funksionim 14.3 82.9 55.6 22.4 84.5 346 
Nuk ka vështirësi në funksionim  16.0 78.3 54.8 11.5 82.2 1362 

Vështirësitë e nënës në funksionim          
Ka vështirësi në funksionim 17.2 80.7 47.6 23.0 81.4 236 
Nuk ka vështirësi në funksionim 15.6 77.7 56.2 11.7 82.4 1498 
Nuk ka informacion 24.6 73.5 41.0 9.6 74.3 102 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 21.0 74.2 55.2 14.4 76.8 490 
Niveli i dytë 10.6 82.7 57.5 16.6 87.6 406 
Mesatar 15.9 79.0 56.1 10.4 81.6 324 
Niveli i katërt 16.2 76.5 50.3 11.5 82.8 316 
Më i pasur 17.1 77.5 50.5 10.3 81.2 300 

1 MICS indikatori PR.2 – Disiplinimi i dhunshëm; SDG 16.2.1 
A Ndëshkimi i rëndë fizik përfshin: 1) Goditje me shuplakë në fytyrë, kokë ose veshë ose 2) Rrahje, d.m.th, goditje e vazhdueshme me gjithë 
forcën e mundshme 
B Fëmijët e moshës 1 vjeçare janë përjashtuar, sepse vështirësitë funksionale mblidhen vetëm për moshën 2-14 vjeçare.  

 

Tabela PR.2.2R: Qëndrimet ndaj ndëshkimit fizik 
Përqindja e nënave/kujdestareve të fëmijëve nga mosha 1-14 vjeçare, të cilët besojnë se ndëshkimi fizik është i nevojshëm për të rritur ose 
edukuar si duhet një fëmijë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e nënave/kujdestarëve 
që besojnë se një fëmijë duhet të 

ndëshkohet fizikisht 

Numri i nënave/kujdestarëve që 
i përgjigjen një moduli të 

disiplinës së fëmijëve 

     
Gjithsej 6.2 786 
     
Gjinia     

Mashkull 5.1 24 
Femër 6.3 762 

Mosha    
<25 5.9 146 
25-34 7.3 355 
35-49 5.8 254 
50+ (0.0) 30 

Arsimi i nënës    
Fillor ose nuk ka 9.8 206 
Fillor 5.2 475 
Të mesëm+ 3.8 104 

Vështirësitë në funksionim     
Ka vështirësi në funksionim 13.2 86 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.6 643 
Nuk ka informacion 3.6 57 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
Më i varfër 5.0 183 
Niveli i dytë 8.0 161 
Mesatar 8.7 146 
Niveli i katërt 2.9 143 
Më i pasur 6.8 153 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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9.3 PUNA E FËMIJËVE 

Fëmijët anekënd botës janë të angazhuar në mënyrë rutinore në forma të paguara dhe jo të paguara të punës, të cilat nuk 
janë të dëmshme për ta. Sidoqoftë, ata janë të klasifikuar si fëmijë të angazhuar në punë, nëse janë tepër të rinj për punë, 
ose janë të përfshirë në aktivitete të rrezikshme, të cilat mund ta komprometojnë zhvillimin e tyre fizik, mendor, social ose 
arsimor. Neni 32 (1) i KDF-së thekson: Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik 
dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, 
mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror”. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punon me policinë në kërkimin e fëmijë në rrugë, që kanë nevojë për ndihmë, si  dhe 
i gjurmojnë rastet e punës së detyruar të fëmijëve përmes Departamentit të përfshirjes sociale. Ministria ka regjistruar 
ankesa për punë të rrezikshme të fëmijëve dhe e ka hetuar përfshirjen në punë të fëmijëve në rrugë përmes 30 Qendrave 
për Punë Sociale (QPS) dhe Zyrës së Avokatit të Popullit, e cila përfshin një njësi të veçantë për hetimin e shkeljeve të të 
drejtave të fëmijëve dhe i adreson ankesat pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës. Inspektorati Shtetëror i Punës i zbaton 
ligjet e punës së fëmijëve dhe i paraqet te Prokurori Publik rastet e shkeljeve të dyshuara të kodit penal. Ministria e Punëve 
Brendshme i zbaton ligjet, që kanë të bëjnë me punën e rrezikshme të fëmijëve. Përmes Njësisë speciale të policisë për krim 
e organizuar, korrupsion dhe trafikim të qenieve njerëzore, Ministria në fjalë i heton rastet e trafikimit të fëmijëve, 
eksploatimit seksual komercial, gjegjësisht shfrytëzimit të fëmijëve në veprimtari të paligjshme. 

Shtet i ka ratifikuar të gjitha konventat kryesore ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me punën e fëmijëve: 

• ILO C. 138, Mosha minimale (Organizata Ndërkombëtare e Punës) 

• ILO C. 182, Format më të këqija të punës së fëmijëve (Organizata Ndërkombëtare e Punës) 

• Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve (UN CRC) 

• Protokolli Opsional i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve në Konflikt të Armatosur  

• Protokolli Opsional i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me shitjen e fëmijëve, prostitucionin 
e fëmijëve dhe pornografinë e fëmijëve 

• Protokolli i Palermos për personat e trafikuar.  

Në shtet zbatohen ligjet dhe rregulloret që kanë të bëjnë me punën e fëmijëve. Për shembull Neni 42 i Kushtetutës në 
paragrafin 18 të Aktit mbi marrëdhëniet e punës, e përcakton moshën minimale për punë. Identifikimi i profesioneve të 
rrezikshme ose aktiviteteve të ndaluara për fëmijët është rregulluar me Rregulloren e sigurisë minimale të profesionit dhe 
detyrimet shëndetësore për punonjësit e rinj. Përveç kësaj, nenet e Kodit penal, ligjit për mbrojtjen e fëmijës dhe ligjit për 
mbrojtje po ashtu i rregullojnë standardet relevante të fëmijëve të angazhuar në punë. Megjithatë ekzistojnë boshllëqe në 
kornizën ligjore për mbrojtje adekuate të fëmijëve nga puna e fëmijëve. 

Mosha minimale për punë nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare, për shkak se mbrojtja minimale ligjore 
nuk vlen për fëmijët, të cilët janë të vetëpunësuar ose punojnë jashtë marrëdhënieve formale të punësimit. Përveç kësaj, 
pasi mosha minimale për punë është më e ulët se mosha për arsim të detyrueshëm, fëmijët mund të inkurajohen ta braktisin 
shkollën para përfundimit të arsimit të detyrueshëm. 

Moduli i punës së fëmijëve ishte i administruar për një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare sipas zgjedhjes së rastit në secilën 
amvisëri dhe përfshinte pyetje të llojit të punës, që e bën fëmija dhe numri i orëve, në të cilat ai ose ajo është angazhuar. 
Të dhënat grumbullohen si për aktivitetet ekonomike (të paguara ose të papaguara për ndokënd, i cili nuk është anëtar i 
amvisërisë, punon në fermën e familjes ose është i angazhuar në biznesin e familjes) dhe punët shtëpiake (punët e shtëpisë 
si gatimi, pastrimi ose kujdesi për fëmijët, si dhe mbledhja e druve të zjarrit ose sjellja e ujit).116,117,118 

 

116 “Përdorimi i vetë prodhimit të mallrave”, duke përfshirë aktivitete të tilla si marrja e ujit dhe mbledhja e druve të zjarrit, është brenda 

kufirit të prodhimit të vendosur nga Sistemi i Llogarive Nacionale të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, me qëllim të raportimit të QZHQ  

indikatorit 8.7.1, dhe me qëllim të lehtësimit të krahasueshmërisë ndërkombëtare, marrja e ujit dhe mbledhja e druve të zjarrit janë 

klasifikuar si shërbime shtëpiake të papaguara (p.sh., punët e shtëpisë), një formë e prodhimit që qëndron përtej kufirit të prodhimit. 
117 UNICEF. How Sensitive Are Estimates of Child Labour to Definitions? MICS Methodological Paper No. 1. New York: UNICEF, 2012. 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf. 
118 Moduli i punës së fëmijës është administruar në Pyetësorin për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare (Shih Shtojcën E: Pyetësorët). Në 

amvisëritë me të paktën një fëmijë të moshës 5-17 vjeçare, një fëmijë është zgjedhur sipas zgjedhjes së rastit. Për ta marrë parasysh 

zgjedhjen sipas zgjedhjes së rastit, pesha e mostrës së amvisërisë është shumëzuar me numrin e përgjithshëm të fëmijëve të moshës 5-

17 vjeçare në secilën familje; kjo peshë është përdorë kur janë prodhuar tabelat përkatëse. 

 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf


 

Të mbrojtur nga dhuna dhe eksploatimi| P a g e  252 

Tabelat PR.3.1 dhe PR.3.1R e paraqesin përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet ekonomike si në shtet, po ashtu edhe në 
vendbanimet rome. Metodologjia e MICS indikatorit për punën e fëmijëve përdor tre pragje të moshës specifike në lidhje 
me numrin e orëve, që fëmijët mund të kryejnë aktivitet ekonomik pa mos u kualifikuar si fëmijë të angazhuar në punë. 
Fëmija që ka kryer aktivitete ekonomike gjatë javës së fundit për më shumë se numri i orëve të moshës specifike klasifikohet 
si fëmijë të angazhuar në punë: 

i. mosha 5-11: 1 orë ose më shumë  

ii. mosha 12-14: 14 orë ose më shumë 

iii. mosha 15-17: 43 orë ose më shumë 

Tabelat PR.3.2 dhe PR.3.2R e paraqesin përfshirjen e fëmijëve në punët e amvisërisë. Sa për aktivitet ekonomike të 
përmendura më lart, metodologjia e përdor pragun moshës specifike për numrin e orëve të punës së fëmijëve, pa mos u 
klasifikuar si fëmijë të angazhuar në punë.  Fëmija që ka bërë punë në amvisëri gjatë javës së fundit për më shumë se orët 
specifike për moshën, klasifikohet si fëmijë i angazhuar në punë.119 

i. mosha 5-11 dhe mosha 12-14: 21 orë ose më shumë 

ii. mosha 15-17: nuk ka kufizim të orëve 

Synimi QZHQ/SDG)  8.7 synon “të ndërmerr masa të menjëhershme dhe efektive për ta çrrënjosur punën e detyrueshme, 
ta çrrënjos skllavërinë moderne dhe trafikimin me njerëz dhe të sigurojë ndalim dhe eliminim të formave më të këqija të 
punës së fëmijëve, duke përfshirë rekrutimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve si ushtarë, ndërsa kah fundi i vitit 2025 të 
përfundojnë të gjitha format e angazhimit të fëmijëve në punë”. Indikatori 8.7.1 e paraqet proporcionin e fëmijëve të 
moshës 5-17 vjeçare, të cilët janë të angazhuar në punë. Tani përdoren dy masa të indikatorit. E para bazohet në përcaktimin 
e kufijve të prodhimit nga Sistemi i Kombeve të Bashkuara i Llogaritjeve Nacionale (duke përdorë vetëm pragjet mbi moshën 
të aktiviteteve ekonomike), ndërsa e dyta bazohet në kufijtë e përgjithshme me prodhimit (të klasifikuara si punë e fëmijëve, 
nëse pragu i moshës specifike është tejkaluar qoftë nga aktivitetet ekonomike ose angazhimi në punët e amvisërisë). Tabelat 
PR.3.3 dhe PR.3.3R i paraqesin të dy masat. MICS indikatori PR.3 bazohet në masën e dytë, d.m.th. përdorimin e kufijve të 
përgjithshme të prodhimit. 

Për sa i përket konceptit të përgjithshëm të punës së fëmijëve, moduli mbledh gjithashtu edhe informacione për kushtet e 
rrezikshme të punës. Tabelat PR.3.4 dhe PR.3.4R e paraqesin përqindjen e fëmijëve të përfshirë në secilën nga aktivitetet e 
rrezikshme të përfshira në anketim. Sidoqoftë duhet ta keni parasysh që përkufizimi i tanishëm, i përdorur gjithashtu për 
raportimin e QZHQ-së, nuk e mbulon përfshirjen në kushte të rrezikshme të punës, pasi që puna e mëtutjeshme 
metodologjike është e nevojshme për t’i verifikuar pyetjet,  që në veçanti synojnë t’i identifikojnë fëmijët, të cilët punojnë 
në kushte të tilla të rrezikshme.

 

119 Keni parasysh që pragjet specifike për moshën për punët e shtëpisë kanë ndryshuar gjatë zbatimit të raundit të gjashtë të MICS-së. 

Duhet të bëhet me kujdes krahasimi me burimet tjera të të dhënave, përfshirë studimet e mëparshme MICS-së.  
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Tabela PR.3.1: Përfshirja e fëmijëve në aktivitete ekonomike 
Përqindja e fëmijëve sipas përfshirjes në aktivitete ekonomike gjatë javës së fundit, sipas grupmoshave, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve 
të moshës 5-11 

vjeçare të përfshirë në 
aktivitet ekonomik për 

të paktën një orë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-11 
vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të moshës 12-
14 vjeçare të përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 12-
14 vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të moshës 15-
17 vjeçare të përfshirë në: Numri i 

fëmijëve të 
moshës 
15-17 

vjeçare 

Aktivitet 
ekonomik më 
pak se 14 orë 

Aktivitet 
ekonomik për 14 

orë ose më 
shumë 

Aktivitet 
ekonomik më pak  

43 orë 

Aktivitet 
ekonomik për 43 

orë ose më 
shumë 

           
Gjithsej 3.8 1315 7.4 1.2 441 13.9 0.5 642 
           
Gjinia           

Mashkull 4.7 645 9.1 2.4 216 18.3 0.9 281 
Femër 3.0 669 5.8 0.0 225 10.4 0.1 361 

Mjedisi          
Urban 2.1 808 3.7 0.0 239 9.8 0.3 424 
Rural 6.6 507 11.8 2.6 202 21.8 0.8 218 

Ndjekja e mësimit në shkollë          
Shkon në shkollëA 4.0 1218 7.5 1.2 439 15.0 0.1 536 
Nuk shkon në shkollë 1.8 97 (*) (*) 2 (8.4) (2.3) 105 

Arsimi i nënësB          
Fillor ose nuk ka 4.1 446 7.4 2.7 191 14.9 0.9 284 
Të mesëm 6.1 457 9.1 0.0 174 14.2 0.3 190 
Sipëror 1.0 412 (3.8) (0.0) 76 (14.3) (0.0) 139 
Nuk ka informacion na na na na na (*) (*) 29 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim           
Ka vështirësi në funksionim 5.6 148 (*) (*) 47 (40.9) (0.9) 71 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.6 1166 8.3 1.3 394 10.5 0.4 570 

Vështirësitë e nënës në funksionim (mosha 18-49 vjeçare)          
Ka vështirësi në funksionim (5.7) 61 (*) (*) 23 (*) (*) 52 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.6 1207 8.5 1.4 383 16.4 0.3 503 
Nuk ka informacion  (8.2) 47 (*) (*) 35 (6.0) (1.8) 87 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 3.2 727 8.2 0.0 250 12.2 0.0 326 
Shqiptar 4.2 366 5.4 4.1 128 10.7 1.5 149 
Tjetër 5.3 221 (*) (*) 63 (20.0) (0.4) 167 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 6.0 315 7.6 2.7 130 22.8 1.5 105 
Niveli i dytë 6.2 266 11.8 1.9 87 15.5 0.5 169 
Mesatar 4.2 216 9.6 0.0 75 9.4 0.4 120 
Niveli i katërt 1.3 275 (2.0) (0.0) 78 (22.9) (0.0) 103 
Më i pasur 1.0 242 (5.4) (0.0) 71 (2.9) (0.0) 145 

A Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme 
B Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara   
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Tabela PR.3.2: Përfshirja e fëmijëve në punët e amvisërisë 
Përqindja e fëmijëve sipas përfshirjes në punët e amvisërisëA gjatë javës së fundit, sipas grupmoshave, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të 
moshës 5-11 vjeçare të 

përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve 

të moshës 
5-11 

vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të 
moshës 12-14 vjeçare të 

përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 
12-14 

vjeçare 

Punë në 
amvisëri për 
më pak se 21 

orë 

Punë në 
amvisëri 
për më 

shumë se 
21 orë ose 
më shumë 

Punë në 
amvisëri 
për më 
pak se 
21 orë 

Punë në 
amvisëri për më 
shumë se 21 orë 
ose më shumë 

         
Gjithsej  46.7 0.6 1315 79.1 0.7 441 
         
Gjinia         

Mashkull 43.5 0.3 645 74.1 1.5 216 
Femër 49.8 0.9 669 83.9 0.0 225 

Mjedisi        
Urban 42.9 0.5 808 73.1 1.0 239 
Rural 52.7 0.8 507 86.3 0.3 202 

Ndjekja e mësimit në shkollë        
Shkon në shkollëB 47.7 0.6 1218 79.5 0.7 439 
Nuk shkon në shkollë  33.5 0.0 97 (*) (*) 2 

Arsimi i nënës         
Fillor ose nuk ka 52.5 1.0 446 85.5 1.7 191 
Të mesëm 49.5 0.2 457 76.9 0.0 174 
Sipëror 37.3 0.6 412 (68.4) (0.0) 76 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 60.5 0.8 148 (*) (*) 47 
Nuk ka vështirësi në funksionim 44.9 0.6 1166 77.7 0.8 394 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim (38.7) (4.6) 61 (*) (*) 23 
Nuk ka vështirësi në funksionim 46.0 0.4 1207 79.1 0.8 383 
Nuk ka informacion  (75.4) (0.0) 47 (*) (*) 35 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 43.8 0.8 727 76.6 0.0 250 
Shqiptar 51.6 0.6 366 86.8 0.0 128 
Tjetër 48.1 0.0 221 (*) (*) 63 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 63.2 1.3 315 84.4 2.4 130 
Niveli i dytë 44.2 0.0 266 91.0 0.0 87 
Mesatar 51.0 0.0 216 72.1 0.0 75 
Niveli i katërt 43.5 1.2 275 (76.2) (0.0) 78 
Më i pasur 27.7 0.2 242 (65.6) (0.0) 71 

A Keni parasysh që pragu i numrit të orëve është ndryshuar gjatë realizimit të MICS6, për shkak të definicionit të QZHQ-së. Pra është ndryshuar 
nga 28 në 21 orë për fëmijët e moshës 5-11 vjeçare, gjegjësisht për ata të moshës 12-14 vjeçare. Në definicionin e ri nuk ka më tej numër 
maksimal të orëve të punës së fëmijëve të moshës 15-17 vjeçare. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela PR.3.3: Puna e fëmijëve 
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare sipas përfshirjes në aktivitete ekonomike ose punë të amvisërisë gjatë javës së fundit dhe 
përqindja e atyre të angazhuar në punë gjatë javës së kaluar, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e përfshirë në 
aktivitete ekonomike për një 
numër total orësh gjatë javës 

së fundit:   

Fëmijët e përfshirë në punët 
e amvisërisë për një numër 
total të orëve gjatë javës së 

fundit: 

Puna 
totale e 

fëmijëve1,

A 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare  

Nën pragun 
specifik të 
moshës 

Në ose mbi 
pragun 

specifik të 
moshës   

Nën pragun 
specifik të 
moshës 

Në ose mbi 
pragun 

specifik të 
moshës 

          
Gjithsej 5.3 2.4  54.8 0.6 2.9 2397 
          
Gjinia          

Mashkull 6.7 3.4  51.1 0.6 3.7 1142 
Femër 4.1 1.6  58.4 0.7 2.1 1256 

Mjedisi         
Urban 3.6 1.3  49.8 0.6 1.7 1471 
Rural 7.9 4.3  62.3 0.7 4.7 926 

Mosha         
5-11 0.4 3.8  46.7 0.6 4.4 1315 
12-14 7.4 1.2  79.1 0.7 1.9 441 
15-17 13.9 0.5  na na 0.5 642 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Shkon në shkollëB 5.4 2.5  56.2 0.7 2.9 2193 
Nuk shkon në shkollë  4.3 2.0  32.7 0.0 2.0 204 

Arsimi i nënësC         
Fillor ose nuk ka 6.1 2.8  62.4 1.2 3.6 921 
Të mesëm 5.6 3.4  57.0 0.2 3.4 820 
Sipëror 4.0 0.7  42.1 0.5 1.1 627 
Nuk ka informacion (*) (*)  na na (*) 29 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim          
Ka vështirësi në funksionim 11.2 3.4  67.9 0.6 3.8 266 
Nuk ka vështirësi në funksionim 4.6 2.3  53.2 0.6 2.7 2131 

Vështirësitë e nënës në funksionim          
Ka vështirësi në funksionim (1.1) (2.5)  (55.6) (3.3) (4.6) 136 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.7 2.4  54.0 0.5 2.7 2093 
Nuk ka informacion  3.1 3.2  71.2 0.0 3.2 168 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 4.8 1.8  52.2 0.6 2.2 1303 
Shqiptar 3.8 3.6  60.7 0.4 3.9 643 
Tjetër 8.7 2.7  53.8 1.1 3.4 451 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 6.1 4.4  69.4 1.6 5.5 550 
Niveli i dytë 7.1 3.6  55.7 0.0 3.6 521 
Mesatar 5.1 2.3  56.5 0.0 2.3 412 
Niveli i katërt 6.0 0.8  50.7 1.0 1.5 456 
Më i pasur 1.7 0.5  36.3 0.1 0.6 459 

1 MICS indikatori PR.3 - Puna e fëmijëve; SDG indikatori 8.7.1 
A Definicioni i punës së fëmijëve të përdorë për raportimin e QZHQ-së nuk i përfshin kushtet e rrezikshme të punës. Kjo është ndryshuar në 
raport me MICS6 indikatorët e definuar paraprakisht. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
C Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela PR.3.4: Puna e rrezikshme  
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare të angazhuar në aktivitete ekonomike ose punët e amvisërisë mbi pragun e moshës specifike, përqindja e atyre që punojnë në kushte të rrezikshme, sipas tipit të punës, si dhe përqindja e fëmijëve të 
angazhuar në aktivitete ekonomike ose punët e amvisërisë mbi pragun, ose që punojnë në kushte të rrezikshme gjatë javës paraprake, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve të 
angazhuar në: 

  

Përqindja e fëmijëve, që punojnë në kushte të rrezikshme  

Përqindja e fëmijëve 
të angazhuar në 

aktivitete ekonomik 
ose punë në amvisëri, 
mbi prag ose punojnë 

në kushte të 
rrezikshme 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5-
17 vjeçare 

Bartin 
ngarkes

a të 
rënda 

Punojnë me 
vegla të 

rrezikshme 
ose punon 

me makineri 
të rëndë 

Janë të 
ekspozuar 
në pluhur, 

tym ose gaz 

Janë të 
ekspozuar në 
të ftohtë, të 

ngrohtë 
ekstrem ose 

lagështi 

Janë të 
ekspozuar në 

zhurmë të 
madhe ose 
dridhje të 
madhe 

Punojnë 
në lartësi 

Punojnë me 
substanca 
kimike ose 
eksplozivë 

Janë të 
ekspozuar në 
gjera, procese 

ose kushte tjera 
jo të 

shëndetshme 

Totali i 
punës së 

rrezikshme 

Aktivitet 
ekonomik 

mbi pragun 
e moshës 
specifike 

Punë në 
amvisëri mbi 

pragun e 
moshës 
specifike  

                 
Gjithsej  2.4 0.6  1.6 1.0 1.6 1.5 0.9 0.1 0.1 0.3 3.1 4.9 2397 
                 
Gjinia                 

Mashkull 3.4 0.6  2.9 2.1 2.9 2.9 1.9 0.2 0.2 0.5 6.0 7.6 1142 
Femër 1.6 0.7  0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.5 1256 

Mjedisi                
Urban 1.3 0.6  1.0 0.5 1.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 1.8 2.8 1471 
Rural 4.3 0.7  2.5 1.9 2.5 1.9 1.1 0.2 0.3 0.7 5.3 8.3 926 

Mosha                
5-11 3.8 0.6  0.6 0.2 0.5 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 1.6 4.5 1315 
12-14 1.2 0.7  1.9 1.2 1.5 1.7 0.8 0.4 0.0 0.8 3.7 4.4 441 
15-17 0.5 na  3.3 2.6 3.9 2.4 2.6 0.1 0.4 0.2 6.0 6.0 642 

Ndjekja e mësimit në shkollë               

Shkon në shkollëB 2.5 0.7  1.4 0.7 1.4 1.3 0.6 0.1 0.1 0.3 2.9 4.8 2193 

Nuk shkon në shkollë  2.0 0.0  4.0 3.7 3.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.3 5.2 5.6 204 

Arsimi i nënësC               

Fillor ose nuk ka 2.8 1.2  2.9 2.1 3.4 2.4 1.7 0.2 0.3 0.6 5.1 7.3 921 

Të mesëm 3.4 0.2  1.4 0.5 0.9 1.6 0.7 0.0 0.0 0.2 3.5 5.3 820 

Sipëror 0.7 0.5  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 627 

Nuk ka informacion (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 29 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim              
Ka vështirësi në funksionim 3.4 0.6  1.6 1.1 1.9 2.4 1.1 0.0 1.1 0.0 3.7 4.9 266 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.3 0.6  1.6 1.0 1.5 1.4 0.9 0.1 0.0 0.3 3.1 4.9 2131 

Vështirësitë e nënës në funksionim             
Ka vështirësi në funksionim (2.5) (3.3)  (2.5) (0.0) (2.1) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (5.7) 136 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.4 0.5  1.5 1.0 1.6 1.5 0.9 0.1 0.0 0.3 3.1 4.8 2093 
Nuk ka informacion  3.2 0.0  2.4 2.2 1.7 0.9 2.3 0.0 1.7 0.0 3.5 5.5 168 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë              
Maqedonas 1.8 0.6  1.1 0.5 0.7 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.3 3.9 1303 
Shqiptar 3.6 0.4  1.9 0.9 2.4 1.6 1.0 0.4 0.0 1.0 4.0 5.7 643 
Tjetër 2.7 1.1  2.7 2.5 3.0 1.5 2.1 0.0 0.6 0.2 4.2 6.7 451 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 4.4 1.6  2.8 2.2 4.1 3.8 2.2 0.1 0.0 0.9 6.3 9.0 550 
Niveli i dytë 3.6 0.0  2.1 1.9 2.4 1.3 0.7 0.3 0.5 0.0 4.4 6.9 521 
Mesatar 2.3 0.0  1.3 0.5 0.5 1.5 0.6 0.0 0.0 0.5 2.7 4.2 412 
Niveli i katërt 0.8 1.0  1.3 0.0 0.3 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 456 
Më i pasur 0.5 0.1   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 459 

A Definicioni i punës së fëmijëve të përdorë për raportimin e QZHQ-së nuk i përfshin kushtet e rrezikshme të punës. Kjo është ndryshuar në raport me MICS6 indikatorët e definuar paraprakisht. Kjo kolonë i paraqet definicionet e krahasueshme me 
indikatorin paraprak. Indikatori QZHQ është prezantuar në Tabelën PR.3.3. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
C Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela PR.3.1R: Përfshirja e fëmijëve në aktivitete ekonomike  
Përqindja e fëmijëve sipas përfshirjes në aktivitete ekonomike gjatë javës së fundit, sipas grupmoshave, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve 
të moshës 5-11 

vjeçare të përfshirë në 
aktivitet ekonomik për 

të paktën një orë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-11 
vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të moshës 
12-14 vjeçare të përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 12-
14 vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të moshës 
15-17 vjeçare të përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 
15-17 

vjeçare 

Aktivitet 
ekonomik më 
pak se 14 orë 

Aktivitet 
ekonomik për 
14 orë ose më 

shumë 

Aktivitet 
ekonomik më 
pak  43 orë 

Aktivitet 
ekonomik për 43 

orë ose më 
shumë 

           
Gjithsej 1.6 959 6.7 3.3 321 7.6 1.9 269 
           
Gjinia           

Mashkull 2.1 490 13.9 3.2 146 12.7 3.8 131 
Femër 1.0 469 0.6 3.4 175 2.8 0.0 139 

Ndjekja e mësimit në shkollë          
Shkon në shkollëA 1.1 689 3.8 1.1 229 3.6 0.0 137 
Nuk shkon në shkollë 2.6 270 (13.8) (8.9) 93 11.7 3.8 133 

Arsimi i nënësB          
Para fillor ose nuk ka 3.3 285 (2.5) (4.7) 98 (4.3) (4.3) 97 
Fillor 0.9 596 9.5 3.1 200 8.6 0.6 144 
Të mesëm+ 0.0 78 (*) (*) 23 (*) (*) 9 
Nuk ka informacion  na na na na na (*) (*) 19 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim           
Ka vështirësi në funksionim 4.0 253 (12.2) (7.6) 67 (10.9) (0.0) 65 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.7 706 5.2 2.2 254 6.6 2.4 205 

Vështirësitë e nënës në funksionim (mosha 18-49 vjeçare)          
Ka vështirësi në funksionim 7.2 141 (*) (*) 49 (*) (*) 21 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.6 777 5.6 2.6 235 6.3 2.2 187 
Nuk ka informacion  (*) 41 (*) (*) 38 (9.1) (0.0) 61 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 5.0 268 (0.0) (6.5) 78 (*) (*) 47 
Niveli i dytë 0.0 225 (*) (*) 61 (15.2) (7.0) 60 
Mesatar 0.0 171 (3.7) (0.0) 57 (5.8) (1.2) 68 
Niveli i katërt 1.0 157 (7.5) (0.0) 56 (3.4) (0.0) 45 
Më i pasur 0.0 137 (1.6) (3.5) 69 (0.0) (0.0) 50 

A Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme 
B Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur. 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela PR.3.2R: Përfshirja e fëmijëve në punët e amvisërisë  
Përqindja e fëmijëve sipas përfshirjes në punët e amvisërisëA gjatë javës së fundit, sipas grupmoshave, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 
2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve të 
moshës 5-11 vjeçare të 

përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-11 
vjeçare 

Përqindja e fëmijëve të 
moshës 12-14 vjeçare të 

përfshirë në: 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 
12-14 

vjeçare 

Punë në 
amvisëri për 
më pak se 

21 orë 

Punë në 
amvisëri për 
më shumë 
se 21 orë 
ose më 
shumë 

Punë në 
amvisëri për 
më pak se 

21 orë 

Punë në 
amvisëri për 
më shumë 
se 21 orë 
ose më 
shumë 

         
Gjithsej 42.0 1.4 959 66.2 5.8 321 
         
Gjinia         

Mashkull 39.3 1.1 490 63.6 1.3 146 
Femër 44.8 1.7 469 68.4 9.6 175 

Ndjekja e mësimit në shkollë        
Shkon në shkollëA 41.5 0.1 689 65.2 4.9 229 
Nuk shkon në shkollë 43.3 4.7 270 (68.6) (8.0) 93 

Arsimi i nënës        
Para fillor ose nuk ka 43.6 3.6 285 (70.2) (10.8) 98 
Fillor 40.1 0.6 596 63.7 4.0 200 
Të mesëm+ 50.2 0.0 78 (*) (*) 23 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 55.8 2.2 253 (62.0) (23.3) 67 
Nuk ka vështirësi në funksionim 37.0 1.2 706 67.3 1.2 254 

Vështirësitë e nënës në funksionim (mosha 18-49 vjeçare)        
Ka vështirësi në funksionim 57.8 7.0 141 (*) (*) 49 
Nuk ka vështirësi në funksionim 39.2 0.0 777 62.7 4.7 235 
Nuk ka informacion  (*) (*) 41 (*) (*) 38 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 54.8 1.6 268 (61.0) (14.4) 78 
Niveli i dytë 47.9 3.7 225 (*) (*) 61 
Mesatar 30.2 0.5 171 (76.9) (3.3) 57 
Niveli i katërt 31.1 0.0 157 (67.1) (0.0) 56 
Më i pasur 34.2 0.0 137 (65.4) (1.6) 69 

A Keni parasysh që pragu i numrit të orëve është ndryshuar gjatë realizimit të MICS6, për shkak të definicionit të QZHQ-së. Pra është ndryshuar nga 
28 në 21 orë për fëmijët e moshës 5-11 vjeçare, gjegjësisht për ata të moshës 12-14 vjeçare. Në definicionin e ri nuk ka më tej numër maksimal të 
orëve të punës së fëmijëve të moshës 15-17 vjeçare. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela PR.3.3R: Puna e fëmijëve  
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare sipas përfshirjes në aktivitete ekonomike ose punë të amvisërisë gjatë javës së fundit dhe përqindja e 
atyre të angazhuar në punë gjatë javës së kaluar, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e përfshirë në 
aktivitete ekonomike për 

një numër total orësh gjatë 
javës së fundit:   

Fëmijët e përfshirë në 
punët e amvisërisë për një 
numër total të orëve gjatë 

javës së fundit: 

Puna 
totale e 

fëmijëve1,

A 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare 

Nën pragun 
specifik të 
moshës 

Në ose mbi 
pragun 

specifik të 
moshës   

Nën pragun 
specifik të 
moshës 

Në ose mbi 
pragun 

specifik të 
moshës 

          
Total 2.8 2.0  48.1 2.5 4.1 1550 
          
Gjinia         

Mashkull 4.9 2.6  44.8 1.2 3.6 767 
Femër 0.6 1.4  51.2 3.9 4.5 783 

Mosha         
5-11 0.1 1.6  42.0 1.4 3.0 959 
12-14 6.7 3.3  66.2 5.8 9.1 321 
15-17 7.6 1.9  na na 1.9 269 

Ndjekja e mësimit në shkollë         
Shkon në shkollëB 1.4 1.0  47.4 1.3 2.1 1054 
Nuk shkon në shkollë  5.7 4.1  49.7 5.5 8.2 496 

Arsimi i nënësC         
Fillor ose nuk ka 1.4 3.8  50.4 5.4 8.1 480 
Të mesëm 3.3 1.3  46.1 1.4 2.5 940 
Sipëror 1.9 0.0  54.9 0.0 0.0 110 
Nuk ka informacion (*) (*)  (*) (*) (*) 19 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim          
Ka vështirësi në funksionim 4.0 4.0  57.1 6.6 9.5 385 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.4 1.3  45.0 1.2 2.3 1165 

Vështirësitë e nënës në funksionim (mosha 18-
49 vjeç)         

Ka vështirësi në funksionim 5.3 7.4  64.6 5.9 12.8 211 
Nuk ka vështirësi në funksionim 2.2 1.3  44.7 1.1 2.2 1198 
Nuk ka informacion  4.0 0.0  51.6 12.6 7.1 140 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 1.5 4.7  56.2 4.5 8.7 394 
Niveli i dytë 6.7 2.1  51.1 4.4 5.8 346 
Mesatar 2.0 0.3  41.8 1.2 1.2 296 
Niveli i katërt 2.2 0.6  40.6 0.0 0.6 257 
Më i pasur 0.8 0.9  44.7 0.5 1.4 256 

1 MICS indikatori PR.3 - Puna e fëmijëve; SDG indikatori 8.7.1 
A Definicioni i punës së fëmijëve të përdorë për raportimin e QZHQ-së nuk i përfshin kushtet e rrezikshme të punës. Kjo është ndryshuar në raport 
me MICS6 indikatorët e definuar paraprakisht. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
C Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur 
na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara    
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Tabele PR.3.4R: Puna e rrezikshme  
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare të angazhuar në aktivitete ekonomike ose punët e amvisërisë mbi pragun e moshës specifike, përqindja e atyre që punojnë në kushte të rrezikshme, sipas tipit të punës, si dhe përqindja e fëmijëve të 

angazhuar në aktivitete ekonomike ose punët e amvisërisë mbi pragun, ose që punojnë në kushte të rrezikshme gjatë javës paraprake, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të 
angazhuar në: 

  

Përqindja e fëmijëve, që punojnë në kushte të rrezikshme 
Përqindja e 
fëmijëve të 

angazhuar në 
aktivitete 

ekonomike ose 
punë në amvisëri 

mbi prag, ose 
punojnë në kushte 

të rrezikshme 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare 

Bartin 
ngarkesa të 

rënda 

Punojnë me 
vegla të 

rrezikshme 
ose punon 

me makineri 
të rëndë 

Janë të 
ekspozuar 
në pluhur, 
tym ose 

gaz 

Janë të 
ekspozuar në 
të ftohtë, të 

ngrohtë 
ekstrem ose 

lagështi 

Janë të 
ekspozuar 
në zhurmë 
të madhe 

ose dridhje 
të madhe 

Punojnë në 
lartësi 

Punojnë me 
substanca 
kimike ose 
eksplozivë 

Janë të 
ekspozuar në 

gjera, 
procese ose 

kushte tjera jo 
të 

shëndetshme 
Totali i punës 
së rrezikshme 

Aktivitet 
ekonomik 

mbi pragun 
e moshës 
specifike 

Punë në 
amvisëri mbi 

pragun e 
moshës 
specifike  

                 
Gjithsej 2.0 2.5  1.3 0.8 2.4 3.4 0.7 0.1 0.2 1.4 3.8 6.1 1550 
                 
Gjinia                 

Mashkull 2.6 1.2  2.2 1.2 3.9 5.2 0.8 0.0 0.4 1.9 5.8 7.3 767 
Femër 1.4 3.9  0.4 0.3 0.9 1.7 0.5 0.3 0.0 0.9 1.9 4.9 783 

Mosha                
5-11 1.6 1.4  0.2 0.2 0.6 1.4 0.1 0.0 0.0 1.2 1.4 3.0 959 
12-14 3.3 5.8  1.2 1.6 6.9 7.2 2.0 0.7 0.0 1.6 8.6 14.8 321 
15-17 1.9 na  5.1 1.6 3.2 6.2 1.0 0.0 1.1 1.6 6.9 6.9 269 

Ndjekja e mësimit në shkollë                
Shkon në shkollëB 1.0 1.3  0.2 0.7 1.4 1.1 0.5 0.0 0.0 0.6 1.6 2.8 1054 
Nuk shkon në shkollë  4.1 5.5  3.5 0.9 4.4 8.3 1.0 0.5 0.6 3.0 8.7 13.1 496 

Arsimi i nënësC                
Fillor ose nuk ka 3.8 5.4  1.4 0.0 1.8 4.5 0.2 0.5 0.0 2.7 4.5 8.8 480 
Të mesëm 1.3 1.4  1.0 1.1 2.7 2.9 0.7 0.0 0.3 0.7 3.6 5.1 940 
Sipëror 0.0 0.0  1.1 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 110 
Nuk ka informacion (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 19 

Vështirësitë e fëmijës në 
funksionim                 

Ka vështirësi në funksionim 4.0 6.6  2.0 0.9 3.9 7.0 0.8 0.0 0.0 2.9 7.0 12.9 385 
Nuk ka vështirësi në 

funksionim 
1.3 1.2  1.0 0.7 1.9 2.2 0.6 0.2 0.3 0.8 2.8 3.9 1165 

Vështirësitë e nënës në funksionim               
Ka vështirësi në funksionim 7.4 5.9  1.0 0.0 7.2 12.0 1.7 1.1 0.0 5.7 12.0 18.1 211 
Nuk ka vështirësi në 

funksionim 
1.3 1.1  1.0 0.9 1.7 1.9 0.4 0.0 0.3 0.7 2.4 3.4 1198 

Nuk ka informacion  0.0 12.6  4.0 0.9 1.1 4.0 1.1 0.0 0.0 0.0 4.0 11.1 140 
Indeksi i kuintilit të pasurisë                 

Më i varfër 4.7 4.5  1.4 1.4 3.3 5.3 0.2 0.6 0.8 5.0 5.8 10.2 394 
Niveli i dytë 2.1 4.4  3.5 0.0 4.9 6.8 1.5 0.0 0.0 0.4 7.8 11.5 346 
Mesatar 0.3 1.2  0.7 0.4 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 296 
Niveli i katërt 0.6 0.0  0.0 1.6 1.9 2.6 1.6 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 257 
Më i pasur 0.9 0.5   0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 256 

A Definicioni i punës së fëmijëve të përdorë për raportimin e QZHQ-së nuk i përfshin kushtet e rrezikshme të punës. Kjo është ndryshuar në raport me MICS6 indikatorët e definuar paraprakisht. Kjo kolonë i paraqet definicionet e krahasueshme 
me indikatorin paraprak. Indikatori QZHQ është prezantuar në Tabelën PR.3.3. 
B Nënkupton përfshirjen në edukimin në fëmijëri të hershme  
C Kategoria e arsimit të nënës nuk është dhënë për fëmijët e moshës 15-17 vjeçare sepse konsiderohen si të pavarur 
na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara    
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9.4 MARTESAT E FËMIJËVE  

Martesa120 para moshës 18 vjeçare paraqet shkelje të të drejtave të njeriut, ndonëse ende është realitet për shumë 
fëmijë. E drejta për pajtim “të lirë dhe të plotë” për martesë është e njohur në Deklaratën Universale të të Drejtave 
të Njeriut, ku potencohet që pëlqimi nuk ka mundësi të jetë “i plotë dhe i lirë”, nëse njëra nga palët e përfshira nuk 
ka pjekuri të mjaftueshme për të marrë vendim të mirëinformuar në lidhje me jetën e partnerit. Në Qëllimet për 
Zhvillim të Qëndrueshëm, martesa e fëmijës është identifikuar si praktikë e dëmshme, të cilën bota duhet të synojë 
ta eliminojë deri në vitin 2030. 

Martesat e fëmijëve janë më të zakonshme te vajzat sesa te djemtë, mirëpo anekënd globit haset te fëmijët e të dy 
gjinive. Ndikimet specifike ndaj djemve të martuar në fëmijëri nuk janë të kuptuara mirë, edhe pse martesa i vendos 
djemtë në rolin e të rriturit, që ngërthen përgjegjësi, për të cilat mund të mos jenë të përgatitur. 

Në shumë vise të botës prindërit i inkurajojnë martesat e bijave të tyre, derisa ato janë ende fëmijë, me shpresë që 
martesa do t’u sigurojë atyre përfitime financiare dhe shoqërore, si dhe në atë mënyrë do të arrihet lehtësim 
financiar për familjen. Në parim, martesat e fëmijëve e çrregullojnë zhvillimin e vajzave dhe shpeshherë rezultojnë 
me shtatzëni të hershme dhe izolim social, me pak arsim dhe me trajnim profesional të vobektë, gjë që e fuqizon 
varfërinë të bazuar në kornizën gjinore.121  

Ngushtë e lidhur me dukurinë e martesave të fëmijëve është mosha në të cilën fillon aktiviteti seksual i tyre, ndërsa 
në rastin e femrave edhe lindja e fëmijës. Gratë e martuara para moshës 18 vjeçare ka të ngjarë të kenë më shumë 
fëmijë sesa ato të martuarat më vonë dhe ka më pak gjasa të pranojnë shërbime të kujdesit shëndetësor 
amnor.122,123 Përveç kësaj, vdekjet si rezultat i shtatzënisë njihet se shpijnë drejt shkakut të mortalitetit për vajzat e 
martuara dhe të pamartuara mes moshës 15 dhe 19 vjeçare. 

Tabelat PR.4.1W dhe PR.4.1WR e paraqesin përqindjen e grave të martuara para moshës 15 dhe 18 vjeçare dhe 
përqindjen e vajzave adoleshente të moshës 15-19 vjeçare, të cilat janë aktualisht të martuara, si në shtet po ashtu 
edhe ato që jetojnë në vendbanimet rome. 

Tabela PR.4.2W e paraqet proporcionin e grave, të cilat kanë qenë fillimisht të martuara ose janë futur në bashkësi 
martesore para moshës 15 dhe 18 vjeçare sipas mjedisit dhe grupeve të moshës. Shqyrtimi i përqindjeve të grave 
të martuara mes moshës 15 dhe 18 vjeçare nëpër grupmosha të ndryshme, mundëson që me kalimin e kohës të 
monitorohen trendet për observim të martesave të fëmijëve. Nuk është dhënë Tabela PR.4.2WR për kategorizimin 
sipas mjedisit jetësor në vendbanimet rome, për shkak të numrit të vogël të rasteve në mjediset rurale.  

Komponentë tjetër është dallimi i moshës me bashkëshortëve me indikatorin e grave të martuara/në bashkëjetesë 
që janë 10 ose më shumë vite më të reja nga bashkëshorti i tyre aktual. Tabelat PR.4.3 dhe PR.4.3R i paraqesin 
rezultatet e dallimit në moshë ndërmjet grave dhe bashkëshortëve ose partnerëve të tyre.

 

120 Në këtë kapitull të gjitha referencat për martesë i përfshijnë edhe lidhet e bashkëjetesës. 
121 Bajracharya, A. and N. Amin, S. Poverty, marriage timing, and transitions to adulthood in Nepal: A longitudinal analysis using 

the Nepal living standards survey. Poverty, Gender, and Youth Working Paper No. 19. New York: Population Council, 2010. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf.; 

Godha, D. et al. 2011. The influence of child marriage on fertility, fertility-control, and maternal health care utilization. 

MEASURE/Evaluation PRH Project Working paper 11-124. 
122 Godha D., D. Hotchkiss and A. Gage. "Association Between Child Marriage and Reproductive Health Outcomes and Service 

Utilization: A Multi-Country Study from South Asia." Journal of Adolescent Health 52, no. 5 (2013): 552-58. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.021. 
123 Nour, N. "Health Consequences of Child Marriage in Africa." Emerging Infectious Diseases 12, no. 11 (2006): 1644-649. 

doi:10.3201/eid1211.060510. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf
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Tabela PR.4.1W: Martesa e fëmijëve (gratë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat janë martuan për herë të parë ose kanë hyrë në bashkëjetesë para ditëlindjes së tyre të 15-të, përqindjet e grave të moshës 20-49 dhe 20-24 vjeçare, të cilat janë martuar për 
herë të parë ose kanë hyrë në bashkëjetesë, para ditëlindjeve të tyre të 15-të dhe 18-të, përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Gratë e moshës 15-49 vjeçare   Gratë e moshës 20-49 vjeçare   Gratë e moshës 20-24 vjeçare 
 

Gratë e moshës 15-19 vjeçare 

Përqindja e 
grave të 

martuara para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 

moshës 15-
49 vjeçare   

Përqindja e 
grave të 

martuara para 
moshës 15 

vjeçare 

Përqindja e 
të 

martuarave 
para moshës 

18 vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës  
20-49 

vjeçare   

Përqindja e 
grave të 
martuara 

para moshës  
151 

Përqindja e 
të 

martuarave 
para moshës 

182 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-24 

vjeçare    

Përqindja 
aktuale e të 

martuarave/në 
bashkëjetesë3 

Numri i grave 
të moshës 15-

49 vjeçare 
                

Gjithsej  1.5 3169  1.7 10.0 2795  0.3 7.5 422  5.6 374 
                

Mjedisi               
Urban 1.5 2010  1.6 8.8 1791  0.0 8.3 261  4.8 219 
Rural 1.6 1159  1.7 12.3 1004  0.7 6.0 161  6.7 156 

Mosha               
15-19 0.5 374  na na na  na na na  5.6 374 

15-17 0.6 239  na na na  na na na  4.6 239 
18-19 0.3 136  na na na  na na na  7.3 136 

20-24 0.3 422  0.3 7.5 422  0.3 7.5 422  na na 
25-29 1.0 446  1.0 5.5 446  na na na  na na 
30-34 2.1 450  2.1 8.4 450  na na na  na na 
35-39 2.6 462  2.6 9.9 462  na na na  na na 
40-44 1.9 504  1.9 13.4 504  na na na  na na 
45-49 1.8 511  1.8 14.4 511  na na na  na na 

Arsimi               
Fillor ose nuk ka 6.3 675  6.3 29.4 642  (2.7) (39.3) 44  (25.6) 34 
Të mesëm 0.3 1227  0.4 8.8 927  0.0 11.8 120  4.1 299 
Sipëror  0.2 1267  0.2 0.8 1226  0.0 0.0 258  (0.0) 41 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49)               
Ka vështirësi funksionale 2.5 120  2.5 31.7 120  (*) (*) 5  (*) 0 
Nuk ka vështirësi funksionale 1.6 2810  1.6 9.1 2674  0.3 7.6 416  7.3 136 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë               
Maqedonas 0.7 2012  0.8 7.2 1819  0.0 2.3 260  3.1 193 
Shqiptar 0.8 716  1.0 6.7 607  0.0 6.3 85  3.1 109 
Tjetër 6.2 441  6.9 29.6 369  1.5 26.4 76  (16.1) 72 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 3.7 560  4.0 24.6 470  1.4 21.8 86  10.9 90 
Niveli i dytë 1.9 613  2.2 14.5 530  0.0 10.2 85  11.3 83 
Mesatar 1.3 608  1.4 7.8 544  0.0 2.7 84  2.8 64 
Niveli i katërt 1.1 683  1.2 5.6 609  (0.0) (2.9) 67  (0.0) 74 
Më i pasur 0.1 705   0.1 1.8 641   (0.0) (0.0) 100   (0.0) 63 

1 Treguesi MICS  PR.4a - Martesa e fëmijëve (para moshës 15 vjeçare); QZHQ 5.3.1 
2 Treguesi MICS  PR.4b -  Martesa e fëmijëve (para moshës 18 vjeçare); QZHQ 5.3.1 

3 Treguesi MICS PR.5 - Gratë e reja të moshës 15-19 vjeçare aktualisht martuara ose në bashkëjetesë 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara   
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Tabela PR.4.2W: Trendet te martesat e fëmijëve (gratë)  
Përqindja e grave që janë martuan për herë të parë ose kanë hyrë në bashkëjetesë para ditëlindjes së tyre të 15 dhe 18, sipas mjedisit të banimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Urban  Rural  Të gjithë 

Përqindja e 
grave të 

martuara para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të 
martuara 

para moshës 
18 vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-49 

vjeçare   

Përqindja e 
grave të 
martuara 

para moshës 
15 vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të 
martuara 

para moshës 
18 vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
20-49 

vjeçare   

Përqindja e 
grave të 
martuara 

para moshës 
15 vjeçare 

Numri i 
grave të 
moshës 
15-49 

vjeçare 

Përqindja e 
grave të 

martuara para 
moshës 18 

vjeçare 

Numri i grave 
të moshës 20-

49 vjeçare 

                  

Gjithsej  1.5 2010 8.8 1791  1.6 1159 12.3 1004  1.5 3169 10.0 2795 

                 
Mosha                

15-19 0.5 219 na na  0.5 156 na na  0.5 374 na na 
15-17 0.4 153 na na  0.8 86 na na  0.6 239 na na 
18-19 (0.6) 66 na na  0.0 70 na na  0.3 136 na na 

20-24 0.0 261 8.3 261  0.7 161 6.0 161  0.3 422 7.5 422 
25-29 1.0 282 5.5 282  1.1 164 5.5 164  1.0 446 5.5 446 
30-34 2.0 281 5.9 281  2.2 170 12.6 170  2.1 450 8.4 450 
35-39 3.7 314 9.2 314  0.4 148 11.4 148  2.6 462 9.9 462 
40-44 1.1 320 11.6 320  3.4 184 16.5 184  1.9 504 13.4 504 
45-49 1.6 334 11.3 334  2.2 177 20.2 177  1.8 511 14.4 511 

na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
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Tabela PR.4.3: Dallimi i moshës mes bashkëshortorëve 
Shpërndarja e përqindjes së grave aktualisht të martuara/në bashkëjetesë të moshës 20-24 vjeçare sipas dallimit në moshë me bashkëshortin ose 
partnerin e tyreA, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave aktualisht të martuara/në bashkëjetesë të 
moshës 20-24 vjeçare burri ose partneri i të cilave është: 

Gjithsej 

Numri i grave të 
moshës 20-24 

vjeçare aktualisht 
të martuara në 
bashkëjetesë Më i ri 

0-4 vjet 
më i 
vjetër 

5-9 vjet 
më i 

vjetër 

10+ vjet 
më i 

vjetër1 
E panjohur mosha e 

bashkëshortit/partnerit  

          
Gjithsej   4.6 57.4 33.3 4.7 0.0 100 126 

          
Mjedisi         

Urban 6.0 48.7 37.9 7.4 0.0 100 72 
Rural 2.7 69.0 27.3 1.0 0.0 100 54 

Arsimi         
Fillor ose nuk ka (15.6) (60.5) (21.0) (2.8) (0.0) 100 30 
Të mesëm 1.7 58.4 31.9 7.9 0.0 100 61 
Sipëror (0.0) (52.8) (46.7) (0.5) (0.0) 100 34 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49)     
 

   
Ka vështirësi funksionale (*) (*) (*) (*) (*) 100 1 
Nuk ka vështirësi funksionale 4.6 56.9 33.7 4.7 0.0 100 124 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 0.9 47.3 46.5 5.3 0.0 100 52 
Shqiptar (0.0) (70.0) (27.2) (2.8) (0.0) 100 31 
Tjetër (12.3) (60.6) (21.9) (5.2) (0.0) 100 43 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 5.7 70.7 22.8 0.8 0.0 100 44 
Niveli i dytë (9.3) (52.3) (29.6) (8.8) (0.0) 100 32 
Mesatar (1.8) (59.4) (28.4) (10.4) (0.0) 100 16 
Niveli i katërt (*) (*) (*) (*) (*) 100 11 
Më i pasur (*) (*) (*) (*) (*) 100 23 

1 MICS indikatori PR.7b – Dallimi i moshës mes bashkëshortëve (mes grave të moshës 20-24) 
A MICS indikatori PR.7a – Dallimi i mohës mes bashkëshortëve (mes grave të moshës 15-19) nuk është paraqitur në tabelë, sepse është bazuar në 
më pak se 25 raste të papeshuara.   
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela PR.4.1WR: Martesa e fëmijëve 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, të cilat janë martuan për herë të parë ose kanë hyrë në bashkëjetesë para ditëlindjes së tyre të 15-të, përqindjet e grave të moshës 20-49 dhe 20-24 vjeçare, të cilat 
janë martuar për herë të parë ose kanë hyrë në bashkëjetesë, para ditëlindjeve të tyre të 15-të dhe 18-të, përqindja e grave të moshës 15-19 vjeçare aktualisht të martuara ose në bashkëjetesë, Vendbanimet 
rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Gratë e moshës 15-49 vjeçare   Gratë e moshës 20-49 vjeçare   Gratë e moshës 20-24 vjeçare 
 

Gratë e moshës 15-19 vjeçare 

Përqindja e 
grave të 

martuara para 
moshës 15 

vjeçare 

Numri i 
grave të 

moshës 15-
49 vjeçare   

Përqindja 
e grave 

të 
martuara 

para 
moshës 

15 
vjeçare 

Përqindja e 
të 

martuarave 
para 

moshës 18 
vjeçare 

Numri i 
grave 

të 
moshës  
20-49 

vjeçare   

Përqindja 
e grave të 
martuara 

para 
moshës  

151 

Përqindja e 
të 

martuarave 
para 

moshës 
182 

Numri i 
grave 

të 
moshës 
20-24 

vjeçare    

Përqindja 
aktuale e të 

martuarave/në 
bashkëjetesë 3 

Numri i 
grave të 

moshës 15-
49 vjeçare  

                
Gjithsej  13.4 1422  14.8 45.7 1197  15.5 45.1 241  22.6 225 
                
Mosha               

15-19 6.0 225  na na na  na na na  22.6 225 
15-17 4.8 142  na na na  na na na  14.0 142 
18-19 8.0 83  na na na  na na na  37.3 83 

20-24 15.5 241  15.5 45.1 241  15.5 45.1 241  na na 
25-29 15.1 224  15.1 42.9 224  na na na  na na 
30-34 17.4 188  17.4 49.9 188  na na na  na na 
35-39 11.4 180  11.4 38.7 180  na na na  na na 
40-44 12.6 193  12.6 45.6 193  na na na  na na 
45-49 16.5 171  16.5 53.0 171  na na na  na 0 

Arsimi               
Para fillor ose nuk ka 23.6 302  24.2 57.1 285  (26.2) (61.3) 48  (*) 17 
Fillor 13.9 836  14.7 49.4 717  20.5 57.3 107  26.5 119 
Të mesëm+ 1.0 284  1.4 15.4 194  3.2 21.0 86  10.6 90 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49)               
Ka vështirësi funksionale 20.6 159  20.3 59.9 153  (*) (*) 12  (*) 6 
Nuk ka vështirësi funksionale 13.5 1121  14.0 43.6 1044  14.9 44.6 229  37.5 77 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 18.9 265  20.8 57.5 219  27.2 65.6 53  (25.4) 45 
Niveli i dytë 17.6 283  19.7 46.6 232  (23.3) (59.0) 50  24.1 51 
Mesatar 11.8 295  13.4 48.9 241  (8.1) (43.0) 38  28.3 54 
Niveli i katërt 12.2 274  13.8 40.2 240  15.9 33.9 49  (11.2) 34 
Më i pasur 7.3 306   7.6 37.1 264   1.1 23.1 52   (19.6) 41 

1 Treguesi MICS  PR.4a - Martesa e fëmijëve (para moshës 15 vjeçare); QZHQ 5.3.1 
2 Treguesi MICS  PR.4b -  Martesa e fëmijëve (para moshës 18 vjeçare); QZHQ 5.3.1 

3 Treguesi MICS PR.5 - Gratë e reja të moshës 15-19 vjeçare aktualisht martuara ose në bashkëjetesë 
na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela PR.4.3R: Dallimi i moshës mes bashkëshortorëve  
Shpërndarja e përqindjes së grave aktualisht të martuara/në bashkëjetesë të moshës 20-24 vjeçare sipas dallimit në moshë me bashkëshortin ose partnerin e tyre, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave aktualisht të martuara/në 
bashkëjetesë të moshës 15-19 vjeçare burri ose 

partneri i të cilave është: 

Gjithsej  

Numri i 
grave të 

moshës 15-
19 vjeçare 

aktualisht të 
martuara në 
bashkëjetesë 

Përqindja e grave aktualisht të martuara/në 
bashkëjetesë të moshës 20-24 vjeçare burri ose 

partneri i të cilave është:  

Gjithsej 

Numri i 
grave të 

moshës 20-
24 vjeçare 

aktualisht të 
martuara në 
bashkëjetesë Më i ri 

0-4 vjet 
më i 
vjetër 

5-9 vjet 
më i 
vjetër 

10+ vjet 
më i 

vjetër 1 

E panjohur 
mosha e 

bashkëshortit/ 
partnerit Më i ri 

0-4 vjet 
më i 
vjetër 

5-9 vjet 
më i 
vjetër 

10+ vjet 
më i 

vjetër 1 

E panjohur 
mosha e 

bashkëshortit/ 
partnerit 

                  
Gjithsej  8.6 52.1 31.3 8.0 0.0 100 51 16.2 58.6 20.3 4.8 0.0 100 166 
      

 
          

Arsimi     
 

          
Para fillor ose nuk ka (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 10 (13.2) (52.4) (25.4) (9.0) (0.0) 100 34 
Fillor (6.2) (53.3) (35.4) (5.1) 0.0 100 31 14.8 58.0 23.8 3.5 0.0 100 89 
Të mesëm+ (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 10 (21.5) (64.6) (9.5) (4.4) (0.0) 100 44 

Vështirësi në funksionim (mosha 18-49)     

 

          
Ka vështirësi funksionale (*) (*) (*) (*) (*) 100 2 (*) (*) (*) (*) (*) 100 7 
Nuk ka vështirësi funksionale (10.6) (52.9) (24.4) (12.1) 0.0 100 29 17.0 57.3 20.7 5.0 0.0 100 159 

Indeksi i kuintilit të pasurisë      

 

          
Më i varfër (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 12 (13.7) (45.2) (28.2) (12.9) (0.0) 100 40 
Niveli i dytë (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 12 (9.0) (60.7) (27.1) (3.1) (0.0) 100 37 
Mesatar (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 15 (19.7) (66.4) (13.9) (0.0) (0.0) 100 24 
Niveli i katërt (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 4 (11.6) (62.4) (21.3) (4.6) (0.0) 100 36 
Më i pasur (*) (*) (*) (*) (0.0) 100 8 (31.6) (63.4) (4.9) (0.0) (0.0) 100 29 

1 MICS indikatori PR.7a - Dallimi i moshës mes bashkëshortëve (mes grave të moshës 15-19) 
2 MICS indikatori PR.7b – Dallimi i moshës mes bashkëshortëve (mes grave të moshës 20-24) 

na: nuk është e zbatueshme 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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9.5 QËNDRIMET NDAJ DHUNËS FAMILJARE  

MICS 2018-2019 për Maqedoninë e Veriut dhe MICS 2018-2019 për vendbanimet rome i kanë vlerësuar qëndrimet 
e grave të moshës 15-49 vjeçare ndaj rrahjes së grave, duke i pyetur të anketuarat, nëse ato mendojnë se burrave 
iu arsyetohet t’i godasin ose rrahin gratë e tyre në situata të ndryshme. Qëllimi i këtyre pyetjeve është të vlerësohet 
justifikimi shoqëror i dhunës (në kontekst kur gratë kanë status më të ulët në shoqëri) si masë disiplinore, në rast 
se gratë nuk përputhen me disa role të pritura prej tyre, të përcaktuara mbi bazë gjinore. Përgjigjet në këto pyetje 
do të mund të gjenden në tabelat PR.8.1W dhe PR.8.1WR, për gratë në shtet dhe në vendbanimet rome.  

Tabela PR.8.1W: Qëndrimet ndaj dhunës në familje (gratë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare që besojnë se është e justifikueshme rrahja e gruas nga ana e burrit në rrethana të 
ndryshme, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave që besojnë se burrit i arsyetohet ta rrahë 
gruan e tij: 

Numri i 
grave 

Nëse ajo 
del prej 

shtëpie pa i 
treguar atij 

Nëse ajo 
i 

neglizhon 
fëmijët 

Nëse 
ajo 

grindet 
me të 

Nëse ajo 
e 

refuzon 
të bëjë 

seks me 
të 

Nëse ajo 
djeg e 

ushqimin 

Për 
cilëndo 

nga 
këto 
pesë 

arsye1 

          

Gjithsej  3.4 8.2 3.9 2.6 1.5 10.0 3169 
          
Mjedisi         

Urban 1.5 4.5 2.0 1.8 1.2 5.7 2010 
Rural 6.7 14.5 7.3 4.2 2.0 17.4 1159 

Mosha         
15-17 4.7 10.2 5.2 4.4 3.3 12.1 239 
18-19 2.2 8.1 3.4 1.3 0.5 9.8 136 
20-24 2.8 6.3 3.1 1.2 1.0 7.6 422 
25-29 1.8 7.2 1.5 1.5 0.9 7.5 446 
30-34 3.1 7.4 3.3 3.3 0.6 9.4 450 
35-39 2.9 6.7 2.3 2.9 0.6 8.1 462 
40-44 2.4 6.8 4.3 2.3 1.3 10.2 504 
45-49 6.6 13.2 8.0 3.8 3.7 15.1 511 

Arsimi         
Fillor ose nuk ka 11.2 23.1 12.2 8.9 4.6 26.8 675 
Të mesëm 2.1 6.6 2.7 1.2 0.8 8.5 1227 
Sipëror 0.4 1.8 0.8 0.7 0.6 2.4 1267 

Statusi martesor/në bashkëjetesë         
Aktualisht e martuar/në bashkëjetesë 4.4 9.8 5.1 3.2 1.9 12.1 2121 
Më parë e martuar/në bashkëjetesë 1.6 4.3 1.7 1.7 0.9 4.3 158 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 1.4 5.0 1.6 1.3 0.8 6.0 887 
Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) 3 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49)         
Ka vështirësi në funksionim 10.1 18.4 11.8 9.7 4.9 21.7 120 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.0 7.6 3.5 2.2 1.2 9.3 2810 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         
Maqedonas 0.9 3.2 1.8 0.9 0.8 4.2 2012 
Shqiptar 9.2 19.6 9.4 5.5 2.9 23.8 716 
Tjetër 5.2 12.4 5.2 5.8 2.7 14.0 441 

Kuintili i indeksit të pasurisë          
Më i varfër 13.9 24.3 12.9 9.6 5.5 29.0 728 
Niveli i dytë 2.2 8.5 3.8 1.9 0.7 10.9 731 
Mesatar 1.0 4.8 1.3 0.3 0.3 5.8 702 
Niveli i katërt 1.2 2.5 1.2 1.6 0.4 3.9 568 
Më i pasur 1.6 2.3 1.6 0.7 0.7 3.2 440 

1 MICS indikatori PR.15 - Qëndrimet ndaj dhunës në familje 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara    
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Tabela PR.8.1WR: Qëndrimet ndaj dhunës në familje (gratë) 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare që besojnë se është e justifikueshme rrahja e gruas nga ana e burrit në rrethana të 
ndryshme, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e grave që besojnë se burrit i arsyetohet ta rrahë gruan e 
tij: 

Numri i 
grave 

Nëse ajo 
del prej 

shtëpie pa 
i treguar 

atij 

Nëse ajo 
i 

neglizhon 
fëmijët 

Nëse 
ajo 

grindet 
me të 

Nëse ajo 
e refuzon 

të bëjë 
seks me 

të 

Nëse 
ajo 

djeg e 
ushqimi

n 

Për 
cilëndo 

nga këto 
pesë 

arsye1 

          
Gjithsej 7.1 14.8 7.2 7.0 2.5 18.8 1422 
          
Mosha         

15-17 7.6 15.3 7.6 6.9 4.9 17.4 144 
18-19 7.1 17.9 8.3 6.0 1.2 21.4 84 
20-24 6.2 14.8 9.1 6.6 1.2 19.8 243 
25-29 8.0 15.6 8.0 6.7 3.6 21.3 225 
30-34 4.2 12.6 6.3 7.3 3.1 16.2 191 
35-39 6.0 14.3 7.1 6.6 2.2 17.0 182 
40-44 8.2 14.8 8.2 9.3 3.3 19.1 183 
45-49 10.0 14.7 4.7 6.5 0.6 18.2 170 

Arsimi         
Para fillor ose nuk ka 10.4 22.5 11.4 11.7 3.7 28.5 298 
Fillor 7.3 14.4 7.2 7.2 2.9 18.3 838 
Të mesëm+ 3.1 7.7 4.2 1.7 0.3 10.1 286 

Statusi martesor/në bashkëjetesë         
Aktualisht e martuar/në bashkëjetesë 7.7 15.6 7.6 7.6 2.5 20.2 1061 
Më parë e martuar/në bashkëjetesë 7.4 15.7 12.0 10.2 3.7 19.4 108 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 4.4 11.1 4.8 3.2 2.0 12.7 252 
Nuk ka info (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49)        
Ka vështirësi në funksionim 12.0 20.3 13.3 12.7 5.7 26.6 158 
Nuk ka vështirësi në funksionim 6.3 13.9 6.6 6.3 1.8 17.9 1120 

Kuintili i indeksit të pasurisë          
Më i varfër 9.7 21.6 11.9 11.2 3.7 28.0 268 
Niveli i dytë 8.2 17.8 9.3 7.5 4.3 21.4 281 
Mesatar 7.4 12.2 8.4 7.1 1.4 16.6 296 
Niveli i katërt 5.1 12.6 4.7 4.0 1.4 15.2 277 
Më i pasur 5.3 10.3 3.3 5.7 2.0 13.7 300 

1 MICS indikatori PR.15 - Qëndrimet ndaj dhunës në familje 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara   
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 JETA NË MJEDIS TË SIGURT DHE TË PASTËR  

10.1 UJI I PIJSHËM 

Qasja në ujë të sigurt për pije, pajisje sanitare dhe higjienë (WASH) është me rëndësi parësore për shëndet të mirë, 
mirëqenie dhe produktivitet dhe është gjithandej e njohur si e drejtë e njeriut.124. Qasja joadekuate në WASH është 
shkaktar primar për përcjelljen e sëmundjeve siç janë kolera, diarrea, dizinteria, hepatiti A, tifoja dhe polio. 
Sëmundjet e diarresë e përkeqësojë gjendjen e kequshqimit dhe ngel shkaktar kryesor global për vdekjen e fëmijës. 

Uji i pijshëm mund të jetë i ndotur me jashtëqitje njerëzore ose shtazore që përmbajnë patogjenë, ose me ndotës 
kimikë dhe fizikë me efekte të dëmshme ndaj shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës. Ndonëse përmirësimi i cilësisë së 
ujit është me rëndësi thelbësore për parandalim të sëmundjeve, përmirësimi i qasjes dhe disponueshmërisë së ujit 
të pijshëm është po aq i rëndësishëm, veçanërisht për gratë dhe vajzat, të cilat zakonisht mbajnë përgjegjësinë 
kryesore për bartjen e ujit, edhe atë shpeshherë për distanca të gjata.125 

Synimet e QZHQ-së në lidhje me ujin e pijshëm janë shumë më ambicioze sesa QMZH-të, andaj në mënyrë të 
ndryshme synojnë të arrijnë qasje universale në shërbime themelore (QZHQ 1.4) dhe qasje universale në shërbime 
të menaxhuara në mënyrë të sigurt (SDG 6.1). Për më shumë informacione në lidhje me synimet globale dhe 
indikatorët, ju lusim vizitoni ueb faqen e Programit të përbashkët të OBSH-së/UNICEF-it për monitorim të furnizimit 
me ujë dhe sigurimit të hapësirave sanitare dhe higjienës.126 

Shpërndarja e popullsisë sipas burimit kryesor të ujit të pijshëm është dhënë në tabelën WS.1.1. Popullsia e cila 
përdor burime të përmirësuara të ujit të pijshëm është ajo që përdor cilindo qoftë nga këta lloje të furnizimit: ujë në 
gypa (në ambientin e banimit, në kompleksin e banimit, në oborr ose në ngastër/truall, te fqinjët, çezmë/gyp publik), 
pus me gyp/gyp me pompë, pus i gërryer, burim i mbrojtur, akumulim i ujërave të shiut dhe ujë i paketuar ose 
sjellë127. Informacionet e njëjta për popullsinë që jeton në vendbanimet rome janë dhënë ne tabelën WS.1.1R. 

Tabelat WS.1.2 dhe WS.1.2R e paraqesin sasinë e kohën së nevojshme për shkuarje dhe ardhje për të marrë ujë për 
përdoruesit e burimeve të përmirësuara dhe jo të përmirësuara të ujit. Anëtarët e amvisërisë, që përdorin burime 
të përmirësuara të ujit, që gjenden në ambientet e banimit, ose që nevojitet deri në 30 minuta për të udhëtuar për 
të grumbulluar ujë i përmbush kriteret e QZHQ-së për shërbime “themelore” për ujë të pijshëm. 

Tabela e WS.1.3 e paraqet gjininë dhe moshën e anëtarëve të amvisërisë, që zakonisht janë përgjegjës për 
grumbullimin e ujit nga anëtarët e amvisërisë pa burime të ujit në ambientet, ku jetojnë. Tabelat WS 1.4 paraqesin 
kohën mesatare të kaluar për çdo ditë nga anëtarët e amvisërisë, kryesisht përgjegjës për grumbullimin e ujit të 
pijshëm. Për amvisëritë e vendbanimeve rome, këto informacione janë prezantuar në tabelat WS.1.3R dhe WS.1.4R. 

Tabelat WS.1.5 dhe WS.1.5R e paraqesin proporcionin e anëtarëve të amvisërisë në shtet dhe në vendbanimet 
rome, që posedojnë ujë të mjaftueshëm, kur iu nevojitet nga burimi i tyre kryesor i furnizimit më ujë dhe arsyet 
kryesore që anëtarët e amvisërisë nuk mund të kenë qasje në ujë në sasi të mjaftueshme, atëherë kur iu nevojitet.

 

124 Të drejtat e njeriut në ujë dhe hapësira sanitare janë pranuar në mënyrë eksplicite nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së 

dhe Këshilli për të Drejtat e Njeriut në vitin 2010 dhe 2015. 
125 OBSH-ja dhe UNICEF-i. Safely Managed Drinking Water: thematic report on drinking water. Geneva: WHO Press, 2017. 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf. 
126 "Home." JMP. Qasur më 6  shtator 2018. https://washdata.org/. 
127 Uji i paketuar (uji në shishe dhe në qese) dhe uji i sjellë (kamion me cisternë dhe rezervar të vogël të ujit) trajtohen si burime 

të përmirësuara të ujit, duke u bazuar n definicionin e QZHQ-së.  

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://washdata.org/
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Tabela WS.1.1: Përdorimi i burimeve të përmirësuara dhe të papërmirësuara të ujit  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas burimit kryesor të ujit të pijshëm dhe përqindja e popullatës së amvisërisë që përdorin burime të përmirësuara të ujit të pijshëm, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Burimi kryesor i ujit të pijshëm    

Gjithsej 

Përqindja e 
atyre 

që përdorin 
burime 

të 
përmirësuara 

të 
ujit të 

pijshëm 1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 

Burimet e përmirësuara 

  

Burimet e papërmirësuara   

Uji nga gypat 

Pus 
gypi, 

shpimi 
Pus i 

mbrojtur 
Burim i 
mbrojtur 

Ujë në 
shisheB 

Pus i 
pambrojtur 

Burim i 
pambrojtur 

Uji mbi 
sipërfaqe Tjetër 

Nuk 
ka 

info 

Në 
objektin 

e  
banimit 

Në 
oborr, 

ngastër 
Te 

fqinji 

Çezmë/ 
pompë 
publike 

                                    
Gjithsej 86.5 0.5 0.0 0.7 1.8 2.3 2.2 5.3  0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 100.0 99.4 14091 
                    
Mjedisi                   

Urban  92.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 6.4  0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 100.0 99.7 8949 
Rural 76.5 0.8 0.1 1.6 5.0 6.2 5.3 3.5  0.2 0.7 0.1 0.1 0.0 100.0 98.9 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë                   
Fillor ose nuk ka 81.3 1.5 0.1 1.2 2.8 4.9 4.1 3.4  0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 100.0 99.3 4007 
Të mesëm 89.1 0.2 0.0 0.5 2.0 1.5 1.7 3.9  0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 100.0 99.2 6657 
Sipëror  87.3 0.1 0.0 0.4 0.2 0.6 1.0 10.3  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 3428 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                   
Maqedonas 90.4 0.3 0.0 0.3 1.4 0.6 1.0 5.4  0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 100.0 99.6 9286 
Shqiptar 75.3 0.5 0.0 1.6 1.9 7.8 6.9 4.5  0.1 1.1 0.2 0.0 0.0 100.0 98.6 3004 
Tjetër 84.8 1.8 0.0 1.1 3.7 1.6 0.7 6.2  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                    
Më i varfër 68.0 2.5 0.1 2.4 6.7 9.2 8.0 1.3  0.4 1.1 0.2 0.2 0.0 100.0 98.2 2818 
Niveli i dytë 90.7 0.3 0.0 0.5 1.3 1.4 2.1 2.8  0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 100.0 99.0 2818 
Mesatar 93.6 0.0 0.0 0.5 0.9 0.8 0.3 3.6  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 2821 
Niveli i katërt 93.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 6.5  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2823 
Më i pasur 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 12.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2811 

1 MICS indikatori WS.1 - Përdorimi i burimeve të përmirësuara të ujit të pijshëm 
A Këto burime të ujit nuk janë prezantuar, sepse nuk janë hasur raste: akumulimi i ujit të shiut, kamion me cisternë dhe rezervar të vogël të ujit. 
B Uji i ambalazhuar dhe i transportuar konsiderohet si burim i përmirësuar ujit të pijshëm bazuar në përkufizimin e ri të QZHQ-së 
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Tabela WS.1.2: Përdorimi shërbimeve themelore dhe të kufizuara të furnizimit me ujë të pijshëm 
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas kohës që nevojitet të shkohet deri te burimi i ujit të pijshëm, marrja e ujit dhe bartja për në 
shtëpi, për përdoruesit e burimeve të përmirësuar dhe të papërmirësuar të ujit të pijshëm si dhe përqindja e përdorimit të shërbimeve themelore për 
furnizim me ujë të pijshëm, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Koha deri te burimi i ujit të pijshëm 

Gjithsej  

Përqindja e 
përdorimit 

të 
shërbimeve 
themelore 

për 
furnizim me 

ujë të 
pijshëm1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 

Përdoruesit e burimeve të 
përmirësuara të ujit të pijshëm  

  

Përdoruesit e burimeve të 
papërmirësuara të ujit të 

pijshëm 

Uji në 
objekte 

Deri në 
dhe 

përfshirë 
30 

minutaA 

Më 
shumë 
se 30 
minuta 

ND/ 
Nuk 

ka info 
Uji në 

objekte 

Deri në 
dhe 

përfshirë 
30 

minutaA 

Më 
shumë 
se 30 
minuta 

              
Gjithsej  96.8 2.1 0.5 0.1  0.0 0.4 0.2 100 98.8 14091 
              
Mjedisi             

Urban  99.0 0.3 0.3 0.0  0.0 0.3 0.0 100 99.3 8949 
Rural 92.8 5.1 0.8 0.2  0.0 0.5 0.5 100 97.8 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë         
 

   
Fillor ose nuk ka 94.6 3.8 0.8 0.1  0.0 0.4 0.3 100 98.3 4007 
Të mesëm 97.1 1.6 0.3 0.1  0.0 0.6 0.2 100 98.7 6657 
Sipëror  98.7 0.8 0.4 0.0  0.0 0.0 0.1 100 99.5 3428 

Përkatësia e kreut të amvisërisë         
 

   
Maqedonas 98.1 1.1 0.3 0.0  0.0 0.4 0.1 100 99.2 9286 
Shqiptar 92.4 4.5 1.4 0.3  0.1 0.6 0.7 100 96.9 3004 
Tjetër 97.0 3.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100 100.0 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
 

   
Më i varfër 88.5 8.1 1.3 0.3  0.1 0.8 0.9 100 96.5 2818 
Niveli i dytë 97.1 1.4 0.3 0.2  0.0 0.9 0.1 100 98.5 2818 
Mesatar 99.0 0.5 0.4 0.0  0.0 0.1 0.0 100 99.4 2821 
Niveli i katërt 99.6 0.1 0.2 0.0  0.0 0.0 0.0 100 99.7 2823 
Më i pasur 99.6 0.2 0.2 0.0  0.0 0.0 0.0 100 99.8 2811 

1 MICS indikatori WS.2 - Përdorimi shërbimeve themelore për furnizim me ujë të pijshëm; QZHQ indikatori 1.4.1 
A Përfshin raste në të cilat anëtarët e amvisërive nuk bartin (ujë)  
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Tabela WS.1.3: Personi që bart ujin 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive pa ujë të pijshëm në objekte, dhe shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërive pa ujë të pijshëm në objekte sipas personit që zakonisht bart ujin e pijshëm që 
përdoret në amvisëri, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
amvisërive pa ujë 

të pijshëm në 
objekt  

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 

Personi që zakonisht bartë ujë për pije 

Gjithsej  

Numri i anëtarëve të 
amvisërisë pa ujë të 
pijshëm në objekt  Gratë (15+) 

Burrë 
(15+) 

Femër nën 
moshën 15 

vjeçare 

Mashkull nën 
moshën 15 

vjeçare 
Mungon/ND/ 

Anëtarët nuk bartin ujë 

            
Gjithsej 3.2 14091 27.9 55.4 1.5 1.4 13.8 100 453 
            
Mjedisi           

Urban  1.0 8949 12.6 69.9 0.0 0.0 17.4 100 87 
Rural 7.1 5143 31.5 52.0 1.8 1.7 13.0 100 366 

Arsimi i kreut të amvisërisë           
Fillor ose nuk ka 5.4 4007 40.3 43.4 3.2 1.4 11.7 100 214 
Të mesëm 2.9 6657 18.4 60.7 0.0 1.8 19.2 100 193 
Sipëror  1.3 3428 9.1 90.9 0.0 0.0 0.0 100 45 

Burimi i ujit të pijshëm           
i përmirësuar 2.7 14007 30.5 54.4 1.8 1.7 11.5 100 371 
i papërmirësuar  97.1 84 16.1 59.9 0.0 0.0 24.0 100 82 

Përkatësia e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 1.9 9286 21.1 66.1 3.9 0.0 8.9 100 172 
Shqiptar 7.5 3004 22.5 53.7 0.0 2.8 21.0 100 226 
Tjetër 3.0 1801 71.3 28.7 0.0 0.0 0.0 100 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 11.4 2818 30.7 50.5 2.1 2.0 14.7 100 320 
Niveli i dytë 2.9 2818 26.2 55.9 0.0 0.0 17.9 100 82 
Mesatar 1.0 2821 14.8 83.3 0.0 0.0 1.9 100 29 
Niveli i katërt 0.4 2823 (*) (*) (*) (*) (*) 100 10 
Më i pasur 0.4 2811 (*) (*) (*) (*) (*) 100 12 

(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara    
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Tabеlа WS.1.4: Koha që harxhohet për bartjen e ujit 
Koha mesatare që harxhohet për bartjen e ujit nga personi që zakonisht është përgjegjës për bartjen e tij, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Koha mesatare që harxhohet për bartjen e ujit gjatë 
një dite 

Gjithsej 

Numri i anëtarëve të amvisërisë që iu 
mungon uji i pijshëm në objektin, ku 

jetojnë dhe ku anëtarët janë kryesisht 
përgjegjës për bartjen e ujit 

Deri 30 
minuta 

Nga 31 minuta 
deri 1 orë 

Mbi 1 orë e 
deri  3 orë 

Mbi 3 
orë 

         
Gjithsej  89.9 2.7 3.0 4.5 100 391 
         
Mjedisi        

Urban  90.9 2.8 6.3 0.0 100 72 
Rural 89.6 2.7 2.2 5.5 100 319 

Arsimi 
       

Fillor ose nuk ka 88.6 2.0 3.4 6.0 100 218 
Të mesëm 89.1 4.6 3.1 3.2 100 135 
Sipëror  100.0 0.0 0.0 0.0 100 35 
ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) 100 2 

Mosha        
0-9 - - - - - 0 
0-14 (77.7) (0.0) (22.3) (0.0) 100 13 
15-19 (*) (*) (*) (*) 100 14 
20-24 (*) (*) (*) (*) 100 8 
25-49 90.0 3.3 0.0 6.7 100 190 
50+ 91.9 2.6 2.7 2.8 100 164 
ND/Nuk ka info (*) (*) (*) (*) 100 2 

Gjinia  
       

Mashkull 89.7 4.1 4.5 1.7 100 256 
Femër 90.2 0.0 0.0 9.8 100 133 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) 100 2 

Burimi i ujit të pijshëm 
       

i përmirësuar 89.2 3.2 2.2 5.3 100 329 
i papërmirësuar  93.3 0.0 6.7 0.0 100 62 

Përkatësia e kreut të amvisërisë 
       

Maqedonas 91.7 4.0 2.8 1.6 100 157 
Shqiptar 86.2 2.4 4.0 7.4 100 179 
Tjetër 96.6 0.0 0.0 3.4 100 55 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
       

Më i varfër 88.2 3.1 4.2 4.4 100 273 
Niveli i dytë 92.2 0.0 0.0 7.8 100 68 
Mesatar 100.0 0.0 0.0 0.0 100 28 
Niveli i katërt (*) (*) (*) (*) 100 10 
Më i pasur (*) (*) (*) (*) 100 12 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela WS.1.5: Disponueshmëria e ujit të mjaftueshëm për pije kur nevojitet  
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë të cilët kanë në dispozicion ujë të pijshëm, kur u nevojitet dhe shpërndarja në përqindje e shkaqeve kryesore se 
përse anëtarët e amvisërive nuk kanë ujë të mjaftueshëm për pije kur u nevojitet, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
popullatës së 
amvisërive, që 

kanë në 
dispozicion ujë 
të mjaftueshëm 

për pije1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 

Shkaqet kryesore se përse anëtarët e 
amvisërive nuk kanë ujë të mjaftueshëm për 

pijeA 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 

amvisërive që 
nuk kanë ujë të 
mjaftueshëm 
për pije kur u 

nevojitet  

Uji nuk është i 
disponueshëm 

nga burimi 

Nuk ka 
qasje në 

burim Tjetër  

ND/ 
Nuk ka 

info 

           

Gjithsej  81.1 14091 85.7 1.4 2.9 10.0 100.0 2625 
           
Mjedisi          

Urban  84.6 8949 87.0 0.8 3.9 8.3 100.0 1349 
Rural 74.9 5143 84.3 1.9 1.9 11.8 100.0 1276 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
         

Fillor ose nuk ka 74.9 4007 82.8 0.6 2.9 13.7 100.0 1000 
Të mesëm 82.3 6657 88.3 2.5 2.9 6.3 100.0 1147 
Sipëror  86.0 3428 85.6 0.2 2.9 11.3 100.0 479 

Burimi i ujit të pijshëm 
         

i përmirësuar 81.3 14007 85.5 1.4 2.9 10.1 100.0 2595 
i papërmirësuar  46.9 84 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 30 

Përkatësia e kreut të amvisërisë 
         

Maqedonas 81.4 9286 91.4 0.5 2.7 5.4 100.0 1696 
Shqiptar 76.7 3004 69.5 4.0 4.4 22.2 100.0 693 
Tjetër 86.8 1801 92.4 0.0 0.0 7.6 100.0 236 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
         

Më i varfër 75.3 2818 86.9 2.4 1.9 8.9 100.0 694 
Niveli i dytë 76.9 2818 82.4 0.3 3.1 14.2 100.0 629 
Mesatar 81.1 2821 86.8 3.1 1.7 8.3 100.0 533 
Niveli i katërt 82.5 2823 88.8 0.2 6.1 4.9 100.0 483 
Më i pasur 89.6 2811 82.8 0.0 1.8 15.4 100.0 285 

1 MICS indikatori WS.3 - Disponueshmëria e ujit të pijshëm  
A Kategoria "Uji është shumë i shtrenjtë " nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk janë hasur raste të tilla.  
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela WS.1.1R: Përdorimi i burimeve të përmirësuara dhe të papërmirësuara të ujit 
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas burimit kryesor të ujit të pijshëm dhe përqindja e popullatës së amvisërisë që përdorin burime të përmirësuara të ujit të pijshëm, Vendbanimet rome 
të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Burimi kryesor i ujit të pijshëm 

Gjithsej  

atyre 
që përdorin 

burime 
të përmirësuara 

të 

ujit të pijshëm 1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Burime të përmirësuaraA  

  

Burimet e 
papërmirësuara 

A 

Uji nga gypat 

Pus gypi, 
shpimi 

Pus i 
mbrojtur 

Ujë në 

shisheA Tjetër 
Në objektin 
e  banimit 

Në oborr, 
ngastër Te fqinji 

Çezmë/ 
pompë 
publike 

               
Gjithsej  88.7 6.6 0.5 0.6 0.3 0.1 3.0  0.2 100.0 99.8 6241 
               
Arsimi i kreut të amvisërisë              

Para fillor ose nuk ka 83.4 14.1 0.0 0.7 1.4 0.0 0.0  0.4 100.0 99.6 979 
Fillor 90.0 6.2 0.6 0.6 0.1 0.0 2.3  0.1 100.0 99.9 4246 
Të mesëm+ 90.1 1.0 0.4 0.6 0.0 0.4 7.4  0.0 100.0 100.0 988 
Nuk ka info/ND (39.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (60.4)  (0.0) 100.0 (100.0) 28 

Indeksi i kuintilit të pasurisë               
Më i varfër 64.2 28.6 2.3 2.6 1.5 0.0 0.1  0.8 100.0 99.2 1249 
Niveli i dytë 95.6 3.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.8  0.0 100.0 100.0 1245 
Mesatar 95.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0  0.0 100.0 100.0 1250 
Niveli i katërt 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5  0.0 100.0 100.0 1250 
Më i pasur 91.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9  0.0 100.0 100.0 1247 

1 MICS indikatori WS.1 - Përdorimi i burimeve të përmirësuara të ujit të pijshëm  
A Këto burime të ujit nuk janë prezantuar, sepse nuk janë hasur raste: 1) të përmirësuara: burimi i mbrojtur, akumulimi i ujit të shiut, kamion me cisternë dhe rezervar të vogël të ujit, si dhe 2) Të 
papërmirësuara: pus i pambrojtur, burim i pambrojtur, si dhe ujë në sipërfaqe.  
B Uji i ambalazhuar dhe i transportuar konsiderohet si burim i përmirësuar ujit të pijshëm bazuar në përkufizimin e ri të QZHQ-së.   
( )  Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara 
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Tabela WS.1.2R: Përdorimi shërbimeve themelore dhe të kufizuara të furnizimit me ujë të pijshëm  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas kohës që nevojitet të shkohet deri te burimi i ujit të pijshëm, marrja e ujit dhe bartja për në shtëpi, për përdoruesit e burimeve të përmirësuar dhe të 
papërmirësuar të ujit të pijshëm si dhe përqindja e përdorimit të shërbimeve themelore për furnizim me ujë të pijshëm, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Koha deri te burimi i ujit të pijshëm   

Gjithsej  

Përqindja e 
përdorimit të 
shërbimeve 

themelore për 
furnizim me ujë 

të pijshëm 1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 

Përdoruesit e burimeve të përmirësuara të ujit të 
pijshëm 

  

Përdoruesit e burimeve të papërmirësuara 
të ujit të pijshëm 

Uji në objekte 

Deri në dhe 
përfshirë 30 

minutaA 

Më shumë 
se 30 
minuta 

Uji në 
objekte 

Deri në dhe 
përfshirë 30 

minutaA 

Më shumë 
se 30 
minuta 

             

Gjithsej  98.9 0.8 0.1  0.0 0.2 0.0 100.0 99.8 6241 
             

Arsimi i kreut të amvisërisë            
Para fillor ose nuk ka 99.0 0.7 0.0  0.0 0.4 0.0 100.0 99.6 979 
Fillor 98.9 0.9 0.1  0.0 0.1 0.0 100.0 99.8 4246 
Të mesëm+ 99.3 0.5 0.2  0.0 0.0 0.0 100.0 99.8 988 
Nuk ka info/ND (100.0) (0.0) (0.0)  (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (100.0) 28 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
 

   
Më i varfër 95.2 3.8 0.2  0.0 0.8 0.0 100.0 99.0 1249 
Niveli i dytë 99.5 0.3 0.2  0.0 0.0 0.0 100.0 99.8 1245 
Mesatar 100.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1250 
Niveli i katërt 100.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1250 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1247 

1 MICS indikatori WS.2 - Përdorimi shërbimeve themelore për furnizim me ujë të pijshëm; QZHQ indikatori 1.4.1 
A Përfshin raste në të cilat anëtarët e amvisërive nuk bartin (ujë) 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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Tabela WS.1.3R: Personi që bart ujin  
Përqindja e anëtarëve të amvisërive pa ujë të pijshëm në objekte, dhe shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërive pa ujë të pijshëm në objekte sipas personit që zakonisht bart ujin e pijshëm që 
përdoret në amvisëri, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
amvisërive pa ujë 

të pijshëm në 
objekt 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Personi që zakonisht bartë ujë për pije 

Gjithsej  

Numri i anëtarëve të 
amvisërisë pa ujë të 
pijshëm në objekt Gratë (15+) 

Burrat 
(15+) 

Femër nën 
moshën 15 

vjeçare 

Mashkull nën 
moshën 15 

vjeçare 

ND/Nuk ka info/ 
Anëtarët e amvisërisë 

nuk bartin ujë 
            

Gjithsej  1.1 6241 60.4 37.8 0.0 0.0 1.8 100.0 66 
            

Arsimi i kreut të amvisërisë           
Para fillor ose nuk ka 1.0 979 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 10 
Fillor 1.1 4246 (56.5) (41.2) (0.0) (0.0) (2.4) 100.0 49 
Të mesëm+ 0.7 988 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 7 
Nuk ka info/ND (0.0) 28 - - - - - - 0 

Burimi i ujit të pijshëm        
   

i përmirësuar 0.9 6231 (53.6) (44.3) (0.0) (0.0) (2.1) 100.0 56 
i papërmirësuar  (*) 10 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 10 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
   

Më i varfër 4.8 1249 62.4 35.7 0.0 0.0 1.9 100.0 60 
Niveli i dytë 0.5 1245 (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 6 
Mesatar 0.0 1250 - - - - - - 0 
Niveli i katërt 0.0 1250 - - - - - - 0 
Më i pasur 0.0 1247 - - - - - - 0 

( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 

 

Tabele WS.1.4R: Koha që harxhohet për bartjen e ujit 
Koha mesatare që harxhohet për bartjen e ujit nga personi që zakonisht është përgjegjës për bartjen e tij, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Koha mesatare që harxhohet për bartjen e ujit gjatë një dite  

Gjithsej 

Numri i anëtarëve të amvisërisë që iu mungon uji i pijshëm 
në objektin, ku jetojnë dhe ku anëtarët janë kryesisht 

përgjegjës për bartjen e ujit  Deri 30 minuta 
Nga 31 minuta 

deri 1 orë 
Mbi 1 orë e 
deri  3 orë Mbi 3 orë ND/Nuk ka info 

                
GjithsejA 65.1 17.9 0.0 0.0 17.0 100.0 65 
A Karakteristikat e sfondit nuk janë paraqitur në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve të paponderuara për kategorinë e ndarjes.  



 

Jeta në mjedis të sigurt dhe të pastër | P a g e  278 

Tabela WS.1.5R: Disponueshmëria e ujit të mjaftueshëm për pije kur nevojitet  
Përqindja e anëtarëve të amvisërisë të cilët kanë në dispozicion ujë të pijshëm, kur u nevojitet dhe shpërndarja në përqindje e shkaqeve kryesore se 
përse anëtarët e amvisërive nuk kanë ujë të mjaftueshëm për pije kur u nevojitet, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
popullatës së 

amvisërive, që 
kanë në 

dispozicion ujë 
të mjaftueshëm 

për pije1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërive 

Shkaqet kryesore se përse anëtarët e 
amvisërive nuk kanë ujë të mjaftueshëm për 

pijeA 

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 

amvisërive që 
nuk kanë ujë të 

mjaftueshëm për 
pije kur u 
nevojitet 

Uji nuk është i 
disponueshëm 

nga burimi 

Nuk ka 
qasje në 

burim Tjetër  

ND/ 
Nuk ka 

info 

           

Gjithsej  69.7 6241 92.6 2.2 1.8 3.4 100.0 1887 
           
Arsimi i kreut të amvisërisë           

Para fillor ose nuk ka 61.7 979 91.3 2.5 1.8 4.4 100.0 368 
Fillor 69.7 4246 92.7 2.1 1.4 3.8 100.0 1286 
Të mesëm+ 76.5 988 94.1 1.9 4.0 0.0 100.0 232 
Nuk ka info/ND (100.0) 28 - - - - - 0 

Burimi i ujit të pijshëm 
      

   
i përmirësuar 69.6 6231 92.6 2.2 1.8 3.4 100.0 1887 
i papërmirësuar  (*) 10 - - - - - 0 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
      

   
Më i varfër 68.4 1249 90.0 2.0 2.4 5.6 100.0 393 
Niveli i dytë 62.6 1245 94.0 0.6 2.8 2.7 100.0 465 
Mesatar 67.3 1250 93.0 1.9 1.7 3.4 100.0 404 
Niveli i katërt 71.6 1250 88.5 5.9 1.5 4.2 100.0 355 
Më i pasur 78.3 1247 98.7 0.6 0.0 0.6 100.0 270 

1 MICS indikatori WS.3 - Disponueshmëria e ujit të pijshëm 
A Kategoria "Uji është shumë i shtrenjtë" nuk është paraqitur në tabelë, sepse nuk janë hasur raste të tilla.. 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues 
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10.2 LARJA E DUARVE  

Larja e duarve me ujë dhe sapun është mënyra më efektive dhe më e lirë e intervenimit për reduktim të shfaqjes së 
diarresë dhe pneumonisë te fëmijët nën moshën pesë vjeçare128. Më efektive është kur përdoret uji dhe sapuni pasi 
të shkohet në tualet, ose pasi të pastrohet fëmija, para ngrënies ose para përgatitjes së ushqimit dhe para ushqyerjes 
së fëmijës. Observimet e drejtpërdrejta të sjelljes ndaj larjes së duarve në këto çaste kritike janë sfiduese. Një 
alternativë e besueshme për vëzhgimet është vlerësimi i mundësisë, që të vërtetohet sjellja e duhur e larjes së duarve, 
duke kërkuar ta shikoni vendin ku njerëzit i lajnë duart dhe duke vëzhguar nëse uji dhe sapuni (ose materialet tjera 
lokale të pastrimit) janë në dispozicion në atë vend129,130. 

Higjiena nuk ishte përfshirë nga QMZH-ja, por është përfshirë në synimet e QZHQ-së, të cilat e kanë për qëllim të 
arrijnë qasje universale në ambientet themelore për larje të duarve në shtëpi (QZHQ 1.4 dhe 6.2). 

Në Maqedoninë e Veriut, indikatori është përllogaritur në bazë të  “raportimit” të hapësirës për larje të duarve me 
sapun ose detergjent, sesa mundësisë “së observimit” të këtyre hapësirave, madje është përdorë si bazë e hapësirave 
për larje të duarve për raportimin e QZHQ-së dhe për gjenerim të indikatorit të MICS-së. “Hapësira për larje të duarve 
me ujë dhe sapun” (korrespondon me MICS6 indikatorin WS.7; QZHQ indikatorët 1.4.1 & 6.2.1). Kjo dallon nga 
indikatori standard i MICS-së, kur intervistuesit e observojnë edhe ekzistimin e hapësirës për larje të duarve edhe 
qasjen e ujit dhe sapunit ose detergjentit.131 

Tabelat WS.2.1 dhe WS.2.1R e paraqesin proporcioni e anëtarëve të amvisërisë në shtet dhe në vendbanimet rome, 
me hapësira statike ose mobile për larje të duarve, të raportuara në objektin e banimit (objekt, oborr ose ngastër). Po 
ashtu ato e paraqesin edhe proporcionin e hapësirave për larje të duarve,  aty ku është raportuar se ka ujë dhe sapun. 
Anëtarët e amvisërisë me pajisje për larje të duarve dhe me ujë e sapun në ato ambiente i kanë përmbushur kriteret 
për hapësira “themelore” për larje të duarve. 

 

128 Cairncross, S. and V. Valdmanis. “Water supply, sanitation and hygiene promotion Chapter 41.” in Disease Control Priorities in 

Developing Countries. 2nd Edition, edited by Jameson et al. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. 
129 Ram, P.  Practical Guidance for Measuring Handwashing Behavior: 2013 Update. Global Scaling Up Handwashing. Washington 

DC: World Bank Press, 2013. 
130 Vendi ose objekti për larjen e duarve mund të jenë të fiksuara ose të lëvizshme, që mund të përfshijë një lavaman me ujë 

çezme, kova me çezmat, çezmat e rubineteve dhe kutitë ose legenët e destinuar për larje dore. Sapuni përfshin kallëp sapun, 

sapun të lëngshëm, detergjent në pluhur dhe ujë me sapun, por nuk përfshin hirin, tokën, rërën ose agjentët tjerë të larjes së 

duarve. 

131 Për ta lehtësuar barrën e vëzhgimit, MICS për vitin 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut dhe MICS 2018-2019 vendbanimet 

rome të Maqedonisë Veriut kanë përdorë një qasje alternative, e cila përfshinte dy pyetjeve nga moduli i larjes së duarve në 

modulin e Ujit dhe pajisjet sanitare në mënyrë që të konstatohet se ku më shpesh anëtarët e amvisërisë i lajnë duart dhe nëse ka 

në shtëpi ndonjë sapun apo detergjent për larjen e duarve. Supozimi mbështetet në parimin se nëse amvisëria raporton se ka një 

strukturë për larjen e duarve, qoftë një strukturë fikse ose një objekt i lëvizshëm, atëherë nënkuptohet se uji do të jetë i 

pranishëm për larjen e duarve në atë objekt.   



 

Jeta në mjedis të sigurt dhe të pastër | P a g e  280 

Tabela WS.2.1: Vendi për larjen e duarve me ujë dhe sapun në objekte  
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë sipas vendit për larjen e duarve që është vëzhguar si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë sipas pranisë së ujit dhe sapunit apo detergjentit në vendin 
për larjen e duarve, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Hapësira për larjen  
e duarve  

Nuk është 
raportuar a 

ka vend 
të caktuar 

për 
larjen e 

duarve në 
objektin e 

banimit, në 
oborr ose 
në ngastër  Tjetër Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Hapësira për larjen  e 
duarve e raportuar dhe 

Numri 
anëtarëve të 
amvisërisë, 
te të cilët 

është 
raportuar 
vendi për 
larjen e 
duarve 

Përqindja e 
amvisërive me 

një vend 
të caktuar për 

larje e 
duarve ku uji dhe 

sapuni 
për pastrim janë 

të 
pranishëm1,B 

Numri i anëtarëve të 
amvisërisë, ku vendi për 

pastrimin e duarve 
është raportuar, apo 

nuk ka vend të caktuar 
për larjen e duarve në 
shtëpi/banesë, oborr 

apo ngastër  

Vendi 
statik i 

raportuar 

Objekti i 
lëvizshëm 
që është 
vëzhguar 

Uji i 
pranishëmA 

Sapuni i 
pranishëm 

              
Gjithsej  99.5 0.3 0.1 0.1 100.0 14091 100.0 99.8 14068 99.7 14077 
              
Mjedisi             

Urban  99.8 0.0 0.0 0.2 100.0 8949 100.0 99.9 8932 99.9 8934 
Rural 99.0 0.9 0.1 0.0 100.0 5143 100.0 99.5 5136 99.4 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë             
Fillor ose nuk ka 99.0 0.8 0.2 0.0 100.0 4007 100.0 99.3 3998 99.1 4007 
Të mesëm 99.5 0.2 0.0 0.2 100.0 6657 100.0 100.0 6642 100.0 6642 
Sipëror  100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3428 100.0 99.9 3428 99.9 3428 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë             
Maqedonas 99.6 0.3 0.0 0.2 100.0 9286 100.0 99.8 9271 99.8 9272 
Shqiptar 99.6 0.3 0.1 0.0 100.0 3004 100.0 99.9 2999 99.7 3004 
Tjetër 99.1 0.8 0.2 0.0 100.0 1801 100.0 99.7 1798 99.6 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë             
Më i varfër 98.0 1.7 0.3 0.0 100.0 2818 100.0 99.0 2810 98.7 2818 
Niveli i dytë 99.5 0.0 0.0 0.5 100.0 2818 100.0 99.9 2804 99.9 2804 
Mesatar 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2821 100.0 100.0 2821 100.0 2821 
Niveli i katërt 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2823 100.0 100.0 2823 100.0 2823 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2811 100.0 100.0 2811 100.0 2811 

1 Indikatori specifik për hulumtimin WS.S1 - Vendi për larjen e duarve me ujë dhe sapun (indikatori korrespondon me MICS6 indikatorin WS.7; QZHQ indikatorët 1.4.1 & 6.2.1)  
A Supozohet që raportimi për hapësirën për larjen e duarve (objekt statik ose mobil) në objektin e banimit, oborr ose ngastër është zëvendësues i vlefshëm për qasjen e ujit në objektin për larjen e duarve. 
B Të anketuarit kanë raportuar ekzistimin e hapësirës për larjen e duarve me sapun ose detergjent. Kjo dallon nga indikatori standard i MICS-së, në të cilin intervistuesit e observojnë prezencën e objektit për 
larjen e duarve dhe qasjen e ujit dhe sapunit ose detergjentit. Supozohet që vetë-raportimi është zëvendësues i vlefshëm në Maqedoninë e Veriut 
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Tabela WS.2.1R: Vendi për larjen e duarve me ujë dhe sapun në objekte  
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë sipas vendit për larjen e duarve që është vëzhguar si dhe përqindja e anëtarëve të amvisërisë sipas pranisë së ujit dhe sapunit apo detergjentit në vendin 
për larjen e duarve, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Hapësira për larjen  
e duarve 

Nuk është 
raportuar a ka 

vend 
të caktuar për 
larjen e duarve 
në objektin e 
banimit, në 

oborr ose në 
ngastër Tjetër Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Hapësira për larjen  e 
duarve e raportuar dhe  

Numri 
anëtarëve të 

amvisërisë, te 
të cilët është 

raportuar vendi 
për larjen e 

duarve 

Përqindja e 
amvisërive me një 

vend 
të caktuar për larje 

e 
duarve ku uji dhe 

sapuni 
për pastrim janë të 

pranishëm1,B 

Numri i anëtarëve të 
amvisërisë, ku vendi për 
pastrimin e duarve është 

raportuar, apo nuk ka 
vend të caktuar për 
larjen e duarve në 

shtëpi/banesë, oborr apo 
ngastër  

Vendi 
statik i 

raportuar 

Objekti i 
lëvizshëm 
që është 
vëzhguar 

Uji i 
pranishëmA 

Sapuni i 
pranishëm  

              
Gjithsej 97.7 1.9 0.0 0.3 100.0 6241 100.0 97.1 6219 97.0 6220 
              
Arsimi i kreut të amvisërisë             
Para fillor ose nuk ka 96.3 3.7 0.0 0.0 100.0 979 100.0 92.2 979 92.2 979 
Fillor  97.5 1.9 0.0 0.5 100.0 4246 100.0 97.8 4224 97.8 4225 
Të mesëm+ 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 988 100.0 99.3 988 99.3 988 
Nuk ka/ND (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 28 100.0 (79.5) 28 (79.5) 28 
Indeksi i kuintilit të pasurisë             
Më i varfër 91.0 7.2 0.1 1.6 100.0 1249 100.0 89.1 1227 89.0 1228 
Niveli i dytë 97.6 2.4 0.0 0.0 100.0 1245 100.0 96.3 1245 96.3 1245 
Mesatar 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1250 100.0 99.9 1250 99.9 1250 
Niveli i katërt 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1250 100.0 100.0 1250 100.0 1250 
Më i pasur 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1247 100.0 100.0 1247 100.0 1247 

1 Indikatori specifik për hulumtimin WS.S1 - Vendi për larjen e duarve me ujë dhe sapun (indikatori korrespondon me MICS6 indikatorin WS.7; SDG indikatorët 1.4.1 & 6.2.1)  
A Supozohet që raportimi për hapësirën për larjen e duarve (objekt statik ose mobil) në objektin e banimit, oborr ose ngastër është zëvendësues i vlefshëm për qasjen e ujit në objektin për larjen e duarve. 
B Të anketuarit kanë raportuar ekzistimin e hapësirës për larjen e duarve me sapun ose detergjent. Kjo dallon nga indikatori standard i MICS-së, në të cilin intervistuesit e observojnë prezencën e objektit për 
larjen e duarve dhe qasjen e ujit dhe sapunit ose detergjentit. Supozohet që vetë-raportimi është zëvendësues i vlefshëm në Maqedoninë e Veriut 
( ) Numrat e bazuara në 25-49 raste të paponderuara   
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10.3 HAPËSIRAT SANITARE  

Menaxhimi jo i sigurt i jashtëqitjeve të njerëzve dhe higjiena e dobët personale janë ngushtë të ndërlidhura me 
diarrenë dhe infektimet parazitë, siç janë krimba e zorrëve. Përmirësimi i hapësirave sanitare dhe higjienës do të 
mund t’i zvogëlojë sëmundjet e diarresë për më shumë se një të tretat132, dhe në masë substanciale do të mund ta 
zvogëlojë dëmtimin e shëndetit të shkaktuar nga infeksionet e shkaktuara nga toka si dhe spektri i sëmundjeve tjera 
të neglizhuara tropikale, të cilat i prekin mbi 1 miliard banorë anekënd133. 

Synimet e QZHQ-së në lidhje me pajisjet sanitare janë më shumë se ambicioze sesa QMZH-së dhe për dallim prej 
tyre synon të arrijë qasje universale në shërbimet themelore (SDG 1.4) si dhe qasje universale në shërbimet e 
menaxhuara në mënyrë të sigurtë (SDG 6.2). 

Hapësira e përmirësuar sanitare definohet si hapësirë, e cila në mënyrë higjienike i ndan jashtëqitjet e njeriut nga 
kontakti me njerëz. Hapësira e përmirësuar sanitare përfshin: ujë me çurg, kanalizim me gypa, rezervuar septik ose 
gropë nevojtore, gropë nevojtore e përmirësuar me ventilim, gropë nevojtore me pllakë dhe nevojtore me 
kompostim (nevojtore të thata). Tabelat WS.3.1 dhe WS.3.1R e paraqesin popullsinë në shtet dhe në vendbanimet 
rome, e cila përdor pajisje të përmirësuara dhe jo të përmirësuara sanitare. Po ashtu ajo e paraqet proporcionin e 
atyre që i hedhin mbetjet fekale në fusha, male, shkurre, ujëra të hapura, plazhe ose hapësira tjera të hapura ose 
me mbeturina të forta, praktikë e njohur si “kryerje e nevojës në vend të hapur”. 

Në tabelat WS.3.2 dhe WS.3.2R, ku shkronja që iu referohet vendbanimeve rome, e paraqet shpërndarjen e 
popullsisë që përdor hapësira të përmirësuara dhe jo të përmirësuara sanitare janë klasifikuar si amvisëri me 
shërbime “të kufizuara” për qëllimin e monitorimit të QZHQ-së. Amvisëritë të cilat përdorin hapësira të 
përmirësuara sanitare, të cilat nuk ndahen me amvisëri tjera, i përmbushin kriteret e QZHQ-së për shërbime 
“themelore” sanitare dhe mund të konsiderohen “sigurt të menaxhuara” varësisht nga mënyra sesi menaxhohet 
çështja me mbetjet fekale. 

Tablelat WS.3.3 dhe WS.3.3R e paraqesin metodën për pastrimin dhe heqjen e mbetjeve fekale nga gropat e 
përmirësuara të nevojtores dhe nga gjirizet septike. Mbetjet fekale nga gropat e përmirësuara të nevojtores dhe 
nga gjirizet septike, që kurrë nuk zbrazen (ose nuk dihet nëse ndonjëherë janë zbrazur) ose zbrazen dhe groposen 
në gropë të mbuluar, klasifikohen si “të futura në vend të sigurt” dhe i përmbushin kriteret e QZHQ-së për 
“menaxhim të sigurt” të shërbimeve sanitare. Mbetjet fekale të gropave të përmirësuara të nevojtores dhe nga 
gjirizet septike, të nxjerra nga ofruesi i shërbimeve për trajtim të tyre, mund të menaxhohen në mënyrë të sigurte, 
varësisht nga lloji i trajtimit të marrë. Metodat tjera të zbrazjes dhe nxjerrjes nuk janë të konsideruara si “të 
menaxhuara në mënyrë të sigurt”.  

Tabelat WS.3.4 dhe WS.3.4R i përmbledhin mënyrat kryesore të menaxhimit të mbetjeve fekale me sisteme të 
përmirësuara sanitare (gropë e përmirësuar nevojtore dhe gjiriz septik) dhe i krahason ato me proporcionin e 
lidhjeve në rrjete të kanalizimit, hapësirat e papërmirësuara sanitare ose praktikat e kryerje e nevojës në vend të 
hapur. 

Programi i përbashkët i monitorimit (PPM/JMP) ka bërë vlerësime të rregullta mbi progresin nacional, rajonal dhe 
global të ujit të pijshëm, hapësirave sanitare dhe higjienës (WASH) që nga viti 1990. Hapat e shërbimeve të PPM-së 
mundësojnë arritjen e etapave dhe krahasimin e progresit mes shteteve në shkallë të ndryshe të zhvillimit. Që nga 
viti 2015 janë përfshirë shkallët e azhurnuar atë ujit dhe hapësirave sanitare, që ngritën mbi indikatorët e krijuar 
dhe zhvillojnë nivele të reja të kritereve në lidhje me vetë këtë shkallëzim. Po ashtu është përfshirë edhe shkalla e 
tretë për higjienën e larjes së duarve134. Tabelat WS.3.6 dhe WS.3.6R e përmbledhin përqindjen e popullsisë së 
amvisërisë, që i përmbushim kriteret e QZHQ-së për ujë “themelor” për pije, hapësira sanitare dhe shërbime për 
larje të duarve.

 

132 Cairncross, S. et al. "Water, Sanitation and Hygiene for the Prevention of Diarrhoea." International Journal of Epidemiology39, 

no. Suppl1 (2010): 193-205. doi:10.1093/ije/dyq035. 
133 WHO. Water, sanitation and hygiene for accelerating and sustaining progress on Neglected Tropical Diseases. A Global 

Strategy 2015-2020. Geneva: WHO Press, 2015. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E790

8AB6E8B63318F?sequence=1. 
134  WHO, UNICEF and JMP. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene. Geneva: WHO Press, 2017. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1
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Tabela WS.3.1: Përdorimi i hapësirave të përmirësuara dhe të papërmirësuara sanitare 
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas llojit të hapësirave sanitare që përdor amvisëria, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Lloji i hapësirës sanitare që përdoret nga amvisëriaA Jashtëqitje 
në 

ambient të 
hapur (nuk 

ka 
tualet, 

kaçube, 
fushë) Gjithsej  

Përqindja e 
atyre që 
përdorin 
hapësirë 

sanitare të 
përmirësuara 

1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Hapësirë sanitare  e përmirësuar   Hapësirë sanitare e papërmirësuar 

Kur derdhet uji (jashtëqitja) hidhet në: 
Nevojtore 

me gropë e 
ajrosur dhe 

e 
përmirësuar 

Gropë 
nevojtore 

me 
pllakë  

Kanal 
i 

hapur 

Nevojtore 
pa 

pllakë me 
gropë 

të hapur 

Nevojtore/ 
toalet i 
ngritur Tjetër 

ND/ 
Nuk 
ka 
info 

Kanalizim 
me gypa 

Gjiriz 
septik 

Gropë të 
nevojtores 

ND 
ku 

                   
Total 82.0 11.7 0.6 0.4 1.6 0.8  2.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0 97.1 14091 
                   
Mjedisi                  

Urban  98.8 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 99.8 8949 
Rural 52.9 30.9 1.7 1.1 4.1 1.8  5.4 1.8 0.0 0.1 0.1 0.1 100.0 92.4 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë                  
Fillor ose nuk ka 68.8 18.1 1.6 0.3 3.4 1.7  3.9 1.8 0.0 0.2 0.0 0.1 100.0 94.0 4007 
Të mesëm 84.3 10.8 0.3 0.6 1.1 0.7  1.6 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 97.8 6657 
Sipëror 92.9 6.0 0.2 0.0 0.3 0.0  0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 100.0 99.4 3428 

Lokacioni i hapësirës sanitare                  
Në shtëpi/banesë 86.3 11.3 0.3 0.4 0.1 0.0  1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 na 100.0 98.4 12775 
Në ngastër/oborr 40.4 16.6 3.7 0.4 16.6 8.7  6.1 7.1 0.2 0.0 0.1 na 100.0 86.6 1285 
Ndokund tjetër (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) na 100.0 (*) 6 
Nuk ka tualet/kaçube/fushë na na na na na na  na na na na na (*) 100.0 (*) 6 
Nuk ka përgjigje (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 21 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 87.2 8.1 0.3 0.5 1.6 0.7  0.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 98.4 9286 
Shqiptar 63.3 27.7 1.8 0.1 0.2 0.2  6.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 100.0 93.3 3004 
Tjetër 86.5 3.8 0.3 0.5 3.5 2.1  1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 96.8 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 53.2 23.5 2.6 0.5 6.9 3.3  6.2 3.2 0.1 0.1 0.0 0.2 100.0 90.2 2818 
Niveli i dytë 75.9 18.4 0.5 0.5 0.8 0.6  2.5 0.1 0.0 0.1 0.6 0.0 100.0 96.7 2818 
Mesatar 88.7 9.5 0.2 0.5 0.1 0.0  1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.0 2821 
Niveli i katërt 94.9 4.6 0.0 0.3 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 2823 
Më i pasur 97.3 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 2811 

1 MICS indikatori WS.8 - Përdorimi i hapësirave sanitare të përmirësuara; SDG indikatori 3.8.1 
A Përqindja e atyre që përdorin “Tualet me kompostim” dhe “Kovë” nuk janë paraqitur në tabelën, pasi që nuk janë regjistruar raste.  
na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela WS.3.2: Përdorimi i shërbimeve sanitare bazike dhe të kufizuara  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas përdorimit të hapësirave sanitare private dhe publike dhe përdorimi i përbashkët i 
hapësirave sanitare, nga përdoruesit e tualeteve të përmirësuara dhe të papërmirësuara, Maqedonia e Veriut, 2018-2019   

  

Përdoruesit e hapësirës 
sanitare të përmirësuar   

  

Përdoruesit e 
hapësirës sanitare të 

papërmirësuarA 
Jashtëqitje 

në 
ambient të 
hapur (nuk 

ka 
tualet, 

kaçube, 
fushë) Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Nuk 
ndahet 
me të 
tjerë1 

Ndahet 
me 

amvisëri 
të njohur 

Hapësirë 
publike 

Nuk 
ndahet me 

të tjerë 

Ndahet me 
amvisëri të 

njohur 

            
Gjithsej  95.3 1.7 0.0  2.5 0.2 0.0 100.0 14091 
            
Mjedisi           

Urban  98.3 1.4 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 8949 
Rural 90.1 2.2 0.1  7.0 0.5 0.1 100.0 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë           
Fillor ose nuk ka 90.4 3.5 0.0  5.3 0.6 0.1 100.0 4007 
Të mesëm 96.4 1.5 0.0  1.9 0.0 0.0 100.0 6657 
Sipëror 99.2 0.2 0.1  0.6 0.0 0.0 100.0 3428 

Lokacioni i hapësirës sanitare           
Në shtëpi/banesë 97.4 0.9 0.0  1.6 0.0 na 100.0 12775 
Në ngastër/oborr 77.3 9.3 0.0  11.7 1.8 na 100.0 1285 
Ndokund tjetër (*) (*) (*)  (*) (*) na 100.0 6 
Nuk ka tualet/kaçube/fushë na na na  na na (*) 100.0 6 
Nuk ka përgjigje (*) (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 21 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë           
Maqedonas 97.1 1.3 0.0  1.3 0.1 0.0 100.0 9286 
Shqiptar 92.2 1.2 0.0  6.4 0.2 0.1 100.0 3004 
Tjetër  91.4 5.0 0.0  2.7 0.4 0.2 100.0 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë           
Më i varfër 83.5 6.7 0.0  8.8 0.9 0.2 100.0 2818 
Niveli i dytë 95.1 1.2 0.1  2.8 0.0 0.0 100.0 2818 
Mesatar 98.5 0.5 0.0  1.0 0.0 0.0 100.0 2821 
Niveli i katërt 99.7 0.2 0.0  0.1 0.0 0.0 100.0 2823 
Më i pasur 99.9 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0 100.0 2811 

1 MICS indikatori WS.9 - Përdorimi i hapësirave sanitare bazik; SDG indikatori 1.4.1 & 6.2.1 
A Përqindja e përdoruesve të hapësirave publike të papërmirësuara nuk janë paraqitur në tabelë, pasi nuk janë regjistruar raste.  
na: nuk është e zbatueshme 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela WS.3.3: Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga vendi i hapësirave sanitare  
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë sipas zbrazjes dhe largimit të mbetjeve fekale (jashtëqitjeve) në amvisëritë që kanë gropa/rezervuare septike dhe nevojtore të përmirësuara, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019  

  

Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga gropa/rezervuare septike 
E larguar nga 

ofruesi i 
shërbimeve për 

trajtim 

E larguar nga ofruesi i 
shërbimeve në vend 

të panjohur (ND) 

E futur në 
gropë të 
mbuluar 

Në gropë të pambuluar, 
vend të hapur, në ujë 

ose diku tjetër Tjetër 

Nuk e di se ku 
janë dërguar 
jashtëqitjet 

Asnjëherë 
nuk është 
zbrazur  

Nuk e di nëse 
ndonjëherë është 

zbazur/ 
Nuk ka info 

          

Gjithsej  20.9 19.7 3.1 3.7 0.8 2.5 28.3 0.6 
          

Mjedisi         

Urban  27.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 2.6 
Rural 20.5 20.1 3.3 3.9 0.8 2.6 28.6 0.5 

Arsimi i kreut të amvisërisë         
Fillor ose nuk ka 23.7 17.8 2.6 3.9 1.0 2.6 21.0 0.3 
Të mesëm 18.1 20.9 4.0 3.2 0.3 2.3 34.3 0.8 
Sipëror 18.8 23.5 2.0 4.9 1.6 3.0 38.1 0.5 

Lloji i hapësirës sanitare          

Me zbrazje në rezervuar septik 26.2 24.7 3.9 4.7 0.9 3.2 35.6 0.7 
Nevojtore dhe hapësira tjera të përmirësuara na na na na na na na na 

Me zbrazje në gropë të nevojtores  na na na na na na na na 
Nevojtore me gropë e ajrosur dhe e përmirësuar  na na na na na na na na 
Gropë nevojtore me pllakë na na na na na na na na 
Nevojtore me kompostim  na na na na na na na na 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë         

Maqedonas 8.4 24.4 3.8 3.6 0.0 3.4 30.7 0.8 
Shqiptar 37.9 14.6 2.4 3.7 1.7 1.9 29.8 0.4 
Tjetër  4.2 19.3 2.9 4.4 0.0 1.2 7.3 0.0 

Indeksi i kuintilit të pasurisë         
Më i varfër 23.4 15.2 1.7 3.7 0.7 0.8 18.7 0.5 
Niveli i dytë 19.1 18.9 5.9 3.7 1.6 4.2 37.0 0.2 
Mesatar 22.8 27.0 3.8 6.6 0.0 4.9 31.1 1.5 
Niveli i katërt 7.8 40.7 2.8 0.0 0.0 3.2 44.7 0.0 
Më i pasur 15.6 23.4 0.0 0.0 0.0 4.0 55.4 1.5 

1 MICS indikatori WS.10 - Hedhja e sigurt në vend të duhur të mbeturinave fekale të larguara nga vendi i hapësirave sanitare; QZHQ indikatori 6.2.1 
na: nuk është e zbatueshme 
(Vazhdon…) 
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Tabela WS.3.3 (Vazhdon): Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga vendi i hapësirave sanitare  
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë me gjirize/rezervarë septike dhe nevojtore të përmirësuara përmes metodës së zbrazjes ose heqjes, Maqedonia e Veriut 2018-2019 

  

Zbrazja dhe largimi i mbeturinave fekale nga hapësirat sanitare të përmirësuara në 
lokacion 

Gjithsej  

Largim 
mënyrë të 
sigurt në 
lokacion 

për 
mbeturina 
fekale nga 
lokacioni i 
hapësirave 
sanitare1 

Largim në 
mënyrë jo 
të sigurt të  
mbeturina 
fekale nga 
lokacioni i 
hapësirave 

sanitare 

Largimi i 
jashtëqitjeve 
për trajtim 
nga vendi i 
hapësirave 

sanitare 

Numri i 
anëtarëve të 

amvisërive në 
amvisëritë që 

kanë 
hapësirave 
sanitare të 

përmirësuar 

E larguar 
nga ofruesi 

i 
shërbimeve 
për trajtim 

E larguar 
nga ofruesi 

i 
shërbimeve 
në vend të 
panjohur 

(ND) 

E futur 
në 

gropë 
të 

mbuluar 

Në gropë 
të 

pambuluar, 
vend të 

hapur, në 
ujë ose 

diku tjetër 

Nuk e di 
se ku janë 
dërguar 

mbeturinat 
fekale 

Asnjëherë 
nuk janë 
zbrazur 

ND nëse 
janë 

zbrazur 
ndonjëherë 

               

Gjithsej  1.2 7.3 3.2 2.6 0.3 4.3 1.4 100.0 40.9 7.1 52.0 2075 
               
Mjedisi              

Urban  0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 10.1 13.8 100.0 48.6 0.0 51.4 97 
Rural 1.3 7.1 3.3 2.8 0.4 4.0 0.8 100.0 40.5 7.4 52.0 1978 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
             

Fillor ose nuk ka 1.7 9.7 3.8 3.2 0.2 5.8 2.5 100.0 36.0 8.1 55.8 994 
Të mesëm 0.6 6.0 3.2 2.3 0.6 2.7 0.6 100.0 45.6 5.8 48.5 859 
Sipëror 1.2 1.8 0.0 1.1 0.0 3.5 0.0 100.0 44.1 7.6 48.3 222 

Lloji i hapësirës sanitare              
Me zbrazje në rezervuar septik na na na na na na na 100.0 40.2 5.6 54.1 1651 
Nevojtore dhe hapësira tjera të përmirësuara 6.1 35.9 15.5 12.9 1.7 21.0 6.9 100.0 43.5 12.9 43.7 423 

Me zbrazje në gropë të nevojtores  18.6 34.9 1.3 14.7 0.0 30.4 0.0 100.0 31.7 14.7 53.6 90 
Nevojtore me gropë e ajrosur dhe e përmirësuar  4.0 47.3 13.5 9.1 3.2 18.2 4.7 100.0 36.4 9.1 54.5 221 
Gropë nevojtore me pllakë 0.0 14.4 31.0 18.7 0.0 19.0 16.9 100.0 66.9 18.7 14.4 112 
Nevojtore me kompostim  - - - - - - - - - - - 0 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë              
Maqedonas 1.0 8.9 3.7 2.7 0.5 5.3 2.9 100.0 47.1 6.3 46.5 998 
Shqiptar 1.8 0.6 0.4 1.5 0.0 3.2 0.0 100.0 36.2 6.9 56.8 900 
Tjetër  0.0 32.9 14.4 8.0 1.0 4.5 0.0 100.0 29.1 12.4 58.5 176 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
             

Më i varfër 2.4 13.5 5.7 4.6 0.7 6.1 2.4 100.0 35.1 8.9 56.0 1026 
Niveli i dytë 0.0 1.8 1.2 1.3 0.0 4.0 0.8 100.0 49.1 6.6 44.0 570 
Mesatar 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 100.0 37.7 6.6 55.7 275 
Niveli i katërt 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 47.5 0.0 52.5 131 
Më i pasur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 56.9 0.0 43.1 73 

1 MICS indikatori WS.10 - Hedhja e sigurt në vend të duhur të mbeturinave fekale të larguara nga vendi i hapësirave sanitare; QZHQ indikatori 
na: nuk është e zbatueshme 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues   
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Tabela WS.3.4: Menaxhimi i jashtëqitjeve nga hapësirat sanitare të amvisërisë  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas menaxhimit të jashtëqitjeve nga hapësirat sanitare të amvisërive, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përdorimi i sistemeve të përmirësuara sanitare (përfshirë ato të 
përbashkëta)  

E lidhur me 
kanalizim 

Përdorimi i 
hapësirave të 

papërmirësuara 
sanitare  

Praktikojnë 
jashtëqitje 
në ambient 

të 
hapur Nuk ka info Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 

Hedhja e sigurt në 
vend të duhur e 
jashtëqitjeve të 

larguara nga vendi i 
hapësirave sanitare 

Hedhja e pasigurt e 
jashtëqitjeve të 

larguara nga vendi i 
hapësirave sanitare 

argimi i jashtëqitjeve 
për trajtim larg nga 

vendi 1 

            

Gjithsej  6.0 1.0 7.7 82.4 2.7 0.0 0.1 100 14091 
            
Mjedisi           

Urban  0.5 0.0 0.6 98.8 0.0 0.0 0.2 100 8949 
Rural 15.6 2.9 20.0 53.9 7.4 0.1 0.1 100 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
          

Fillor ose nuk ka 8.9 2.0 13.8 69.2 5.9 0.1 0.0 100 4007 
Të mesëm 5.9 0.7 6.3 84.9 1.9 0.0 0.2 100 6657 
Sipëror 2.9 0.5 3.1 92.9 0.5 0.0 0.1 100 3428 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
          

Maqedonas 5.1 0.7 5.0 87.7 1.4 0.0 0.2 100 9286 
Shqiptar 10.8 2.1 17.0 63.4 6.5 0.1 0.1 100 3004 
Tjetër  2.8 1.2 5.7 87.0 3.1 0.2 0.0 100 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
          

Më i varfër 12.8 3.2 20.4 53.8 9.6 0.2 0.0 100 2818 
Niveli i dytë 9.9 1.3 8.9 76.4 2.8 0.0 0.6 100 2818 
Mesatar 3.7 0.6 5.4 89.3 1.0 0.0 0.0 100 2821 
Niveli i katërt 2.2 0.0 2.4 95.2 0.1 0.0 0.0 100 2823 
Më i pasur 1.5 0.0 1.1 97.3 0.1 0.0 0.0 100 2811 

1 MICS indikatori WS.11 - Largimi i jashtëqitjeve për trajtim larg nga vendi; QZHQ indikatori 6.2.1 
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Tabela WS.3.6: Uji i pijshëm, kanalizimi, dhe shkallët (kategoritë) e larjes së duarve 
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas përdorimit të ujit të pijshëm, hapësirës sanitare dhe shkallët e larjes së duarve, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e popullatës së amvisërive që përdorin: 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Ujin e pijshëm për 

Gjiths
ej 

Hapësirën sanitare për 

Gjithsej 

Larjen  e duarve përA 

Gjiths
ej  

Shërbime 
bazike të ujit 
të pijshëm, 
kanalizimit, 

dhe 
higjienës 

Shërbim
e 

themelor
e1 

Shërbim
e 

kufizuar
a 

Të 
papërmirës

uara 

Ujë të 
sipërfaq

ësi 

Shërbim
e 

themelor
e 2 

Shërbi
me 

kufizuar
a 

Të 
papërmirësu

ara 

Jashtëqitj
e në 

vende të 
hapura 

Hapësir
ë 

themelor
e B,C 

Hapësir
ë e 

kufizuar
a 

Nuk ka 
vend të 

tillë Tjetër 

                    
Gjithsej  98.8 0.6 0.6 0.0 100 95.3 1.8 2.8 0.0 100 99.6 0.2 0.1 0.1 100 94.2 14091 
                    
Mjedisi                    

Urban  99.3 0.3 0.3 0.0 100 98.3 1.5 0.2 0.0 100 99.8 0.1 0.0 0.2 100 97.8 8949 
Rural 97.8 1.1 0.9 0.1 100 90.1 2.3 7.5 0.1 100 99.4 0.5 0.1 0.0 100 88.1 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë                 

Fillor ose nuk ka 98.3 1.0 0.6 0.0 100 90.4 3.6 6.0 0.1 100 99.1 0.7 0.2 0.0 100 88.6 4007 

Të mesëm 98.7 0.5 0.8 0.1 100 96.4 1.5 2.1 0.0 100 99.8 0.0 0.0 0.2 100 95.3 6657 

Sipëror 99.5 0.4 0.1 0.0 100 99.2 0.2 0.6 0.0 100 99.9 0.1 0.0 0.0 100 98.7 3428 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                 

Maqedonas 99.2 0.4 0.4 0.0 100 97.1 1.3 1.6 0.0 100 99.6 0.2 0.0 0.2 100 96.4 9286 

Shqiptar 96.9 1.7 1.2 0.2 100 92.2 1.2 6.6 0.1 100 99.7 0.1 0.1 0.0 100 89.3 3004 

Tjetër  100.0 0.0 0.0 0.0 100 91.4 5.3 3.1 0.2 100 99.6 0.3 0.2 0.0 100 91.3 1801 

Indeksi i kuintilit të 
pasurisë                   

Më i varfër 96.5 1.7 1.6 0.2 100 83.5 6.7 9.6 0.2 100 98.7 1.0 0.3 0.0 100 80.1 2818 

Niveli i dytë 98.5 0.5 1.0 0.0 100 95.1 1.6 3.3 0.0 100 99.4 0.1 0.0 0.5 100 94.1 2818 

Mesatar 99.4 0.4 0.1 0.0 100 98.5 0.5 1.0 0.0 100 100.0 0.0 0.0 0.0 100 98.0 2821 

Niveli i katërt 99.7 0.3 0.0 0.0 100 99.7 0.2 0.1 0.0 100 100.0 0.0 0.0 0.0 100 99.4 2823 

Më i pasur 99.8 0.2 0.0 0.0 100 99.9 0.0 0.1 0.0 100 100.0 0.0 0.0 0.0 100 99.7 2811 
1 MICS indikatori WS.2 - Përdorimi i shërbimeve themelore të ujit të pijshëm; QZHQ Indikatori 1.4.1 
2 MICS indikatori WS.9 - Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare; QZHQ indikatorët 1.4.1 & 6.2.1 

A Me qëllim të përllogaritjes së shkallëve, "Tjetër" është përfshirë në emërues. 
B Të anketuarit kanë raportuar se kanë hapësirë për larjen e duarve me sapun ose detergjent. Kjo dallon nga indikatori standard i MICS-së, në të cilin të intervistuarit e observojnë edhe ekzistimin e hapësirës për larje të duarve edhe ekzistimi e 
ujit dhe sapunit ose detergjentit. Supozohet që vetë-raportimi është zëvendësues i vlefshëm në Maqedoninë e Veriut." 
C Dallon nga indikatori specifik i hulumtimit WS.S1 "Hapësirë për larje të duarve me ujë dhe sapun" (që korrespondon me MICS6 indikatorin WS.7; QZHQ indikatorë 1.4.1 & 6.2.1) pasi përfshin “Tjerë”. Shih tabela WS2.1 për indikatorin specifik 
të hulumtimit WS.S1. 



 

Jeta në mjedis të sigurt dhe të pastër | P a g e  289 

Tabela WS.3.1R: Përdorimi i hapësirave të përmirësuara dhe të papërmirësuara sanitare 
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas llojit të hapësirave sanitare që përdor amvisëria, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Lloji i hapësirës sanitare që përdoret nga amvisëriaA Jashtëqitje 
në 

ambient të 
hapur (nuk 

ka 
tualet, 

kaçube, 
fushë) Tjetër 

Përqindja e 
atyre që 
përdorin 
hapësirë 

sanitare të 
përmirësuara1 

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Hapësirë sanitare e përmirësuar   Hapësirë sanitare e papërmirësuar 

Kur derdhet uji (jashtëqitja) hidhet në:  
Nevojtore 

me gropë e 
ajrosur dhe 

e 
përmirësuar 

Gropë 
nevojtore 

me 
pllakë  

Kanal 
i 

hapur 

Nevojtore 
pa 

pllakë me 
gropë 

të hapur Kovë 

Nevojtore/ 
tualet i 
ngritur Tjetër 

Kanalizim 
me gypa 

Gjiriz 
septik 

Gropë të 
nevojtores ND ku 

                   
Gjithsej  89.0 1.4 0.1 0.7 1.1 1.0  4.2 1.9 0.1 0.2 0.2 0.2 100.0 93.2 6241 
                   
Arsimi i kreut të amvisërisë                  

Para fillor ose nuk ka 81.8 0.5 0.0 0.0 3.4 3.0  6.2 4.0 0.5 0.0 0.0 0.7 100.0 88.6 979 
Fillor  89.8 1.2 0.1 0.9 0.8 0.7  4.0 1.7 0.0 0.2 0.3 0.2 100.0 93.6 4246 
Të mesëm+ 93.1 3.1 0.0 0.4 0.0 0.0  3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 96.6 988 
Nuk ka info/ND (79.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)  (0.0) (20.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (79.5) 28 

Lokacioni i hapësirës sanitare               
 

   
Në shtëpi/banesë 94.4 1.3 0.0 0.5 0.0 0.1  3.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 96.3 4024 
Në ngastër/oborr 81.1 1.6 0.3 1.0 3.2 2.0  5.4 5.1 0.0 0.4 0.0 0.0 100.0 89.1 2139 
Ndokund tjetër 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0  4.4 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 100.0 74.0 51 
Nuk ka tualet/kaçube/fushë na na na na na na  na na na na na (*) 100.0 (*) 15 
Nuk ka përgjigje (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) 12 

Indeksi i kuintilit të pasurisë              
 

   
Më i varfër 69.6 1.4 0.5 3.1 5.2 3.5  5.2 9.2 0.1 0.8 0.9 0.7 100.0 83.2 1249 
Niveli i dytë 88.0 3.0 0.0 0.0 0.3 1.0  6.4 0.6 0.3 0.0 0.0 0.5 100.0 92.3 1245 
Mesatar 91.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3  6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 94.0 1250 
Niveli i katërt 96.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0  3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 96.8 1250 
Më i pasur 99.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1247 

1 MICS indikatori WS.8 - Përdorimi i hapësirave sanitare të përmirësuara; SDG indikatori 3.8.1 
A Përqindja që përdorin “Tualet me kompostim” nuk është paraqitur në tabelë, pasi nuk janë hasur raste të tilla.  
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela WS.3.2R: Përdorimi i shërbimeve sanitare bazike dhe të kufizuara  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas përdorimit të hapësirave sanitare private dhe publike dhe përdorimi i 
përbashkët i hapësirave sanitare, nga përdoruesit e tualeteve të përmirësuara dhe të papërmirësuara, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përdoruesit e 
hapësirës sanitare të 

përmirësuarA 

  

Përdoruesit e 
hapësirës sanitare 
të papërmirësuar A 

Jashtëqitje 
në 

ambient të 
hapur (nuk 

ka 
tualet, 

kaçube, 
fushë) Gjithsej  

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 

Nuk 
ndahet 
me të 
tjerë 1 

Ndahet 
me 

amvisëri 
të njohur 

Nuk 
ndahet 
me të 
tjerë 

Ndahet 
me 

amvisëri 
të njohur 

           
Gjithsej  88.3 4.7  5.9 0.5 0.2 100.0 6241 
           
Arsimi i kreut të amvisërisë          

Para fillor ose nuk ka 82.0 6.6  9.6 1.1 0.7 100.0 979 
Fillor  88.5 5.0  5.5 0.4 0.2 100.0 4246 
Të mesëm+ 94.6 1.4  3.2 0.2 0.0 100.0 988 
Nuk ka info/ND (60.4) (19.0)  (20.5) (0.0) (0.0) 100.0 28 

Lokacioni i hapësirës sanitare       
    

Në shtëpi/banesë 94.2 1.8  3.7 0.0 na 100.0 4024 
Në ngastër/oborr 79.9 9.1  10.1 0.8 na 100.0 2139 
Ndokund tjetër 21.5 52.6  4.4 21.5 na 100.0 51 
Nuk ka tualet/kaçube/fushë na na  na na (*) 100.0 15 
Nuk ka përgjigje (*) (*)  (*) (*) (*) 100.0 12 

Indeksi i kuintilit të pasurisë     
     

Më i varfër 65.9 17.3  12.8 2.4 0.7 100.0 1249 
Niveli i dytë 86.7 5.6  7.2 0.0 0.5 100.0 1245 
Mesatar 92.9 0.6  6.0 0.0 0.0 100.0 1250 
Niveli i katërt 96.1 0.2  3.2 0.0 0.0 100.0 1250 
Më i pasur 100.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 1247 

1 MICS indikatori WS.9 - Përdorimi i hapësirave sanitare bazik; QZHQ indikatori 1.4.1 & 6.2.1 
A Përqindja e përdoruesve të hapësirave publike të papërmirësuara nuk janë paraqitur në tabelë, pasi nuk janë regjistruar raste.. 
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela WS.3.3R: Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga vendi i hapësirave sanitare  
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë sipas zbrazjes dhe largimit të jashtëqitjeve në amvisëritë që kanë gropa/rezervuare septike dhe nevojtore të përmirësuara, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga gropa/rezervuare septikeA 

E larguar nga 
ofruesi i 

shërbimeve për 
trajtim 

E larguar nga 
ofruesi i 

shërbimeve në 
vend të panjohur 

(ND) 
E futur në gropë 

të mbuluar Tjetër 
Nuk e di se ku janë 
dërguar jashtëqitjet 

Asnjëherë nuk 
është zbrazur 

Nuk e di nëse 
ndonjëherë është 

zbazur/ 
Nuk ka info  

         

Gjithsej  10.0 11.2 2.1 3.1 1.3 7.0 4.2 
         

Arsimi i kreut të amvisërisë        

Para fillor ose nuk ka 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fillor  8.8 13.7 0.0 5.7 2.4 6.9 4.3 
Të mesëm+ (37.2) (26.0) (0.0) (0.0) (0.0) (23.3) (13.4) 

Lloji i hapësirës sanitare         

Me zbrazje në rezervuar septik 25.7 28.7 5.4 8.1 3.4 18.0 10.8 
Nevojtore dhe hapësira tjera të përmirësuara na na na na na na na 

Me zbrazje në gropë të nevojtores  na na na na na na na 
Nevojtore me gropë e ajrosur dhe e përmirësuar  na na na na na na na 
Gropë nevojtore me pllakë na na na na na na na 
Nevojtore me kompostim  na na na na na na na 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        

Më i varfër 0.0 6.9 0.0 5.3 0.0 1.1 0.0 
Niveli i dytë 30.7 10.4 8.7 0.0 0.0 10.6 9.8 
Mesatar (21.8) (8.5) (0.0) (0.0) (11.2) (26.2) (15.8) 
Niveli i katërt (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
Më i pasur (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

1 MICS indikatori WS.10 - Hedhja e sigurt në vend të duhur të mbeturinave fekale të larguara nga vendi i hapësirave sanitare; QZHQ indikatori 6.2.1 
A Përqindja e zbrazjes dhe hedhjes së mbeturinave fekale nga gjirizet/rezervarët septike në gropa të pambuluara, tokë të hapur, ujë ose gjetiu dhe ata që nuk e dinë nëse ndonjëherë është zbrazur gjirizi nuk 
janë dhënë në tabelë, për shkak se nuk janë hasur raste të tilla.   
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
(Vazhdon…) 
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Tabela WS.3.3R (vazhdon): Zbrazja dhe largimi i jashtëqitjeve nga vendi i hapësirave sanitare 
Shpërndarja në përqindje e anëtarëve të amvisërisë me gjirize/rezervarë septike dhe nevojtore të përmirësuara përmes metodës së zbrazjes ose heqjes,0Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 2018-
2019 

  

Zbrazja dhe largimi i mbeturinave fekale nga hapësirat sanitare të 
përmirësuara në lokacionB 

Gjithsej  

Largim mënyrë 
të sigurt në 
lokacion për 
mbeturina 
fekale nga 
lokacioni i 

hapësirave1 

Largim në 
mënyrë jo të 

sigurt të  
mbeturina 
fekale nga 
lokacioni i 
hapësirave 

sanitare 

Largimi i 
jashtëqitjeve 

për trajtim nga 
vendi i 

hapësirave 
sanitare 

Numri i 
anëtarëve të 

amvisërive në 
amvisëritë që 

kanë hapësirave 
sanitare të 

përmirësuar  

E larguar nga 
ofruesi i 

shërbimeve 
për trajtim 

E larguar 
nga ofruesi i 
shërbimeve 
në vend të 
panjohur 

(ND) Tjetër 

Kurrë nuk 
është 

zbrazur 

Nuk e di 
nëse janë 
zbrazur 

ndonjëherë 

             

Gjithsej  2.6 26.7 2.2 24.5 5.0 100.0 42.9 5.3 51.8 220 
             
Arsimi i kreut të amvisërisë            

Para fillor ose nuk ka 0.0 56.7 7.1 28.1 1.2 100.0 36.2 7.1 56.7 67 
Fillor  4.6 16.8 0.0 28.6 8.3 100.0 48.1 5.7 46.3 122 
Të mesëm+ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (36.8) (0.0) (63.2) 30 

Lloji i hapësirës sanitare             
Me zbrazje në rezervuar septik na na na na na 100.0 34.3 8.1 57.7 86 
Nevojtore dhe hapësira tjera të 

përmirësuara 
4.2 43.8 3.6 40.2 8.1 100.0 48.4 3.6 48.0 134 

Me zbrazje në gropë të 
nevojtores  

(*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) 6 

Nevojtore me gropë e ajrosur 
dhe e përmirësuar  

0.0 51.1 0.0 48.9 0.0 100.0 48.9 0.0 51.1 69 

Gropë nevojtore me pllakë 0.0 39.6 8.0 34.1 18.3 100.0 52.4 8.0 39.6 60 
Nevojtore me kompostim  - - - - - - - - - 0 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 4.3 40.7 0.0 41.1 0.6 100.0 42.8 5.3 51.9 131 
Niveli i dytë 0.0 9.9 9.0 0.0 10.9 100.0 40.0 9.0 51.0 53 
Mesatar (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (16.6) 100.0 (58.5) (0.0) (41.5) 26 
Niveli i katërt (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) 6 
Më i pasur (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) (*) 3 

1 MICS indikatori WS.10 - Hedhja e sigurt në vend të duhur të mbeturinave fekale të larguara nga vendi i hapësirave sanitare; QZHQ indikatori  
B Përqindja e pastrimit dhe lirimit nga hapësirat tjera sanitare të përmirësuara në lokacion përmes një groposja në gropë të mbuluar, në gropë të pambuluar, tokë të hapur, ujë ose gjetiu dhe ata që nuk e dinë 
vendin ku janë dërguar mbeturinat, nuk janë dhënë në tabelë sepse nuk janë hasur raste.  
na: nuk është e zbatueshme  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues  
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Tabela WS.3.4R: Menaxhimi i jashtëqitjeve nga hapësirat sanitare të amvisërisë  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas menaxhimit të jashtëqitjeve nga hapësirat sanitare të amvisërive, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përdorimi i sistemeve të përmirësuara sanitare (përfshirë ato të 
përbashkëta)  

E lidhur me 
kanalizim r 

Përdorimi i hapësirave 
të papërmirësuara 

sanitare  

Praktikojnë 
jashtëqitje në 

ambient të 
hapur Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 

Hedhja e sigurt në vend të 
duhur e jashtëqitjeve të 

larguara nga vendi i 
hapësirave sanitare  

Hedhja e pasigurt e 
jashtëqitjeve të larguara 
nga vendi i hapësirave 

sanitare 

Largimi i 
jashtëqitjeve për 
trajtim larg nga 

vendi1 

           

Gjithsej  1.5 0.2 1.8 89.7 6.5 0.2 100.0 6241 

           

Arsimi i kreut të amvisërisë          

Para fillor ose nuk ka 2.5 0.5 3.9 81.8 10.7 0.7 100.0 979 
Fillor  1.4 0.2 1.3 90.7 6.2 0.2 100.0 4246 
Të mesëm+ 1.1 0.0 1.9 93.5 3.4 0.0 100.0 988 
Nuk ka info/ND (0.0) (0.0) (0.0) (79.5) (20.5) (0.0) 100.0 28 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
         

Më i varfër 4.5 0.6 5.5 72.7 16.1 0.7 100.0 1249 
Niveli i dytë 1.7 0.4 2.2 88.0 7.2 0.5 100.0 1245 
Mesatar 1.2 0.0 0.9 91.9 6.0 0.0 100.0 1250 
Niveli i katërt 0.1 0.0 0.4 96.3 3.2 0.0 100.0 1250 
Më i pasur 0.0 0.0 0.3 99.7 0.0 0.0 100.0 1247 

1 MICS indikatori WS.11 - Largimi i jashtëqitjeve për trajtim larg nga vendi; QZHQ indikatori 6.2.1 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
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Tabela WS.3.6R: Uji i pijshëm, kanalizimi, dhe shkallët (kategoritë) e larjes së duarve  
Shpërndarja në përqindje e popullatës së amvisërive sipas përdorimit të ujit të pijshëm, hapësirës sanitare dhe shkallët e larjes së duarve, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e popullatës së amvisërive që përdorin: 

Numri i 
anëtarëv

e të 
amvisëris

ë 

Ujin e pijshëm për 

Gjithsej 

Hapësirën sanitare për 

Gjithsej 

Larjen  e duarve përA 

Tjetër  

Shërbime 
bazike të 

ujit të 
pijshëm, 

kanalizimit
, dhe 

higjienës 
Shërbime 
themelore1 

Shërbime 
kufizuara 

Të 
papërmirësuar

a 

Ujë të 
sipërfaqë

si 

Shërbime 
themelore 

2 

Shërbim
e 

kufizuara 

Të 
papërmirës

uara 

Jashtëqitje 
në vende të 

hapura 

Hapësirë 
themeloreB,

C 

Hapësir
ë e 

limituar 

Nuk ka 
vend 
të tillë Tjetër 

                    
Total 99.8 0.1 0.2 0.0 100.0 88.3 4.9 6.5 0.2 100.0 96.7 2.9 0.0 0.3 100.0 86.5 6241 
      

 
    

 
    

 
   

Arsimi i kreut të amvisërisë    
 

    
 

    
 

   

Para fillor ose nuk ka 99.6 0.0 0.4 0.0 100.0 82.0 6.6 10.7 0.7 100.0 92.2 7.8 0.0 0.0 100.0 77.2 979 

Fillor  99.8 0.1 0.1 0.0 100.0 88.5 5.1 6.2 0.2 100.0 97.3 2.2 0.0 0.5 100.0 87.1 4246 

Të mesëm+ 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 94.6 2.0 3.4 0.0 100.0 99.3 0.7 0.0 0.0 100.0 93.6 988 

Nuk ka info/ND (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0 (60.4) (19.0) (20.5) 0.0 100.0 (79.5) (20.5) 
(0.0

) 
(0.0

) 
100.0 (60.4) 28 

Indeksi i kuintilit të pasurisë    
 

    
 

    
 

   

Më i varfër 99.0 0.2 0.8 0.0 100.0 65.9 17.3 16.1 0.7 100.0 87.5 10.7 0.1 1.6 100.0 60.6 1249 

Niveli i dytë 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 86.7 5.6 7.2 0.5 100.0 96.3 3.7 0.0 0.0 100.0 82.8 1245 

Mesatar 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 92.9 1.0 6.0 0.0 100.0 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 92.8 1250 

Niveli i katërt 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 96.1 0.6 3.2 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 96.1 1250 

Më i pasur 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1247 
1 MICS indikatori WS.2 - Përdorimi i shërbimeve themelore të ujit të pijshëm; QZHQ Indikatori 1.4.1 
2 MICS indikatori WS.9 - Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare; QZHQ indikatorët 1.4.1 & 6.2.1 

A Me qëllim të përllogaritjes së shkallëve, "Tjetër" është përfshirë në emërues. 
B Të anketuarit kanë raportuar se kanë hapësirë për larjen e duarve me sapun ose detergjent. Kjo dallon nga indikatori standard i MICS-së, në të cilin të intervistuarit e observojnë edhe ekzistimin e hapësirës për larje të duarve edhe ekzistimi e ujit 
dhe sapunit ose detergjentit. Supozohet që vetë-raportimi është zëvendësues i vlefshëm në Maqedoninë e Veriut." 
C Dallon nga indikatori specifik i hulumtimit WS.S1 "Hapësirë për larje të duarve me ujë dhe sapun" (që korrespondon me MICS6 indikatorin WS.7; QZHQ indikatorët 1.4.1 & 6.2.1) pasi përfshin “Tjerë”. Shih tabela WS2.1 për indikatorin specifik të 
hulumtimit WS.S1. 

( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
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10.4 HIGJIENA MENSTRUALE  

Aftësia e grave dhe vajzave adoleshentë për ta menaxhuar në mënyrë të sigurt ciklin e tyre mujor në privatësi dhe 
me dinjitet është thelbësore për shëndetin, mirëqenien psikosociale dhe lëvizshmërinë e tyre. Gratë dhe vajzat që 
nuk kanë qasje në hapësira dhe pajisje të duhura për menaxhim të higjienës menstruale përjetojnë stigmë dhe 
përjashtimit shoqëror, ndonëse gjithashtu kalojnë mundësi të rëndësishme arsimore, sociale dhe ekonomike.135  

Tabela WS.4.1 e paraqet përqindjen e grave dhe vajzave të moshës 15-49 vjeçare që kanë pasur cikël menstrual në 
12 muajt e fundit dhe kanë raportuar se kanë pasur një vend privat për t’u larë dhe për t’u ndërruar derisa kanë 
qenë në shtëpi. Po ashtu tabela paraqet nëse ato kanë përdorë materiale të përshtatshme duke përfshirë materialet 
e ripërdorshme dhe jo të ripërdorshme gjatë menstruacioneve të fundit. Tabela WS.4.2 e prezanton përqindjen e 
grave që kanë raportuar se nuk kanë qenë në gjendje të marrin pjesë në aktivitete shoqërore, shkollë ose punë gjatë 
menstruacioneve të tyre të fundit. Për gratë në vendbanimet rome, ky informacion është dhëne në tabelat WS.4.1R 
dhe WS.4.2R.

 

135 Sommer, M., C. Sutherland and V. Chandra-Mouli. "Putting Menarche and Girls into the Global Population Health 

Agenda." Reproductive Health 12, no. 1 (2015). doi:10.1186/s12978-015-0009-8. 
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Tabela WS.4.1: Mirëmbajtja e higjienës gjatë ciklit menstrual 
Shpërndarja në përqindje e femrave të moshës 15-49 vjeçare sipas përdorimit të materialeve gjatë menstruacioneve të fundit, përqindja e atyre që përdorin materialet e duhura, përqindja e atyre që kanë 
vende private për pastrim dhe ndërrim derisa janë në shtëpi si dhe përqindja e femrave që përdorin materialet e duhura për mirëmbajtje të higjienës gjatë menstruacioneve me vend privat për pastrim dhe 
ndërrim derisa janë në shtëpi, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Shpërndarja në përqindje e femrave sipas përdorimit të materialeve 
gjatë menstruacioneve të fundit 

Përqindja e 
femrave që 

përdorin 
materialet e 

duhura për t'u 
kujdesur për 

menstruacionet 
gjatë ciklit të 

fundit menstrual 

Përqindja e 
femrave me 
vend privat 
për pastrim 
dhe ndërrim 

derisa janë në 
shtëpi 

Përqindja e femrave që 
përdorin materialet e 

duhura për mirëmbajtje 
të higjienës gjatë 

menstruacioneve me 
vend privat për pastrim 

dhe ndërrim derisa 
janë në shtëpi1 

Numri i 
femrave që 

kanë raportuar 
të kenë pasur 
menstruacione 
në 12 muajt e 

fundit 

Materiale të duhuraA 

Të 
tjera/Nuk 

kanë 
materiale 

ND/ 
Nuk 
ka 
info Gjithsej 

Të 
përdorshme 
më tepër se 

një herë 
Me një 

përdorim 

ND nëse 
mund të 

përdoren më 
tepër se një 

herë/Mungon 

             
Gjithsej  0.9 97.7 0.0 1.4 0.0 100 98.6 97.7 96.3 3023 

             

Mjedisi            
Urban 0.8 98.0 0.0 1.2 0.0 100 98.8 97.8 96.7 1922 
Rural 1.0 97.2 0.0 1.8 0.0 100 98.2 97.4 95.6 1100 

Mosha 
           

15-19 1.3 97.0 0.0 1.8 0.0 100 98.2 98.6 96.8 372 
15-17 1.5 97.3 0.0 1.3 0.0 100 98.7 99.3 98.0 237 
18-19 0.9 96.4 0.0 2.7 0.0 100 97.3 97.2 94.5 135 

20-24 1.1 97.4 0.0 1.5 0.0 100 98.5 97.5 96.2 417 
25-29 0.8 98.2 0.0 1.0 0.0 100 99.0 98.0 97.1 435 
30-39 1.2 97.9 0.0 0.9 0.0 100 99.1 97.4 96.6 892 
40-49 0.3 97.7 0.0 2.0 0.0 100 98.0 97.4 95.4 907 

Arsimi 
           

Fillor ose nuk ka 0.8 97.7 0.0 1.5 0.0 100 98.5 98.4 96.9 631 
Të mesëm 0.8 97.6 0.0 1.6 0.0 100 98.4 97.7 96.2 1158 
Sipëror  0.9 97.9 0.0 1.2 0.0 100 98.8 97.3 96.1 1233 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
           

Ka vështirësi në funksionim 1.6 98.4 0.0 0.0 0.0 100 100.0 97.1 97.1 103 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.8 97.7 0.0 1.5 0.0 100 98.5 97.6 96.1 2682 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
           

Maqedonas 0.8 97.7 0.0 1.5 0.0 100 98.5 97.4 96.0 1910 
Shqiptar 1.0 97.1 0.0 1.8 0.0 100 98.2 98.0 96.2 684 
Tjetër 1.1 98.4 0.0 0.4 0.0 100 99.6 98.3 97.9 428 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
           

Më i varfër 1.2 96.7 0.0 2.1 0.0 100 97.9 97.1 95.0 526 
Niveli i dytë 1.1 98.0 0.0 0.8 0.0 100 99.2 99.4 98.5 587 
Mesatar 0.6 98.0 0.0 1.4 0.0 100 98.6 98.0 96.6 584 
Niveli i katërt 0.7 98.6 0.0 0.6 0.0 100 99.4 96.6 96.1 646 
Më i pasur 0.8 97.0 0.0 2.2 0.0 100 97.8 97.3 95.2 679 

1MICS indikatori WS.12 - Mirëmbajtja e higjienës gjatë ciklit menstrual 
A Materiale të duhura konsiderohen vatet sanitare, tamponët apo leckat 
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Tabela WS.4.2: Përjashtimi nga aktivitetet gjatë ciklit menstrual 
Përqindje e femrave të moshës 15-49 vjeçare të cilat nuk kanë marrë pjesë në aktivitete sociale apo nuk kanë shkuar në shkollë 
ose punë, shkaku i menstruacioneve që kanë pasur në 12 muajt e fundit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindje e femrave të cilat nuk 
kanë marrë pjesë në aktivitete 

sociale apo nuk kanë shkuar në 
shkollë ose punë shkaku i 

menstruacioneve që kanë pasur në 
12 muajt e fundit1 

Numri i femrave që kanë 
raportuar të kenë pasur 

menstruacione në 12 muajt 
e fundit 

     
Gjithsej  6.6 3023 

     

Mjedisi    
Urban 6.0 1922 
Rural 7.6 1100 

Mosha 
   

15-19 8.4 372 
20-24 7.1 417 
25-29 8.0 435 
30-39 4.9 892 
40-49 6.6 907 

Arsimi 
   

Fillor ose nuk ka 10.6 631 
Të mesëm 4.7 1158 
Sipëror  6.4 1233 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
   

Ka vështirësi në funksionim 28.0 103 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.5 2682 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
   

Maqedonas 5.6 1910 
Shqiptar 7.9 684 
Tjetër 8.9 428 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
   

Më i varfër 12.4 526 
Niveli i dytë 7.1 587 
Mesatar 7.0 584 
Niveli i katërt 4.7 646 
Më i pasur 3.2 679 

1MICS indikatori WS.13 - Përjashtimi nga aktivitetet gjatë ciklit menstrual 
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Tabela WS.4.1R: Mirëmbajtja e higjienës gjatë ciklit menstrual 
Shpërndarja në përqindje e femrave të moshës 15-49 vjeçare sipas përdorimit të materialeve gjatë menstruacioneve të fundit, përqindja e atyre që përdorin materialet e duhura, përqindja e atyre që kanë 
vende private për pastrim dhe ndërrim derisa janë në shtëpi si dhe përqindja e femrave që përdorin materialet e duhura për mirëmbajtje të higjienës gjatë menstruacioneve me vend privat për pastrim dhe 
ndërrim derisa janë në shtëpi, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Shpërndarja në përqindje e femrave sipas përdorimit të 
materialeve gjatë menstruacioneve të fundit 

Përqindja e 
femrave që 

përdorin 
materialet e 

duhura për t'u 
kujdesur për 

menstruacionet 
gjatë ciklit të 

fundit menstrual 

Përqindja e 
femrave me 
vend privat 
për pastrim 
dhe ndërrim 

derisa janë në 
shtëpi 

Përqindja e femrave që 
përdorin materialet e 

duhura për mirëmbajtje 
të higjienës gjatë 

menstruacioneve me 
vend privat për pastrim 
dhe ndërrim derisa janë 

në shtëpi1 

Numri i 
femrave që 

kanë raportuar 
të kenë pasur 
menstruacione 
në 12 muajt e 

fundit 

Materiale të duhuraA 

Të 
tjera/Nuk 

kanë 
materiale 

ND/ 
Nuk 
ka 
info Gjithsej 

Të 
përdorshme 
më tepër se 

një herë 
Me një 

përdorim 

ND nëse 
mund të 

përdoren më 
tepër se një 

herë/Mungon 

             
Gjithsej 1.3 97.5 0.1 1.1 0.0 100 98.9 94.4 93.4 1321 

             

Mosha            
15-19 1.1 97.3 0.4 1.2 0.0 100 98.8 95.3 94.1 223 

15-17 1.0 97.1 0.6 1.3 0.0 100 98.7 94.5 93.1 141 
18-19 1.3 97.7 0.0 1.0 0.0 100 99.0 96.6 95.6 82 

20-24 0.9 98.2 0.4 0.5 0.0 100 99.5 93.9 93.4 222 
25-29 1.2 97.9 0.0 1.0 0.0 100 99.0 93.8 92.9 216 
30-39 1.8 96.0 0.0 2.2 0.0 100 97.8 94.7 92.7 353 
40-49 1.2 98.4 0.0 0.4 0.0 100 99.6 94.1 94.0 307 

Arsimi  
     

 
     

Para fillor ose nuk ka 2.0 96.3 0.0 1.7 0.0 100 98.3 88.7 87.2 270 
Fillor 1.4 97.4 0.0 1.2 0.0 100 98.8 95.9 94.8 780 
Të mesëm+ 0.2 98.8 0.6 0.4 0.0 100 99.6 95.8 95.4 271 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
     

 
     

Ka vështirësi në funksionim 0.7 97.5 0.0 1.8 0.0 100 98.2 83.6 82.4 131 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.4 97.5 0.1 1.0 0.0 100 99.0 95.7 94.8 1049 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
     

 
     

Më i varfër 1.7 97.7 0.0 0.6 0.0 100 99.4 82.1 81.5 240 
Niveli i dytë 2.1 97.5 0.0 0.3 0.0 100 99.7 93.3 93.0 262 
Mesatar 0.8 97.4 0.3 1.5 0.0 100 98.5 97.6 96.4 273 
Niveli i katërt 0.6 97.0 0.0 2.4 0.0 100 97.6 99.1 97.0 259 
Më i pasur 1.2 97.6 0.3 0.9 0.0 100 99.1 98.5 97.6 286 

1MICS indikatori WS.12 - Mirëmbajtja e higjienës gjatë ciklit menstrual  
A Materiale të duhura konsiderohen vatet sanitare, tamponët apo leckat 
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Tabela WS.4.2R: Përjashtimi nga aktivitetet gjatë ciklit menstrual  
Përqindje e femrave të moshës 15-49 vjeçare të cilat nuk kanë marrë pjesë në aktivitete sociale apo nuk kanë shkuar në shkollë 
ose punë shkaku i menstruacioneve që kanë pasur në 12 muajt e fundit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-
2019 

  

Përqindje e femrave të cilat nuk 
kanë marrë pjesë në aktivitete 

sociale apo nuk kanë shkuar në 
shkollë ose punë shkaku i 

menstruacioneve që kanë pasur në 
12 muajt e fundit 1 

Numri i femrave që kanë 
raportuar të kenë pasur 

menstruacione në 12 muajt 
e fundit 

      
Gjithsej  12.4 1321 

     
Mosha 

   
15-19 14.3 223 
20-24 8.0 222 
25-29 16.3 216 
30-39 11.5 353 
40-49 12.6 307 

Arsimi  
   

Para fillor ose nuk ka 17.2 270 
Fillor 11.4 780 
Të mesëm+ 10.6 271 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
   

Ka vështirësi në funksionim 20.8 131 
Nuk ka vështirësi në funksionim 11.0 1049 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
   

Më i varfër 14.0 240 
Niveli i dytë 14.1 262 
Mesatar 12.9 273 
Niveli i katërt 13.1 259 
Më i pasur 8.6 286 

1 MICS indikatori WS.13 - Përjashtimi nga aktivitetet gjatë ciklit menstrual 
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 MUNDËSI TË BARABARTË NË JETË 

11.1 FUNKSIONIMI I FËMIJËVE 

Konventa e të drejtave të personave me paaftësi 136  i përshkruajnë detyrimet e shteteve palë për ta siguruar 
realizimin e plotë të drejtave të fëmijëve me paaftësi mbi bazë të barabartë me fëmijët tjerë. Prezenca e vështirësive 
në funksionim mund ti vë fëmijët në rrezik të përjetojnë pjesëmarrje të kufizuar në mjedis jo të përshtatshëm si dhe 
mund t’ua kufizojë përmbushjen e të drejtave të tyre.  

2018-2019 MICS e Maqedonisë së Veriut dhe 2018-2019 MICS për vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut i 
kanë përfshirë modulet e funksionimi të fëmijëve, të cilat synojnë të ofrojnë një vlerësim për numrin/proporcionin 
e fëmijëve me vështirësi në funksionim siç është raportuar nga nënat ose kujdestarët e tyre primare. Moduli e ka 
përfshirë pyetësorin për fëmijët në moshën pesë vjeçare, që i mbulonte fëmijët nga mosha 2 deri në moshën 4 
vjeçare, përderisa një modul i ngjashëm është përfshirë në Pyetësorin për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare. 

Këto janë fushat funksionale të mbuluara në Pyetësorin për fëmijë nën moshën pesë vjeçare: shikimi, dëgjimi, ecja, 
motorika e butë, komunikimi, mësimi, loja dhe kontrollimi i sjelljes. Nga ana tjetër fushat funksional të mbuluara në 
Pyetësorin për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare janë: shikimi, dëgjimi, ecja, vetëkujdesi, komunikimi, mësimi, 
mbamendja, përqendrimi, pranimi i ndryshimit, kontrollimi i sjelljes, krijimi i shokëve, ankthi dhe depresioni. 

Tabelat EQ.1.1 dhe EQ.1.2 e paraqet përqindjen e fëmijëve sipas grupmoshës me vështirësi funksionale sipas fushës 
përkatëse.  

Tabela EQ.1.3 e paraqet përqindjen e fëmijëve të moshës 2-17, të cilët përdorin pajisje ndihmëse dhe ende kanë 
vështirësi brenda fushave relevante të funksionimit.  

Tabela EQ.1.4 paraqet përmbledhjen e përqindjes së fëmijëve sipas grupmoshës me vështirësi në funksionim. 

Të njëjtat informacione për fëmijët e vendbanimeve rome janë dhënë nga tabelat EQ.1.1R në EQ.1.4R.

 

136 “Konventa për të drejtat e personave me paaftësi të." Kombet e Bashkuara. Qasur me 31 gusht, 2018. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-

rights-of-persons-with-disabilities-2.html. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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Tabela EQ.1.1: Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 2-4 vjeçare)  
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare që kanë vështirësi në funksionim, të ndarë sipas fushës, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare me vështirësi në funksionimA në lidhje me:  Përqindja e fëmijëve të 
moshës 2-4 vjeçare me 

vështirësi funksionimi në së 
paku një element 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 2-4 

vjeçare Shikimin  Dëgjimin Ecjen 
Motorikën 

e butë  Komunikimin Mësimin Lojën 
Kontrollimin 

e sjelljes 

             
Gjithsej  0.8 0.1 0.6 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4 2.2 931 

             
Gjinia             

Mashkull 0.1 0.0 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 1.8 500 
Femër 1.6 0.3 0.7 0.1 0.5 0.5 0.4 0.3 2.6 431 

Mjedisi            
Urban  1.0 0.2 0.6 0.5 0.8 0.6 0.6 0.5 2.4 582 
Rural 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 0.3 1.8 349 

Mosha            
2 0.5 0.0 1.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.8 2.8 266 
3 0.5 0.4 0.0 0.0 1.4 1.0 1.0 0.5 1.5 322 
4 1.2 0.0 0.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 2.3 344 

Ndjekja e edukimit të hershëm parashkollorB            
Ndjek mësimin 0.5 0.5 1.1 1.1 0.7 0.5 0.5 0.5 1.8 245 
Nuk ndjek mësimin  1.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.5 0.1 2.0 421 

Arsimi i nënës            
Fillor ose nuk ka 1.8 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 3.5 233 
Të mesëm 0.5 0.4 0.2 0.0 0.6 0.6 0.4 0.4 1.0 309 
Sipëror 0.4 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 2.3 389 

Vështirësitë e nënës në funksionim              
Ka vështirësi në funksionim (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 22 
Nuk ka vështirësi  në funksionim 0.4 0.1 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4 0.4 1.8 902 
Nuk ka informacione (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 7 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë             
Maqedonas 0.2 0.0 0.2 0.1 0.9 0.7 0.5 0.1 1.5 508 
Shqiptar 1.1 0.5 1.8 1.0 0.5 0.5 0.5 1.4 3.7 255 
Tjetër 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 168 

Indeksi i kuintilit të pasurisë             
Më i varfër 0.4 0.0 0.8 0.0 0.3 0.2 0.0 0.5 2.2 224 
Niveli i dytë 0.9 0.0 1.4 1.4 0.5 0.5 0.0 0.0 2.8 184 
Mesatar 2.1 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 3.0 154 
Niveli i katërt 0.8 0.8 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1 0.8 2.1 159 
Më i pasur 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 1.0 210 

A Vështirësitë e funksionimit për fëmijët e moshës 2-4 vjeçare përcaktohen sipas përgjigjeve "Shumë vështirësi" apo "Nuk mund aspak" të dhëna brenda gjithë sferave të dhëna , përveç sferës së fundit të 
kontrollimit të sjelljes për të cilën përgjigja e kategorisë "Shumë më tepër" konsiderohet vështirësi funksionimi. 
B Fëmijët e moshës 2 vjeçare përjashtohen në këtë kategori, për shkak se të dhënat për ndjekjen e arsimit të hershëm parashkollor mblidhen vetëm për fëmijët e moshës 3-4 vjeçare 
(*) Numrat e bazuara në më pak se  25 raste të paponderuara  



 

Mundësi të barabartë në jetë| P a g e  302 

Tabela EQ.1.2: Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 5-17 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, që kanë vështirësi në funksionim, sipas sferës, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare me vështirësi funksionimiA me: Përqindja 
e fëmijëve 
të moshës 

5-17 
vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi 
në së paku 
një sferë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare Shikimin Dëgjimin Ecjen 

Kujdesin 
për 

vetvete Komunikimin Mësimin 

Të 
mbajturit 

mend Përqendrimin  

Pranimin 
e 

ndryshimit 
Kontrollimin 

e sjelljes 

Të 
bërit 

shokë Frikën Depresionin 

                  
Gjithsej  0.5 0.0 0.2 0.2 0.4 1.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 9.3 1.8 11.1 2397 
                  
Gjinia                  

Mashkull 1.1 0.0 0.5 0.3 0.9 1.1 0.5 0.4 0.7 0.7 0.7 9.5 1.6 11.5 1142 
Femër 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 9.1 1.9 10.8 1256 

Mjedisi                 
Urban  0.8 0.0 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.1 0.4 0.3 0.5 9.1 1.8 10.7 1471 
Rural 0.1 0.0 0.3 0.1 0.9 1.9 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 9.6 1.7 11.7 926 

Mosha                 
5-9 1.0 0.0 0.4 0.2 0.8 1.1 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 8.3 1.3 10.0 988 
10-14 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 11.1 2.7 12.5 767 
15-17 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 1.7 0.4 0.2 0.3 0.7 0.7 8.6 1.4 11.1 642 

Ndekja e mësimit                 
Ndjek mësimin 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 1.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 9.2 1.6 11.1 2193 
Nuk e ndjek mësimin 0.4 0.0 2.4 1.3 2.8 2.5 2.4 2.4 2.4 3.7 2.4 9.7 3.1 11.5 204 

Arsimi i nënësC                 
Fillor se nuk ka 0.1 0.0 0.4 0.1 1.0 1.8 0.5 0.4 0.6 0.7 0.4 14.1 3.5 16.3 921 
Të mesëm 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5 5.4 0.7 7.2 820 
Sipëror 1.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 7.6 0.7 9.1 627 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 29 

Vështirësitë e nënës në funksionim                 
Ka vështirësi në funksionim (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (2.1) (0.0) (31.4) (15.2) (31.5) 136 
Nuk ka vështirësi në funksionim 0.6 0.0 0.2 0.2 0.5 1.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.5 7.8 0.8 9.7 2093 
Nuk ka informacion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 3.1 12.7 168 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 0.9 0.0 0.1 0.2 0.2 1.6 0.3 0.1 0.2 0.6 0.4 5.9 0.6 8.2 1303 
Shqiptar 0.1 0.0 0.5 0.1 1.0 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.9 13.3 1.1 14.4 643 
Tjetër 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 13.2 5.9 14.7 451 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 

Më i varfër 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.2 0.0 0.4 0.5 0.0 16.1 4.4 17.7 550 

Niveli i dytë 0.5 0.0 0.6 0.2 0.7 2.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 7.7 1.9 11.1 521 

Mesatar 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 0.5 0.1 0.3 0.9 0.8 5.2 1.2 7.1 412 

Niveli i katërt 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8 11.1 0.5 12.3 456 

Më i pasur 2.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 4.7 0.1 5.6 459 
A Vështirësitë në funksionim të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare janë përgjigjur në pyetjen “Shumë vështirësi” ose “Nuk mund aspak” brenda fushave të përmendura, përpos fushave të fundit të ankthit dhe depresionit, për të cilin kategoria e 
përgjigjes “Ditor” konsiderohet si vështirësi funksionale. 
B Përfshin ndjekjen e edukimit në fëmijëri të hershme  
C Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  



 

Mundësi të barabartë në jetë| P a g e  303 

Tabela EQ.1.3: Përdorimi i mjeteve ndihmëse (fëmijë të moshës 2-17 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-17 vjeçare që përdorin mjete ndihmëse dhe që kanë vështirësi funksionimi brenda sferës së mjeteve 
ndihmëse, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 2-
17 vjeçare të cilët: Numri i 

fëmijëve 
të 

moshës 
2-17 

vjeçare 

Përqindja e 
fëmijëve që kanë 
vështirësi shikimi 

kur përdorin 
syze  

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 2-17 
vjeçare që 

mbajnë syze 
Mbajnë 

syze 

Përdorin 
mjete 

ndihmëse 
për 

dëgjim 

Përdorin 
pajisje ose u 
jepet ndihmë 

për ecje   

         
Gjithsej  9.5 0.0 0.5 3328 3.4 318 
         
Gjinia         

Mashkull 8.1 0.1 0.6 1642 7.2 132 
Femër 11.0 0.0 0.3 1687 0.7 185 

Mjedisi        
Urban  12.1 0.1 0.6 2053 4.4 247 
Rural 5.5 0.0 0.3 1275 0.0 70 

Mosha        
2-4 1.5 0.0 0.9 931 (*) 14 
5-9 9.4 0.2 0.3 988 10.2 93 
10-14 10.4 0.0 0.1 767 (0.0) 80 
15-17 20.5 0.0 0.6 642 (0.0) 132 

Arsimi i nënësB        
Fillor ose nuk ka 5.9 0.0 0.3 1155 (0.0) 68 
Të mesëm 11.1 0.0 0.5 1129 0.0 125 
Sipëror 12.2 0.2 0.6 1016 8.8 124 
Nuk ka informacion (*) (*) (*) 29 - 0 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 2.7 0.0 0.4 158 (*) 4 
Nuk ka vështirësi në funksionim 10.3 0.1 0.5 2995 3.5 309 
Nuk ka informacion 2.5 0.0 0.0 176 (*) 4 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 12.8 0.1 0.5 1812 4.1 232 
Shqiptar 5.6 0.0 0.7 898 (*) 50 
Tjetër 5.7 0.0 0.1 618 (*) 35 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 2.1 0.0 0.2 775 (*) 17 
Niveli i dytë 7.2 0.0 0.5 705 (2.7) 51 
Mesatar 9.1 0.0 0.8 566 (0.0) 51 
Niveli i katërt 12.1 0.0 0.7 614 (0.0) 74 
Më i pasur 18.6 0.2 0.1 669 (7.6) 124 

A Kolonat “Përqindja e fëmijëve që ecin me vështirësi, kur përdorin pajisje ose pranojnë ndihmë” dhe “Përqindja e fëmijëve me vështirësi n 
dëgjim, kur përdorin pajisje për dëgjim” nuk janë dhënë në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve.  
B Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues   
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Tabela EQ.1.4: Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 2-17 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4, 5-17 dhe 2-17 vjeçare, që kanë vështirësi funksionimi, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
fëmijëve të 
moshës 2-4 
vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi 
në së paku 
një sferë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

2-4 
vjeçare 

Përqindja e 
fëmijëve të 

moshës 5-17 
vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi 
në së paku 
një sferë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare  

Përqindja e 
fëmijëve të moshës 

2-17 vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi në së 
paku një sferë1 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

2-17 
vjeçare 

         
Gjithsej  2.2 931 11.1 2397 8.6 3328 
         
Gjinia        

Mashkull 1.8 500 11.5 1142 8.5 1642 
Femër 2.6 431 10.8 1256 8.7 1687 

Mjedisi        
Urban  2.4 582 10.7 1471 8.4 2053 
Rural 1.8 349 11.7 926 9.0 1275 

Arsimi i nënësA        
Fillor ose nuk ka 3.5 233 16.3 921 13.7 1155 
Të mesëm 1.0 309 7.2 820 5.5 1129 
Sipëror 2.3 389 9.1 627 6.5 1016 
Nuk ka informacion - 0 (*) 29 (*) 29 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim (*) 22 (31.5) 136 29.7 158 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.8 902 9.7 2093 7.3 2995 
Nuk ka informacion (*) 7 12.7 168 12.1 176 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë        
Maqedonas 1.5 508 8.2 1303 6.3 1812 
Shqiptar 3.7 255 14.4 643 11.4 898 
Tjetër 1.9 168 14.7 451 11.2 618 

Indeksi i kuintalit të pasurisë        
Më i varfër 2.2 224 17.7 550 13.2 775 
Niveli i dytë 2.8 184 11.1 521 8.9 705 
Mesatar 3.0 154 7.1 412 6.0 566 
Niveli i katërt 2.1 159 12.3 456 9.7 614 
Më i pasur 1.0 210 5.6 459 4.2 669 

1 MICS indikatori EQ.1 - Fëmijë me vështirësi funksionimi  
A Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues   
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Tabela EQ.1.1R: Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 2-4 vjeçare)  
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare që kanë vështirësi në funksionim, të ndarë sipas fushës, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare me vështirësi në funksionimA në lidhje me:  Përqindja e fëmijëve të 
moshës 2-4 vjeçare me 
vështirësi funksionimi në 

së paku një element 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 2-4 

vjeçare Shikimin  Dëgjimin Ecjen 
Motorikën 

e butë  Komunikimin Mësimin Lojën 
Kontrollimin 

e sjelljes 

             
Gjithsej  1.1 0.8 0.8 0.3 2.4 1.1 1.6 1.7 6.1 428 
             
Gjinia             

Mashkull 1.8 0.9 1.1 0.5 3.1 1.0 2.5 1.4 8.4 221 
Femër 0.4 0.6 0.5 0.0 1.6 1.1 0.6 2.0 3.6 208 

Mosha            
2 0.8 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.0 2.4 5.2 123 
3 1.2 2.0 0.7 0.7 3.7 2.2 3.4 2.0 7.6 158 
4 1.2 0.0 0.9 0.0 2.0 0.8 0.9 0.8 5.1 147 

Ndjekja e edukimit të hershëm parashkollorB            
Ndjek mësimin (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.6) (0.0) (0.0) (0.0) (2.6) 36 
Nuk ndjek mësimin  1.4 1.2 0.9 0.4 2.9 1.7 2.5 1.6 6.9 269 

Arsimi i nënës            
Para fillor ose nuk ka 1.8 0.8 1.3 0.0 1.2 1.1 1.3 2.6 7.1 108 
Fillor  1.1 0.9 0.9 0.4 3.1 1.4 1.4 1.4 5.7 249 
Të mesëm+ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.6 1.7 6.0 71 

Vështirësitë e nënës në funksionim             
Ka vështirësi në funksionim (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (6.1) (6.4) (6.2) (6.5) (18.8) 36 
Nuk ka vështirësi  në funksionim 1.3 0.9 0.9 0.3 2.1 0.6 1.2 1.4 5.2 370 
Nuk ka informacione (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 22 

Indeksi i kuintilit të pasurisë            
Më i varfër 0.7 1.1 0.0 0.0 3.4 2.1 3.0 2.4 8.8 115 
Niveli i dytë 3.0 2.1 3.7 1.1 4.1 2.4 1.4 2.5 8.9 95 
Mesatar 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 4.3 71 
Niveli i katërt 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 75 
Më i pasur 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.2 1.7 4.3 72 

A Vështirësitë e funksionimit për fëmijët e moshës 2-4 vjeçare përcaktohen sipas përgjigjeve "Shumë vështirësi" apo "Nuk mund aspak" të dhëna brenda gjithë sferave të dhëna , përveç sferës së fundit të 
kontrollimit të sjelljes për të cilën përgjigja e kategorisë "Shumë më tepër" konsiderohet vështirësi funksionimi. 
B Fëmijët e moshës 2 vjeçare përjashtohen në këtë kategori, për shkak se të dhënat për ndjekjen e arsimit të hershëm parashkollor mblidhen vetëm për fëmijët e moshës 3-4 vjeçare 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.1.2R: : Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 5-17 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, që kanë vështirësi në funksionim, sipas sferës, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare me vështirësi funksionimiA me:  Përqindja e 
fëmijëve të 

moshës 5-17 
vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi në së 
paku një sferë 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

5-17 
vjeçare Shikimin Dëgjimin Ecjen 

Kujdesin 
për 

vetvete Komunikimin Mësimin 

Të 
mbajturit 

mend Përqendrimin 

Pranimin 
e 

ndryshimit 
Kontrollimin 

e sjelljes 

Të 
bërit 

shokë Frikën Depresionin 

                  
Total 0.8 0.2 1.9 0.8 1.4 6.0 1.4 0.6 1.6 2.1 0.9 17.2 4.4 24.8 1550 
                  

Gjinia                  

Mashkull 1.4 0.3 2.6 1.5 2.0 6.8 1.5 0.9 2.3 2.1 1.2 16.8 4.1 25.9 767 

Femër 0.2 0.1 1.2 0.1 0.9 5.2 1.2 0.2 0.9 2.0 0.7 17.7 4.8 23.8 783 

Mosha                 
5-9 0.7 0.3 2.1 0.9 1.5 5.5 1.1 0.6 1.8 2.4 0.5 17.6 4.2 26.5 763 
10-14 1.2 0.0 1.9 0.9 1.5 6.2 2.2 0.7 1.7 1.5 1.6 16.1 5.7 22.9 517 
15-17 0.3 0.2 1.3 0.4 1.1 7.1 0.4 0.4 1.0 2.3 0.9 18.5 2.6 24.0 269 

Ndjekja e mësimit në shkollë                 
Ndjek mësiminB 1.1 0.0 2.3 0.3 1.0 3.7 1.9 0.4 1.7 1.4 0.6 15.0 4.2 21.2 1054 
Nuk e ndjek mësimin 0.2 0.6 1.1 1.9 2.4 10.8 0.2 0.9 1.5 3.6 1.5 22.1 4.9 32.6 496 

Arsimi i nënësC                 

Para fillor ose nuk ka 0.8 0.0 2.7 0.9 0.9 3.3 2.0 1.0 1.9 3.4 1.3 21.8 6.3 27.1 480 

Fillor  0.9 0.3 1.6 0.9 1.7 7.5 1.2 0.4 1.6 1.6 0.7 15.4 4.0 24.6 940 

Të mesëm+ 0.0 0.5 1.2 0.0 1.3 3.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.8 11.5 1.0 16.4 110 

Nuk ka informacion  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 19 
Vështirësitë e nënës në funksionim               

Ka vështirësi në funksionim 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 9.0 1.0 1.9 4.4 7.1 0.5 37.8 15.1 48.6 211 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.0 0.2 2.0 0.8 1.2 5.2 1.4 0.3 1.3 1.1 1.1 13.7 2.4 20.5 1198 
Nuk ka informacion 0.0 0.4 4.0 0.9 1.9 8.0 1.4 0.9 0.7 3.0 0.0 16.4 5.5 25.8 140 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                 

Më i varfër 0.4 0.6 3.1 0.7 2.0 3.6 2.3 1.0 0.8 1.4 1.6 22.7 8.1 29.0 394 

Niveli i dytë 0.9 0.0 2.5 1.6 1.8 12.0 2.0 1.0 2.9 3.6 1.2 23.7 7.1 36.9 346 

Mesatar 2.6 0.0 1.4 0.3 0.3 5.6 0.9 0.3 1.7 0.7 0.6 14.0 2.9 19.8 296 

Niveli i katërt 0.0 0.0 0.8 1.3 2.0 4.8 1.0 0.3 0.4 1.7 0.0 8.0 0.3 16.0 257 

Më i pasur 0.0 0.2 1.1 0.0 0.8 3.1 0.0 0.0 2.3 2.9 0.8 13.2 1.2 16.8 256 
A Vështirësitë në funksionim të fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare janë përgjigjur në pyetjen “Shumë vështirësi” ose “Nuk mund aspak” brenda fushave të përmendura, përpos fushave të fundit të ankthit dhe depresionit, për të cilin kategoria e 
përgjigjes “Ditor” konsiderohet si vështirësi funksionale.  
B Përfshin ndjekjen e edukimit në fëmijëri të hershme 
C Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur. 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela EQ.1.3R: Përdorimi i mjeteve ndihmëse (fëmijë të moshës 2-17 vjeçare)  
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-17 vjeçare që përdorin mjete ndihmëse dhe që kanë vështirësi funksionimi brenda sferës së mjeteve ndihmëse, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve të moshës 2-17 vjeçare të cilët: 
Numri i 

fëmijëve të 
moshës 2-
17 vjeçare 

Përqindja e 
fëmijëve që kanë 
vështirësi shikimi 
kur përdorin syze 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 2-17 
vjeçare që 

mbajnë syze 
Mbajnë 

syze 

Përdorin mjete 
ndihmëse për 

dëgjim 

Përdorin pajisje ose 
u jepet ndihmë për 

ecje 

         
Gjithsej  3.0 0.3 0.3 1978 (6.9) 59 
         
Gjinia         

Mashkull 2.1 0.1 0.3 988 (*) 21 
Femër  3.8 0.5 0.2 990 (*) 37 

Mosha        
2-4 0.4 0.0 0.7 428 (*) 2 
5-9 3.5 0.1 0.3 763 (*) 26 
10-14 4.4 0.3 0.0 517 (*) 23 
15-17 2.9 1.1 0.0 269 (*) 8 

Arsimi i nënësB         
Para fillor ose nuk ka 0.8 0.4 0.3 589 (*) 5 
FiIlor  4.2 0.1 0.3 1189 (*) 49 
Të mesëm+ 2.3 1.2 0.0 181 (*) 4 
Nuk ka informacion  (*) (*) (*) 19 - 0 

Vështirësitë e nënës në funksionim         
Ka vështirësi në funksionim 3.6 0.4 0.0 247 (*) 9 
Nuk ka vështirësi në funksionim 3.0 0.2 0.3 1569 (8.5) 48 
Nuk ka informacion 1.3 0.4 0.8 162 (*) 2 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 0.3 0.0 0.4 509 (*) 2 
Niveli i dytë 2.5 0.2 0.8 441 (*) 11 
Mesatar 4.3 0.5 0.0 367 (*) 16 
Niveli i katërt 2.7 0.7 0.0 333 (*) 9 
Më i pasur 6.4 0.2 0.0 329 (*) 21 

A Kolonat “Përqindja e fëmijëve që ecin me vështirësi, kur përdorin pajisje ose pranojnë ndihmë” dhe “Përqindja e fëmijëve me vështirësi n dëgjim, kur 
përdorin pajisje për dëgjim” nuk janë dhënë në tabelë, për shkak të numrit të vogël të rasteve. 
B Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur.  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues   

  

Tabela EQ.1.4R: Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 2-17 vjeçare) Funksionimi i fëmijës (fëmijë të moshës 2-17 
vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 2-4, 5-17 dhe 2-17 vjeçare, që kanë vështirësi funksionimi, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e fëmijëve 
të moshës 2-4 vjeçare 

me vështirësi 
funksionimi në së 

paku një sferë 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 2-
4 vjeçare 

Përqindja e 
fëmijëve të moshës 

5-17 vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi në së 
paku një sferë 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5-

17 
vjeçare  

Përqindja e 
fëmijëve të moshës 

2-17 vjeçare me 
vështirësi 

funksionimi në së 
paku një sferë1 

Numri i 
fëmijëve të 

moshës 2-17 
vjeçare 

         
Gjithsej  6.1 428 24.8 1550 20.8 1978 
         
Gjinia         

Mashkull 8.4 221 25.9 767 22.0 988 
Femër  3.6 208 23.8 783 19.5 990 

Arsimi i nënësA        
Para fillor ose nuk ka 7.1 108 27.1 480 23.4 589 
FiIlor  5.7 249 24.6 940 20.7 1189 
Të mesëm+ 6.0 71 16.4 110 12.3 181 
Nuk ka informacion  - 0 (*) 19 (*) 19 

Vështirësitë e nënës në funksionim          
Ka vështirësi në funksionim (18.8) 36 48.6 211 44.3 247 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.2 370 20.5 1198 16.9 1569 
Nuk ka informacion (*) 22 25.8 140 22.3 162 

Indeksi i kuintilit të pasurisë        
Më i varfër 8.8 115 29.0 394 24.5 509 
Niveli i dytë 8.9 95 36.9 346 30.9 441 
Mesatar 4.3 71 19.8 296 16.8 367 
Niveli i katërt 1.6 75 16.0 257 12.8 333 
Më i pasur 4.3 72 16.8 256 14.1 329 

1 MICS indikatori EQ.1 - Fëmijë me vështirësi funksionimi 
A Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur. 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 raste të paponderuara në emërues   
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11.2 TRANSFERIMET SOCIALE  

Mbrojtja sociale është një pako e politikave publike dhe private dhe programeve që synojnë parandalimin, reduktimin dhe 
eliminimin e vulnerabiliteteve ekonomike dhe sociale si dhe mbrojtjen nga varfëria dhe privimi. Rritja e paqëndrueshmërisë 
në nivelin makro dhe atë të amvisërisë, vazhdimësia e pabarazive dhe përjashtimit, kërcënimet ndaj zhvillim të qëndrueshëm 
të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe ndryshimi i trendëve të popullsisë, e kanë rritur rëndësinë dhe momentumin 
politik për mbrojtjen sociale në nivel global.137 

Transferimet sociale ose mbështetja e jashtme ekonomike mund të përkufizohet si “ndihmë ekonomike falas” dhe përfshin 
skema të ndryshme të mbrojtjes sociale. Në kohën e zbatimit të anketave, struktura e sistemit të përfitimeve të parave në 
vend përfshinte mbi njëzet përfitime të ndryshme parash138. Moduli i realizuar në kuadër të hulumtimit në vend është 
përshtatur për të përfshirë katër kategori përfitimesh në para – shtesë fëmijërore, ndihma speciale, ndihmë financiare sociale 
dhe ndihma e përhershme financiare - si dhe çdo lloj pensioni, ose çdo lloj tjetër i përkrahjes ad hok, duke përjashtuar 
transferimet ose ndihmën nga anëtarët e familjes, të afërmit ose fqinjët. 

Sigurimi shëndetësor është një skemë mbrojtjeje, andaj tabelat EQ.2.1W dhe EQ.2.1WR e paraqesin përqindjen e grave të 
moshës 15-49 vjeçare në shtet dhe në vendbanimet rome, të cilët kanë sigurim shëndetësor dhe nga ato që kanë një sigurim, 
vlerësohet përqindja e siguruar sipas llojit të sigurimit. Tabelat EQ.2.2 dhe EQ.2.3 veç e veç e shtjellojnë më tej ekzistencën e 
sigurimit shëndetësor për fëmijët nën moshën pesë vjeçare dhe ata të moshës 5-17 vjeçare. Në të njëjtën kornizë tabelat 
EQ.2.2R dhe EQ.2.3R i paraqesin rezultatet për fëmijët në vendbanimet rome. 

Tabelat EQ.2.4 dhe EQ.2.4R e paraqesin përqindjen e amvisërive, të cilat janë të vetëdijshme dhe kanë pranuar mbështetje 
të jashtme ekonomike, siç është raportuar nga të anketuarit e Pyetësorit për amvisëri. Përqindja e anëtarëve të amvisërisë, 
që jetojnë në amvisëritë, të cilat kanë pranuar transferime ose përfitime sociale në 3 muajt e fundit është paraqitur më pas 
në tabelat EQ.2.5 dhe EQ.2.5R, sipas llojit të transferimeve dhe përfitimeve. Përfitimet po ashtu i përfshijnë bursat për shkollë, 
ose mbështetjet në lidhje me shkollimin për cilindo anëtar të amvisërisë të moshës 5-24 vjeçare. Në tabelë është paraqitur 
QZHQ indikatori 1.3.1, proporcioni i popullsisë të mbuluar baza/sistemet e mbrojtjes sociale. 

Dihet që tronditjet sociale dhe ekonomike ndikojnë në gjendjen shëndetësore të individëve dhe e minojnë rezistencën e 
amvisërive. Këto goditje ndikojnë në aftësinë e amvisërive për t’u kujdesur për fëmijët e tyre, madje vendosin barriera ndaj 
shërbimeve që qëndrojnë në rrugën e arritjes së qëllimeve dhe përparimit të fëmijëve. Në veçanti amvisëritë e varfra janë 
vulnerabile ndaj ndikimeve të këtyre tronditjeve, të cilat rezultojnë me ngarkesë të rritur të shpenzimeve shëndetësore;  
sëmundje dhe vdekje të anëtarëve të amvisërisë, që shpijnë drejt kufizimeve në punë në amvisëri dhe varfërimin e mëtejmë 
të fëmijëve, të cilët i kanë humbur të dy prindërit, ose kujdestarin e tyre primar; si dhe fëmijëve tjerë vulnerabil, duke 
shkaktuar te ata braktisje të shkollës dhe përfshirje në punë të dëmshme për fëmijët, si dhe sjellje tjera të rrezikshme. Si 
përpjekje për matje të mbulimit të programeve të mbrojtjes sociale, ishte propozuar indikator global “Proporcion i amvisërive 
më të varfra, të cilat kanë pranuar mbështetje të jashtme ekonomike në tre muajt e fundit”, me qëllim që të matet përmasa 
e arritjes së mbështetjes ekonomike në amvisëritë të prekura rëndë nga tronditjet e ndryshme.139 Tabelat EQ.2.6 dhe EQ.2.6R 
e paraqesin përqindjen e amvisërive në dy kuintilet më të ulëta, të cilat kanë pranuar transferime ose përfitime sociale në 3 
muajt e fundit, sipas llojit të transferimit ose përfitimit. 

Përfundimisht tabelat EQ.2.7 dhe EQ.2.7R e paraqesin përqindjen e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare, të cilët jetojnë në 
amvisëri, të cilat pranojnë transferime ose përfitime sociale në 3 muajt e fundit, sipas llojit të transferimeve ose përfitimit, 
ndërsa tabelat EQ.2.8 dhe EQ.2.8R e paraqesin përqindjen e fëmijëve të rinj të moshës 5-24 vjeçare në të gjitha amvisëritë, 
të cilët aktualisht janë në shkollë dhe marrin mbështetje si bursë shkollimi dhe mbështetjet tjera që kanë të bëjnë me 
mbështetjen gjatë vitit aktual shkollor.

 

137 UNICEF. Collecting Data to Measure Social Protection Programme Coverage: Pilot-Testing the Social Protection Module in Viet Nam. A 

methodological report. New York: UNICEF, 2016. 

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1

BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f 
138 Pas një reforme të rëndësishme në qershor të vitit 2019 filloi implementimi i skemave të ndryshme të përfitimeve sociale. 
139 UNAIDS, UNICEF, and WHO. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Global AIDS Response Progress Reporting 2014: 

Construction of core indicators for monitoring the 2011 United Nations Political Declaration on HIV and AIDS. Geneva: UNAIDS/WHO 

Press, 2014. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/GARPR_2014_guidelines_en_0.pdf. 

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/GARPR_2014_guidelines_en_0.pdf
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Tabela EQ.2.1W: Mbulimi me sigurim shëndetësor (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare të mbuluara me sigurim shëndetësor, si nga ato që kanë sigurim, përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e mbuluar 
nga çfarëdo 

sigurimi 
shëndetësor1 

Numri i 
femrave 

Mes femrave që janë të mbuluara me sigurim shëndetësor, përqindja e atyre që kanë 
raportuar të jenë siguruar nga 

Numri i femrave 
që janë të 

mbuluara me 
sigurim 

shëndetësor  

Sigurimi 
shëndetësor 
nëpërmes 

punëdhënësit 

Përfitime përmes 
pensionit dhe ndihmës 
financiare në pajtim me 

ligjin për sigurim 
pensional dhe invalidor 

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët 

Sigurim për të ata që janë 
përkohësisht të papunë 

dhe që marrin ndihmë për 
të papunët Tjetër  

      
 

    
Gjithsej  93.7 3169 76.6 1.3 1.7 19.8 0.9 2968 
           
Mjedisi          

Urban  95.7 2010 82.6 1.0 0.1 16.1 0.8 1923 
Rural 90.2 1159 65.6 1.8 4.5 26.7 1.0 1045 

Mosha 
         

15-19 90.1 374 68.2 2.1 1.9 26.4 2.4 337 
20-24 93.6 422 69.5 1.4 1.8 27.4 0.9 395 
25-29 93.0 446 77.3 0.9 0.5 21.4 0.1 414 
30-34 95.5 450 83.9 0.4 0.4 14.5 0.1 430 
35-39 96.2 462 83.5 0.5 1.1 14.6 1.2 444 
40-44 94.4 504 75.2 0.9 2.7 19.4 1.6 476 
45-49 92.3 511 76.5 2.7 3.0 17.6 0.0 472 

Arsimi          
Fillor ose nuk ka 87.5 675 44.8 2.7 3.1 49.2 0.2 591 
Të mesëm 94.3 1227 78.9 1.4 2.1 17.5 0.3 1156 
Sipëror 96.4 1267 90.0 0.5 0.5 7.8 1.7 1221 

Gjendja martesore          
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 93.7 2279 76.7 0.9 1.8 20.1 0.4 2135 
Asnjëherë e martuar/në bashkëjetesë 93.6 887 76.4 2.1 1.3 19.0 2.0 830 
Nuk ka info (*) 3 (*) (*) (*) (*) (*) 3 

Vështirësi funksionimi (mosha 18-49 vjeçare) 
         

Ka vështirësi funksionimi 86.4 120 37.8 12.2 1.6 47.7 0.0 104 
Nuk ka vështirësi funksionimi 94.3 2810 78.8 0.7 1.7 18.1 1.0 2649 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 96.4 2012 87.6 1.2 2.2 8.8 0.8 1939 
Shqiptar 85.8 716 59.5 2.3 0.3 36.6 0.3 614 
Tjetër 94.2 441 50.8 0.3 1.1 46.2 2.1 415 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 84.0 560 39.6 1.7 1.7 56.8 0.0 471 
Niveli i dytë 93.4 613 67.0 3.7 3.7 25.4 0.5 573 
Mesatar 95.5 608 81.1 1.1 2.3 14.6 1.0 581 
Niveli i katërt 96.9 683 91.1 0.0 1.1 7.6 0.3 661 
Më i pasur 96.9 705 92.4 0.3 0.0 5.9 2.2 683 

1 MICS indikatori EQ.2a - Mbulimi me sigurim shëndetësor 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.2: Mbulimi me sigurim shëndetësor (fëmijët e moshës 5-17 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare të mbuluar me sigurim shëndetësor, si nga ata që kanë sigurim, përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-
2019  

  

Përqindja e 
mbuluar nga 

çfarëdo 
sigurimi 

shëndetësor1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5-
17 vjeçare 

Mes fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare që janë të mbuluar me sigurim shëndetësor, përqindja e 
atyre që kanë raportuar të jenë siguruar nga  

Numri i fëmijëve  
të moshës 5-17 

vjeçare që janë të 
mbuluar me 

sigurim 
shëndetësor 

Sigurimi 
shëndetësor 

përmes 
punëdhënësit 

Përfitime përmes pensionit 
dhe ndihmës financiare në 
pajtim me ligjin për sigurim 

pensional dhe invalidor 

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët  

Sigurim për të ata që 
janë përkohësisht të 

papunë dhe që marrin 
ndihmë për të 

papunët Tjetër 

           
Gjithsej  94.1 2397 73.3 1.6 1.4 23.7 0.2 2257 
           
Mjedisi          

Urban  96.3 1471 76.3 1.5 0.1 21.9 0.2 1416 
Rural 90.8 926 68.2 1.8 3.6 26.6 0.1 841 

Mosha 
         

5-11 96.0 988 73.9 0.1 0.4 25.7 0.3 948 
12-14 94.2 767 69.7 2.2 2.2 25.6 0.2 723 
15-17 91.3 642 76.6 3.1 1.8 17.9 0.1 586 

Ndjekja e mesmit në shkollë          
Ndjek mësiminA 94.9 2193 76.4 1.5 1.4 20.5 0.2 2081 
Nuk e ndjek mësimin 85.9 204 35.8 2.1 0.4 61.7 0.0 175 

Arsimi i nënësB          
Fillor ose nuk ka 89.5 921 47.0 3.2 1.7 48.4 0.1 825 
Të mesëm 97.1 820 83.5 1.0 2.2 13.2 0.0 796 
Sipëror 98.0 627 97.9 0.1 0.0 1.4 0.6 614 
Nuk ka informacion (*) 29 (*) (*) (*) (*) (*) 22 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim 
         

Ka vështirësi funksionimi 93.6 266 64.5 6.1 1.7 27.2 0.5 249 
Nuk ka vështirësi funksionimi 94.2 2131 74.4 1.0 1.3 23.2 0.2 2008 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 96.5 1303 90.1 1.0 1.7 7.1 0.2 1258 
Shqiptar 89.8 643 57.5 2.9 0.6 38.7 0.4 578 
Tjetër 93.5 451 44.5 1.3 1.6 52.6 0.0 421 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 86.4 550 41.8 2.1 1.8 54.8 0.1 475 
Niveli i dytë 96.1 521 60.4 4.6 2.1 32.7 0.0 501 
Mesatar 93.5 412 83.3 0.2 2.2 13.7 0.1 385 
Niveli i katërt 98.6 456 88.1 0.0 0.8 10.8 0.6 449 
Më i pasur 97.3 459 97.6 0.3 0.0 2.0 0.1 446 

1 MICS indikatori EQ.2b - Mbulimi me sigurim shëndetësor  (fëmijë të moshës 5-17 vjeçare) 
A Përfshinë ndjekjen e edukimit në fëmijëri të hershme  
B Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.3: Mbulimi me sigurim shëndetësor (fëmijët nën moshën 5 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare të mbuluar me sigurim shëndetësor, si nga ata që kanë sigurim përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Maqedonia e Veriut, 2018-
2019  

  Përqindja e 
mbuluar nga 

çfarëdo 
sigurimi 

shëndetësor1 

Numri i 
fëmijëve 

nën 
moshën 5 

vjeçare 

Mes fëmijëve nën moshën 5 vjeçare që janë të mbuluar me sigurim shëndetësor, 
përqindja e atyre që kanë raportuar të jenë siguruar  

Numri i fëmijëve  
nën moshën 5 
vjeçare që janë 
të mbuluar me 

sigurim 
shëndetësor  

Sigurimi 
shëndetësor 

përmes 
punëdhënësit 

Përfitime përmes pensionit 
dhe ndihmës financiare në 
pajtim me ligjin për sigurim 

pensional dhe invalidor 

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët 

Sigurim për të ata 
që janë 

përkohësisht të 
papunë dhe që 

marrin ndihmë për 
të papunët Tjetër 

           
Gjithsej  95.3 1506 74.8 0.3 0.8 23.2 0.2 1435 
           
Mjedisi          

Urban  96.7 932 80.7 0.4 0.1 19.1 0.2 902 
Rural 92.9 574 64.9 0.0 2.1 30.1 0.3 533 

Mosha           
0-11 muaj 92.7 258 75.1 0.0 0.2 24.7 0.0 239 
12-23 muaj 97.1 317 70.6 0.0 1.1 24.5 0.0 308 
24-35 muaj 95.1 265 73.4 0.0 0.4 27.4 0.2 252 
36-47 muaj 95.5 322 76.0 0.6 1.4 21.4 0.2 307 
48-59 muaj  95.5 344 78.6 0.6 0.8 19.2 0.8 328 

Arsimi i nënës          
Fillor ose nuk ka  92.0 358 41.3 0.6 0.9 57.3 0.0 329 
Të mesëm 94.6 493 74.6 0.4 1.6 23.6 0.1 466 
Sipëror 97.6 655 92.2 0.0 0.3 5.3 0.5 639 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-4 vjeç)A          
Ka vështirësi funksionimi (*) 20 (*) (*) (*) (*) (*) 18 
Nuk ka vështirësi funksionimi 95.5 911 76.5 0.4 0.9 22.0 0.4 870 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 97.4 807 92.0 0.3 0.9 6.7 0.3 785 
Shqiptar 91.9 436 65.1 0.0 0.0 31.0 0.2 401 
Tjetër 94.5 263 36.1 0.7 2.0 62.5 0.0 248 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 89.5 359 38.9 0.6 1.9 58.7 0.0 321 
Niveli i dytë 96.2 286 70.5 0.0 1.4 27.0 0.0 275 
Mesatar 98.7 254 82.9 0.0 0.5 13.6 0.2 251 
Niveli i katërt 94.8 276 94.7 0.0 0.2 4.3 0.8 261 
Më i pasur  98.5 331 91.7 0.6 0.0 7.4 0.3 326 

1 MICS indikatori EQ.2c - Mbulimi me sigurim shëndetësor  (fëmijë nën moshën 5 vjeçare) 
A Fëmijët e moshës 0-1 vjeçare janë përjashtuar ngase të dhëna për vështirësitë e funksionimit mblidhen vetëm për moshat 2-4 vjeçare 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.4: Vetëdija për ekzistimin dhe shfrytëzimi i ndonjëhershëm i mbështetjes së 
jashtme ekonomike 
Përqindja e personave të anketuar të amvisërive, që janë të vetëdijshëm për ekzistimin dhe raportojnë të kenë marrë mbështetje 
të jashtme ekonomike, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e të anketuarve në pyetësorin për amvisëri, të cilët: 

Numri i 
amvisërive 

janë të vetëdijshëm për 
ekzistimin e programeve për 

asistencë ekonomike 

janë të vetëdijshëm për ekzistimin dhe 
raportojnë të kenë marrë ndonjëherë 
mbështetje apo asistencë të jashtme 

ekonomike 

      

Gjithsej  99.7 58.3 4082 

      

Gjinia e kreut të amvisërisë     
Mashkull 99.7 54.9 3072 
Femër 99.6 68.6 1010 

Mjedisi 
    

Urban  99.8 58.5 2782 
Rural 99.6 57.9 1300 

Mosha e kreut të amvisërisë 
    

15-19 (*) (*) 5 
20-24 (*) (*) 16 
25-49 99.6 39.7 1345 
50+ 99.8 67.6 2716 

Amvisëria me jetimë  
    

Me së paku një jetim (100.0) (89.5) 40 
Pa jetimë 99.7 58.0 4042 

Përkatësia etnike e kreut të 
amvisërisë     

Maqedonas 99.8 58.2 3014 
Shqiptar 99.8 55.4 625 
Tjetër 99.4 62.7 443 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
    

Më i varfër 99.6 71.1 803 
Niveli i dytë 99.4 62.8 779 
Mesatar 99.9 60.3 842 
Niveli i katërt 99.8 55.8 838 
Më i pasur 100.0 41.8 819 

( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.5: Mbulimi me asistencë dhe përfitime sociale: Të gjithë anëtarët e amvisërisë 
Përqindja e anëtarëve të amvisërive që jetojnë në amvisëri, të cilat kanë pranuar asistencë ose përfitime sociale në 3 muajt e fundit, sipas llojit të asistencës dhe përfitimit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërive që jetojnë në amvisëri, që pranojnë lloj të mbështetjes specifike në tre 
muajt e fundit: 

Çfarëdo 
asistencë ose 

përfitim 
social1 

Nuk kanë 
asistencë 

ose 
përfitime 
sociale 

Numri i 
anëtarëve 

të  
amvisërisë 

Shtesë 
për 

fëmijë 

Ndihmë 
financiare 

të 
veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo 
asistence nga 
programe të 

jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit 
shkollor apo për çfarëdo 

harxhimesh shkollore për cilindo 
anëtarë të amvisërisë të moshës 

5-24 vjeçare, që shkon në 
shkollë fillore ose arsim më të 

lartë 

             

Gjithsej  1.1 1.4 4.8 43.8 2.0 8.1 1.4 55.1 44.9 14091 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 1.1 1.0 4.6 41.3 1.9 9.0 1.4 53.2 46.8 11463 
Femër 0.8 3.3 5.8 54.6 2.5 4.2 1.4 63.5 36.5 2628 

Mjedisi 
           

Urban  0.4 1.8 4.2 46.0 1.9 6.5 1.2 55.3 44.7 8949 
Rural 2.2 0.7 5.9 39.9 2.1 11.0 1.6 54.8 45.2 5143 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Fillor ose nuk ka 1.7 1.9 12.2 46.4 3.2 12.9 1.7 66.6 33.4 4007 
Të mesëm 1.0 1.6 2.8 45.0 1.9 7.5 1.2 54.6 45.4 6657 
Sipëror  0.4 0.5 0.3 38.4 0.7 3.7 1.3 42.8 57.2 3428 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
           

Maqedonas 0.8 1.2 1.3 48.1 1.5 5.2 1.2 54.0 46.0 9286 
Shqiptar 1.9 1.3 9.8 35.9 2.6 15.2 1.5 56.1 43.9 3004 
Tjetër 0.9 3.2 14.8 35.0 3.4 11.7 2.2 59.2 40.8 1801 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
           

Më i varfër 1.4 2.2 15.2 38.9 3.9 13.9 1.2 63.1 36.9 2818 
Niveli i dytë 1.7 1.4 6.7 43.5 2.8 9.9 1.8 58.7 41.3 2818 
Mesatar 1.3 0.7 1.5 48.6 1.5 8.3 1.3 56.3 43.7 2821 
Niveli i katërt 0.5 1.5 0.7 49.3 0.9 4.8 1.1 53.9 46.1 2823 
Më i pasur 0.4 1.4 0.1 38.7 0.8 3.8 1.5 43.6 56.4 2811 

1 MICS indikatori EQ.3 -  Popullata e mbuluar me asistencë sociale; QZHQ indikatori 1.3.1 
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Tabela EQ.2.6: Mbulimi me asistencë dhe përfitime sociale: Amivsëritë në dy kuintilet më të ulët të pasurisë 
Përqindja e amvisërive në kuintilet më të ulët të pasurisë, që kanë pranuar asistencë ose beneficione sociale në tre muajt e fundit, sipas llojit të asistencës ose beneficionit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e amvisërive që kanë pranuar lloj specifik të mbështetjes në 3 muajt e fundit: 

Çfarëdo 
asistencë 

ose 
përfitim 
social1 

Nuk kanë 
asistencë 

ose 
përfitime 
sociale 

Numri i amvisërive në 
dy kuintilët më të ulët 

të pasurisë 

Shtesë 
për 

fëmijë 

Ndihmë 
financiare 

të 
veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo 
asistence 

nga 
programe 
të jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit 
shkollor apo për çfarëdo 

harxhimesh shkollore për cilindo 
anëtarë të amvisërisë të moshës 

5-24 vjeçare, që shkon në 
shkollë fillore ose arsim më të 

lartë 

             
Gjithsej  1.0 1.1 8.5 47.2 2.7 8.0 1.2 61.9 38.1 1583 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 1.2 0.9 8.3 41.7 2.6 9.3 1.4 57.9 42.1 1231 
Femër 0.4 1.6 9.0 66.7 2.8 3.4 0.6 76.2 23.8 351 

Mjedisi 
           

Urban  0.4 1.6 10.6 55.9 2.9 7.6 1.2 71.8 28.2 645 

Rural 1.4 0.7 7.0 41.3 2.5 8.2 1.2 55.2 44.8 938 

Mosha e kreut të amvisërisë  
           

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 4 
20-24  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 9 

25-29  (2.4) (0.0) (4.8) (16.0) (0.0) (20.4) (0.0) (41.2) (58.8) 34 
30-34  1.0 5.6 12.6 18.6 0.0 9.8 0.9 42.7 57.3 60 
35-39  2.4 0.0 10.6 29.8 2.3 26.8 1.6 60.4 39.6 93 
40-44  3.3 1.3 8.4 30.2 2.3 14.9 2.2 51.6 48.4 102 
45-49  3.3 5.5 17.5 20.6 1.3 6.9 1.6 47.1 52.9 153 
50-59 0.1 1.0 9.5 20.5 5.1 5.6 2.9 38.9 61.1 379 
60-69 0.6 0.0 6.3 60.4 2.7 6.9 0.0 70.2 29.8 404 
70+ 0.5 0.1 4.2 92.4 1.6 3.7 0.3 93.8 6.2 345 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Fillor ose nuk ka 1.1 1.3 11.7 49.2 3.1 9.1 1.2 67.0 33.0 809 
Të mesëm 1.1 0.8 6.1 43.9 2.2 7.7 1.4 57.0 43.0 644 
Sipëror  0.0 1.0 0.3 51.4 2.0 2.3 0.0 55.4 44.6 130 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
           

Maqedonas 0.8 0.5 3.3 58.9 2.0 5.5 0.6 65.8 34.2 950 
Shqiptar 1.8 1.2 14.1 29.1 3.8 11.8 1.8 53.0 47.0 388 
Tjetër 0.7 3.1 19.5 30.7 3.4 11.6 2.7 61.1 38.9 244 

Kuintili i pasurisë  
           

Më i varfër 0.9 1.1 11.7 47.4 3.1 8.8 0.9 65.0 35.0 803 
Niveli i dytë  1.2 1.1 5.1 47.0 2.2 7.1 1.5 58.8 41.2 779 

1 MICS indikatori EQ.4 - Mbështetja e jashtme ekonomike për amvisëritë më të varfra  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela EQ.2.7: Mbulimi me asistencë dhe beneficione sociale: Fëmijët në të gjitha amvisëritë  
Përqindja e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare që jetojnë në amvisëri, të cilat kanë pranuar asistencë ose beneficione sociale në tre muajt e fundit, sipas llojit të asistencës apo beneficionit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve që jetojnë në amvisëri,  të cilat pranojnë lloj të veçantë të mbështetjes në 3 muajt e fundit: 

Çfarëdo 
asistencë 

ose përfitim 
social1 

Nuk kanë 
asistencë 

ose 
përfitime 
sociale 

Numri i 
fëmijëve 

nën 
moshën 18 

vjeçare 

Shtesë 
për 

fëmijë 

Ndihmë 
financiare 

të 
veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo 
asistence 

nga 
programe të 

jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit shkollor apo 
për çfarëdo harxhimesh shkollore për 

cilindo anëtarë të amvisërisë të moshës 5-
24 vjeçare, që shkon në shkollë fillore ose 

arsim më të lartë 

             

Gjithsej  2.1 2.1 7.3 32.3 2.5 16.2 1.5 52.9 47.1 2933 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 2.2 1.6 6.6 32.3 2.3 17.7 1.3 53.3 46.7 2423 
Femër 1.7 4.2 10.9 32.1 3.3 9.0 2.5 50.7 49.3 511 

Mjedisi 
           

Urban  0.8 2.7 7.4 32.3 2.9 13.5 1.8 51.2 48.8 1791 
Rural 4.2 1.2 7.3 32.3 1.9 20.3 1.1 55.6 44.4 1142 

Mosha e kreut të amvisërisë  
           

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 10 
20-24  (0.0) (0.0) (34.8) (1.6) (0.0) (29.0) (0.0) (65.4) (34.6) 15 
25-29  4.5 1.0 5.1 14.6 0.0 26.5 0.0 47.1 52.9 74 
30-34  1.7 3.7 4.5 14.6 0.2 12.1 0.7 33.7 66.3 306 
35-39  1.7 0.3 5.4 23.8 2.9 25.9 1.4 51.4 48.6 561 
40-44  2.0 2.5 3.9 24.7 2.1 17.8 1.7 45.2 54.8 556 
45-49  3.9 5.4 15.9 21.4 1.2 8.7 1.3 46.1 53.9 377 
50-59 0.5 2.8 7.4 23.2 6.5 14.4 3.5 44.6 55.4 394 
60-69 3.0 0.2 8.6 57.8 2.3 13.2 1.2 71.9 28.1 433 
70+ 1.8 0.6 6.9 95.4 2.1 10.2 0.6 97.6 2.4 207 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Fillor ose nuk ka 2.7 3.1 16.0 33.6 2.9 24.1 1.9 65.6 34.4 992 
Të mesëm 2.4 1.8 4.4 35.3 3.5 14.5 1.2 53.8 46.2 1231 
Sipëror  0.9 1.0 0.3 25.0 0.2 7.9 1.5 33.5 66.5 710 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
           

Maqedonas 2.1 1.5 2.1 32.6 2.1 8.9 1.0 44.0 56.0 1606 
Shqiptar 2.7 1.5 10.9 35.4 2.0 26.8 1.3 63.4 36.6 804 
Tjetër 1.4 5.0 17.9 26.5 4.4 22.3 3.5 64.0 36.0 524 

Indeksi i kuintilit të pasurisë 
           

Më i varfër 2.5 4.5 20.5 25.0 4.0 26.3 2.3 64.8 35.2 671 
Niveli i dytë 3.4 1.7 9.8 35.0 3.3 19.2 1.4 60.6 39.4 613 
Mesatar 3.0 1.1 2.4 39.9 1.7 16.8 0.3 55.1 44.9 507 
Niveli i katërt 1.0 2.4 0.9 38.3 0.8 8.8 1.0 45.2 54.8 548 
Më i pasur 0.7 0.3 0.0 25.5 2.2 7.9 2.2 36.6 63.4 593 

1 MICS indikatori EQ.5 - Fëmijët në amvisëritë që kanë pranuar çfarëdo lloji të asistencës sociale 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara    
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.8: Mbulimi me programe mbështetëse shkollore: Anëtarë të moshës  5-24 vjeçare 
në të gjitha amvisëritë 
Përqindja fëmijëve dhe të rinjve të moshës 5-24 vjeçare në të gjitha amvisëritë, të cilët aktualisht e vijojnë mësimin në shkolla 
fillore ose më të larta dhe të cilët kanë pranuar mbështetje për pagesat e vitit shkollor apo për harxhime tjera shkollore përgjatë 
vitit shkollor 2018-2019, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Mbështetje financiare ose materiale 
për shkollim   

Pa 
mbështetje 

(ekonomike) 
për shkollim 

Numri i anëtarëve të 
amvisërive të moshës 5-

24 vjeçare, të cilët 
aktualisht vijojnë mësimin 
në shkolla fillore ose më 

të larta 

Mbështetje 
për 

pagesat e 
vitit 

shkollor 

Mbështetje 
për 

harxhime 
tjera 

shkollore 

Mbështetje 
për 

pagesat e 
vitit 

shkollor 
apo 

harxhime 
tjera 

shkollore1 

        
GjithsejA 0.9 0.8 1.6 98.4 2379 
        
Gjinia e kreut të amvisërisë       

Mashkull 0.5 1.2 1.6 98.4 1203 
Femër 1.4 0.4 1.7 98.3 1176 

Mjedisi 
      

Urban  0.6 0.9 1.4 98.6 1450 
Rural 1.5 0.7 2.1 97.9 929 

Mosha 
      

5-9 0.3 1.0 1.1 98.9 662 
10-14 0.1 0.0 0.1 99.9 747 
15-19  0.8 1.5 2.1 97.9 605 
20-24 4.1 0.9 4.9 95.1 365 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
      

Fillor ose nuk ka 1.0 0.8 1.4 98.6 677 
Të mesëm 1.0 0.8 1.8 98.2 1098 
Sipëror  0.7 0.9 1.6 98.4 605 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë 
      

Maqedonas 0.9 0.5 1.5 98.5 1466 
Shqiptar 0.4 1.0 1.2 98.8 589 
Tjetër 1.9 1.7 3.2 96.8 324 

Kuintili i pasurisë  
      

Më i varfër 1.1 1.1 1.7 98.3 454 
Niveli i dytë 1.4 1.0 2.4 97.6 477 
Mesatar 1.3 0.5 1.7 98.3 434 
Niveli i katërt 0.0 0.5 0.5 99.5 492 
Më i pasur 1.0 0.9 1.9 98.1 523 

1 MICS indikatori EQ.6 - Përkrahja për mbështetjen (ekonomike) për shkollim  
A Karakteristikat e sfondit “Menaxhimi i shkollës” nuk është paraqitur në tabelë, sepse të gjithë anëtarët e amvisërisë të moshës  
5-24 vjeçare, që aktualisht e ndjekin mësimin në arsimin fillor ose në arsim më të lartë, ose e ndjekin mësimin në shkolla 
publike.  
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Tabela EQ.2.1WR: Mbulimi me sigurim shëndetësor (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare të mbuluara me sigurim shëndetësor, si nga ato që kanë sigurim, përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e 
mbuluar nga 

çfarëdo 
sigurimi 

shëndetësor1 
Numri i 
femrave 

Mes femrave që janë të mbuluara me sigurim shëndetësor, përqindja e atyre që kanë raportuar 
të jenë siguruar nga  

Numri i 
femrave që 

janë të 
mbuluara me 

sigurim 
shëndetësor 

Sigurimi 
shëndetësor 
nëpërmes 

punëdhënësit 

Përfitime përmes 
pensionit dhe ndihmës 
financiare në pajtim me 

ligjin për sigurim 
pensional dhe invalidor  

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët 

Sigurim për të ata që 
janë përkohësisht të 

papunë dhe që marrin 
ndihmë për të papunët Tjetër  

           
Gjithsej  95.6 1422 30.6 0.7 0.3 68.3 0.4 1360 
           
Mosha          

15-19 93.1 225 22.2 0.4 0.6 76.3 0.5 210 
20-24 94.7 241 25.5 0.0 0.0 74.6 0.5 228 
25-29 95.2 224 36.6 0.0 0.0 62.0 0.9 213 
30-34 95.3 188 32.5 0.3 0.7 67.1 0.0 179 
35-39 97.1 180 36.7 1.3 0.0 62.9 0.0 175 
40-44 97.7 193 34.4 2.6 0.0 63.1 0.0 188 
45-49 97.4 171 28.1 0.6 0.7 70.8 0.5 167 

Arsimi          
Para fillor ose nuk ka 92.5 302 19.2 0.6 0.0 79.1 0.7 279 
Fillor  96.4 836 31.3 0.7 0.3 67.9 0.2 805 
Të mesëm+ 96.9 284 40.4 0.7 0.4 58.7 0.4 276 

Gjendja martesore          
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 95.5 1173 31.8 0.7 0.2 67.2 0.2 1121 
Asnjëherë e martuar/në bashkëjetesë 96.1 248 25.4 0.5 0.5 73.3 1.0 238 
Nuk ka info (*) 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1 

Vështirësi funksionimi (mosha 18-49 vjeçare) 
         

Ka vështirësi funksionimi 96.3 159 24.1 1.7 0.0 72.6 0.8 153 
Nuk ka vështirësi funksionimi 95.8 1121 32.5 0.5 0.2 67.0 0.3 1074 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 89.5 265 12.4 0.7 0.5 85.0 1.3 237 
Niveli i dytë 93.0 283 19.1 0.0 0.0 80.8 0.0 263 
Mesatar 97.6 295 30.8 0.8 0.0 68.9 0.3 288 
Niveli i katërt 98.6 274 39.3 1.4 0.9 59.0 0.0 270 
Më i pasur 98.9 306 47.1 0.6 0.0 52.2 0.4 302 

1 MICS indikatori EQ.2a - Mbulimi me sigurim shëndetësor 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.2R: Mbulimi me sigurim shëndetësor (fëmijët e moshës 5-17 vjeçare)  
Përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare të mbuluar me sigurim shëndetësor, si nga ata që kanë sigurim, përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e 
mbuluar nga 

çfarëdo 
sigurimi 

shëndetësor1 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5-
17 vjeçare  

Mes fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare që janë të mbuluar me sigurim shëndetësor, përqindja e atyre që 
kanë raportuar të jenë siguruar nga  

Numri i fëmijëve  
të moshës 5-17 

vjeçare që janë të 
mbuluar me 

sigurim 
shëndetësor  

Sigurimi 
shëndetësor 

përmes 
punëdhënësit 

Përfitime përmes pensionit dhe 
ndihmës financiare në pajtim 

me ligjin për sigurim pensional 
dhe invalidor 

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët 

Sigurim për të ata që janë 
përkohësisht të papunë 

dhe që marrin ndihmë për 
të papunët Tjetër 

           
Gjithsej  95.9 1550 31.7 1.0 0.3 66.5 0.5 1487 
           
Mosha           

5-11 96.6 763 33.9 0.8 0.0 64.7 0.7 736 
12-14 95.0 517 30.4 1.8 0.7 66.6 0.5 491 
15-17 96.1 269 28.0 0.0 0.4 71.6 0.0 259 

Ndjekja e mesmit në shkollë          
Ndjek mësiminA 97.3 1054 38.8 1.0 0.5 59.7 0.4 1026 
Nuk e ndjek mësimin  93.0 496 16.0 1.1 0.0 81.8 0.8 461 

Arsimi i nënësB           
Para fillor ose nuk ka 94.9 480 19.3 0.4 0.0 79.8 1.1 456 
Fillor  96.7 940 35.3 1.4 0.5 62.4 0.2 909 
Të mesëm+ 94.5 110 58.5 0.0 0.0 40.7 0.8 104 
Nuk ka informacion (*) 19 (*) (*) (*) (*) (*) 18 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim 
         

Ka vështirësi funksionimi 97.4 385 30.7 0.7 0.0 66.1 2.1 375 
Nuk ka vështirësi funksionimi 95.5 1165 32.1 1.1 0.4 66.7 0.0 1112 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 92.9 394 14.6 0.4 0.9 81.8 1.9 366 
Niveli i dytë 95.5 346 24.4 1.0 0.0 74.3 0.3 330 
Mesatar 99.1 296 34.1 1.6 0.0 64.2 0.0 293 
Niveli i katërt 98.4 257 44.1 2.1 0.5 54.6 0.0 253 
Më i pasur 95.0 256 51.7 0.0 0.0 48.3 0.0 244 

1 MICS indikatori EQ.2b - Mbulimi me sigurim shëndetësor  (fëmijë të moshës 5-17 vjeçare) 
A Përfshinë ndjekjen e edukimit në fëmijëri të hershme  
B Kategoria për arsimin e nënës nuk është në dispozicion për fëmijën e moshës 15-17 vjeçare të identifikuar si të pavarur 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela EQ.2.3R: Mbulimi me sigurim shëndetësor (fëmijët nën moshën 5 vjeçare) 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare të mbuluar me sigurim shëndetësor, si nga ata që kanë sigurim përqindja e tyre sipas planeve të ndryshme të sigurimit shëndetësor, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  Përqindja e 
mbuluar nga 

çfarëdo 
sigurimi 

shëndetësor1 

Numri i 
fëmijëve 

nën 
moshën 5 

vjeçare 

Mes fëmijëve nën moshën 5 vjeçare që janë të mbuluar me sigurim shëndetësor, 
përqindja e atyre që kanë raportuar të jenë siguruar  

Numri i fëmijëve  
nën moshën 5 
vjeçare që janë 
të mbuluar me 

sigurim 
shëndetësor 

Sigurimi 
shëndetësor 

përmes 
punëdhënësit 

Përfitime përmes 
pensionit dhe ndihmës 
financiare në pajtim me 

ligjin për sigurim 
pensional dhe invalidor 

Sigurim për 
punëtorët në 
bujqësi dhe 

fermerët 

Sigurim për të ata që 
janë përkohësisht të 

papunë dhe që 
marrin ndihmë për të 

papunët Tjetër 

           
Gjithsej  94.2 672 31.1 0.2 0.2 68.4 0.1 633 
           
Mosha           
0-11 muaj 93.1 117 34.2 0.0 0.0 65.8 0.0 109 
12-23 muaj  97.4 127 33.4 0.0 0.0 66.6 0.0 124 
24-35 muaj  92.9 124 26.6 0.0 0.0 73.4 0.0 115 
36-47 muaj  94.9 157 27.1 0.7 0.0 72.2 0.0 149 
48-59 muaj 92.7 147 34.7 0.0 0.8 63.9 0.6 137 

Arsimi i nënës           
Fillor ose nuk ka  88.9 167 15.8 0.0 0.0 83.7 0.5 148 
Të mesëm 94.9 381 30.3 0.3 0.3 69.1 0.0 362 
Sipëror 99.1 124 52.0 0.0 0.0 48.0 0.0 123 

Vështirësitë e fëmijës në funksionim (mosha 2-4 vjeç)A          
Ka vështirësi funksionimi (91.2) 26 (*) (*) (*) (*) (*) 24 
Nuk ka vështirësi funksionimi 93.7 402 30.6 0.0 0.3 68.9 0.2 377 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 88.7 169 5.6 0.0 0.8 93.1 0.5 150 
Niveli i dytë 91.5 145 25.6 0.8 0.0 73.6 0.0 133 
Mesatar 99.2 116 33.2 0.0 0.0 66.8 0.0 115 
Niveli i katërt 98.3 121 47.4 0.0 0.0 52.6 0.0 119 
Më i pasur  96.2 121 51.6 0.0 0.0 48.4 0.0 116 

1 MICS indikatori EQ.2c - Mbulimi me sigurim shëndetësor  (fëmijë nën moshën 5 vjeçare) 
A Fëmijët e moshës 0-1 vjeçare janë përjashtuar ngase të dhëna për vështirësitë e funksionimit mblidhen vetëm për moshat 2-4 vjeçare 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela EQ.2.4R: Vetëdija për ekzistimin dhe shfrytëzimi i ndonjëhershëm i mbështetjes së 
jashtme ekonomike  
Përqindja e personave të anketuar të amvisërive, që janë të vetëdijshëm për ekzistimin dhe raportojnë të kenë marrë mbështetje 
të jashtme ekonomike, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e të anketuarve në pyetësorin për amvisëri, të cilët: 

Numri i 
amvisërive 

janë të vetëdijshëm për ekzistimin e 
programeve për asistencë ekonomike 

janë të vetëdijshëm për ekzistimin 
dhe raportojnë të kenë marrë 

ndonjëherë mbështetje apo asistencë 
të jashtme ekonomike  

      

Gjithsej  99.8 73.9 1390 

      

Gjinia e kreut të 
amvisërisë 

    

Mashkull 99.8 73.5 1070 
Femër 99.7 75.3 320 

Mosha e kreut të 
amvisërisë     

15-19 (*) (*) 5 
20-24 (100.0) (51.0) 34 
25-49 99.8 71.2 704 
50+ 99.7 78.4 647 

Amvisëria me jetimë  
    

Me së paku një jetim (100.0) (97.6) 34 
Pa jetimë 99.7 73.3 1356 

Indeksi i kuintilit të 
pasurisë     

Më i varfër 98.9 77.0 286 
Niveli i dytë 100.0 82.2 273 
Mesatar 100.0 75.7 291 
Niveli i katërt 100.0 71.3 281 
Më i pasur 99.8 62.3 258 

( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.5R: Mbulimi me asistencë dhe përfitime sociale: Të gjithë anëtarët e amvisërisë  
Përqindja e anëtarëve të amvisërive që jetojnë në amvisëri, të cilat kanë pranuar asistencë ose përfitime sociale në 3 muajt e fundit, sipas llojit të asistencës dhe përfitimit, Vendbanimet rome të Maqedonisë 
së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e anëtarëve të amvisërive që jetojnë në amvisëri, që pranojnë lloj të mbështetjes specifike në tre muajt e 
fundit: 

Çfarëdo 
asistencë ose 
përfitim social1 

Nuk kanë 
asistencë 

ose 
përfitime 
sociale 

Numri i 
anëtarëve 

të  
amvisërisë 

Shtesë 
për fëmijë 

Ndihmë 
financiare 

të 
veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo asistence 
nga programe të 

jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit 
shkollor apo për çfarëdo 

harxhimesh shkollore për cilindo 
anëtarë të amvisërisë të moshës 
5-24 vjeçare, që shkon në shkollë 

fillore ose arsim më të lartë 

             

Gjithsej  3.0 4.2 26.6 19.8 7.1 25.6 3.8 67.4 32.6 6241 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 3.3 4.4 26.8 18.3 7.1 27.4 4.4 68.0 32.0 5034 
Femër 1.9 3.0 25.6 25.9 7.4 18.1 1.6 64.9 35.1 1206 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Para fillor ose nuk ka 3.1 5.6 38.0 21.2 9.4 16.0 1.0 73.6 26.4 979 
Fillor  3.3 4.2 26.5 18.3 7.4 29.1 3.9 68.7 31.3 4246 
Të mesëm+ 1.9 2.2 15.3 24.5 3.9 20.3 6.3 55.1 44.9 988 
Nuk ka informacion/ND (0.0) (20.5) (30.3) (30.2) (0.0) (30.3) (0.0) (81.0) (19.0) 28 

Kuintili pasurisë 
           

Më i varfër 2.3 4.8 37.6 7.5 7.4 30.5 1.4 70.8 29.2 1249 
Niveli i dytë 5.5 6.1 37.2 17.1 12.0 22.5 2.8 74.6 25.4 1245 
Mesatar 2.5 3.1 27.7 19.7 6.5 29.0 4.3 67.2 32.8 1250 
Niveli i katërt 1.9 4.1 17.5 25.1 4.6 21.9 4.5 63.1 36.9 1250 
Më i pasur 2.9 2.7 12.9 29.6 5.1 24.3 6.1 61.2 38.8 1247 

1 MICS indikatori EQ.3 -  Popullata e mbuluar me asistencë sociale; QZHQ indikatori 1.3.1 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.6R: Mbulimi me asistencë dhe përfitime sociale: Amivsëritë në dy kuintilet më të ulët të pasurisë  
Përqindja e amvisërive në kuintilet më të ulët të pasurisë, që kanë pranuar asistencë ose beneficione sociale në tre muajt e fundit, sipas llojit të asistencës ose beneficionit, Vendbanimet rome të Maqedonisë 
së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e amvisërive që kanë pranuar lloj specifik të mbështetjes në 3 muajt e fundit:  

Çfarëdo 
asistencë 

ose 
përfitim 
social 1 

Nuk kanë 
asistencë 

ose 
përfitime 
sociale 

Numri i 
amvisërive në 
dy kuintilët më 

të ulët të 
pasurisë 

Shtesë për 
fëmijë 

Ndihmë 
financiare 
të veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo 
asistence 

nga 
programe 
të jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit 
shkollor apo për çfarëdo harxhimesh 

shkollore për cilindo anëtarë të 
amvisërisë të moshës 5-24 vjeçare, 
që shkon në shkollë fillore ose arsim 

më të lartë 

             
Gjithsej  3.0 4.1 36.2 14.1 8.7 20.8 1.8 69.8 30.2 559 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 3.3 4.7 36.5 12.1 9.4 23.1 2.2 70.2 29.8 423 
Femër 2.0 2.3 35.4 20.4 6.6 13.8 0.7 68.9 31.1 136 

Mosha e kreut të amvisërisë 
           

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 4 
20-24  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 22 
25-29  1.5 3.9 28.7 1.5 0.0 24.4 4.6 53.0 47.0 57 
30-34  6.9 3.6 36.3 3.8 1.9 31.4 0.0 73.0 27.0 64 
35-39  2.5 8.0 36.2 5.8 5.2 37.1 3.1 73.1 26.9 72 
40-44  5.2 3.8 34.3 3.1 9.6 28.7 1.7 73.2 26.8 50 
45-49  (1.5) (1.2) (46.5) (4.2) (10.7) (9.7) (1.4) (58.3) (41.7) 67 
50-59 3.3 4.4 47.5 11.1 10.2 15.8 2.5 71.3 28.7 110 
60-69 2.3 2.3 32.9 33.3 17.1 14.4 1.2 81.5 18.5 76 
70+ (0.0) (6.0) (11.2) (77.0) (13.1) (11.3) (0.0) (93.4) (6.6) 38 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Para fillor ose nuk ka 2.4 4.8 42.5 17.3 9.3 11.0 0.8 73.0 27.0 146 
Fillor  2.9 3.5 33.8 13.1 9.1 24.8 2.4 69.6 30.4 374 
Të mesëm+ (5.4) (5.5) (37.8) (12.5) (2.8) (20.2) (0.0) (62.0) (38.0) 37 
Nuk ka informacion/ND (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2 

Kuintili pasurisë 
           

Më i varfër 1.7 3.6 36.8 10.2 6.4 23.6 1.5 68.3 31.7 286 
Niveli i dytë 4.3 4.7 35.6 18.2 11.1 17.9 2.2 71.4 28.6 273 

1 MICS indikatori EQ.4 - Mbështetja e jashtme ekonomike për amvisëritë më të varfra  
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara  
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.2.7R: Mbulimi me asistencë dhe beneficione sociale: Fëmijët në të gjitha amvisëritë 
Përqindja e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare që jetojnë në amvisëri, të cilat kanë pranuar asistencë ose beneficione sociale në tre muajt e fundit, sipas llojit të asistencës apo beneficionit, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e fëmijëve që jetojnë në amvisëri,  të cilat pranojnë lloj të veçantë të mbështetjes në 3 muajt e fundit: 

Çfarëdo 
asistencë 

ose përfitim 
social 1 

Nuk kanë 
asistencë ose 

përfitime sociale 

Numri i 
fëmijëve nën 
moshën 18 

vjeçare 
Shtesë 

për fëmijë 

Ndihmë 
financiare 

të 
veçantë 

Asistencë 
financiare 
sociale  

Çfarëdo 
pensioni 

Asistencë 
të 

përhershme 
financiare 

Çfarëdo 
asistence 

nga 
programe të 

jashtme  

Mbështetje për pagesat e vitit 
shkollor apo për çfarëdo 

harxhimesh shkollore për cilindo 
anëtarë të amvisërisë të moshës 
5-24 vjeçare, që shkon në shkollë 

fillore ose arsim më të lartë 

             

Gjithsej  3.9 5.3 27.2 14.9 6.5 33.8 3.2 70.8 29.2 2305 
             
Gjinia e kreut të amvisërisë            

Mashkull 4.2 5.6 27.5 14.0 6.4 36.1 3.7 72.6 27.4 1851 
Femër 2.4 4.5 26.1 18.2 6.9 24.5 1.1 63.1 36.9 455 

Mosha e kreut të amvisërisë  
           

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 4 
20-24  3.3 6.2 36.2 5.2 10.5 17.3 0.0 58.7 41.3 56 
25-29  1.1 4.0 26.4 4.9 0.5 32.2 2.7 58.6 41.4 225 
30-34  5.4 3.1 25.3 6.4 1.9 41.2 2.5 74.1 25.9 334 
35-39  3.8 7.4 28.1 9.1 4.4 40.3 3.9 70.7 29.3 455 
40-44  4.2 4.6 27.7 12.3 9.0 36.9 3.8 73.9 26.1 307 
45-49  3.1 3.6 27.9 7.7 7.8 20.9 3.0 58.5 41.5 222 
50-59 4.7 9.9 29.9 13.6 7.9 30.9 2.6 71.1 28.9 406 
60-69 4.2 1.4 23.8 46.5 13.6 28.9 4.3 82.4 17.6 253 
70+ (0.0) (2.6) (17.7) (86.3) (12.9) (39.8) (4.7) (96.5) (3.5) 44 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
           

Para fillor ose nuk ka 4.1 6.8 38.4 14.6 8.6 21.8 1.1 73.6 26.4 406 
Fillor  4.0 5.3 27.2 13.8 6.5 38.0 3.4 72.7 27.3 1582 
Të mesëm+ 3.2 2.8 12.2 20.2 4.0 28.3 5.2 55.9 44.1 305 
Nuk ka informacion/ND (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 12 

Kuintili i pasurisë  
           

Më i varfër 2.6 4.7 35.3 4.8 7.4 35.8 1.2 71.3 28.7 577 
Niveli i dytë 7.1 8.7 37.0 12.9 10.4 29.2 3.1 77.3 22.7 502 
Mesatar 2.4 3.6 27.7 14.4 5.9 38.1 3.7 69.3 30.7 427 
Niveli i katërt 2.9 5.6 15.2 22.5 2.4 31.8 4.8 67.9 32.1 406 
Më i pasur 4.2 3.6 15.0 24.8 5.3 34.3 4.2 66.2 33.8 393 

1 MICS indikatori EQ.5 - Fëmijët në amvisëritë që kanë pranuar çfarëdo lloji të asistencës sociale 
( ) Numrat e bazuara në 25–49 raste të paponderuara   
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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Tabela EQ.2.8R: Mbulimi me programe mbështetëse shkollore: Anëtarë të moshës  5-24 vjeçare 
në të gjitha amvisëritë  
Përqindja fëmijëve dhe të rinjve të moshës 5-24 vjeçare në të gjitha amvisëritë, të cilët aktualisht e vijojnë mësimin në shkolla 
fillore ose më të larta dhe të cilët kanë pranuar mbështetje për pagesat e vitit shkollor apo për harxhime tjera shkollore përgjatë 
vitit shkollor 2018-2019, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Mbështetje financiare ose materiale për 
shkollim  

Pa 
mbështetje 

(ekonomike) 
për shkollim 

Numri i anëtarëve të 
amvisërive të moshës 5-

24 vjeçare, të cilët 
aktualisht vijojnë mësimin 
në shkolla fillore ose më të 

larta 

Mbështetje 
për 

pagesat e 
vitit 

shkollor 

Mbështetje 
për 

harxhime 
tjera 

shkollore 

Mbështetje për 
pagesat e vitit 
shkollor apo 

harxhime tjera 
shkollore1 

        
GjithsejA 3.1 2.1 4.5 95.5 1125 
        
Gjinia e kreut të amvisërisë       

Mashkull 3.2 2.0 4.3 95.7 572 
Femër 3.0 2.3 4.7 95.3 553 

Mosha 
      

5-9 1.0 3.0 3.2 96.8 484 
10-14 1.4 0.8 1.7 98.3 441 
15-19  9.3 2.1 10.8 89.2 185 
20-24 (*) (*) (*) (*) 16 

Arsimi i kreut të amvisërisë 
      

Para fillor ose nuk ka 1.6 1.1 2.2 97.8 149 
Fillor  2.9 2.3 4.5 95.5 798 
Të mesëm+ 5.2 2.5 6.7 93.3 175 
Nuk ka informacion/ND (*) (*) (*) (*) 3 

Kuintili i pasurisë  
      

Më i varfër 1.1 1.2 1.9 98.1 218 
Niveli i dytë 2.3 2.5 4.0 96.0 198 
Mesatar 2.9 1.5 4.4 95.6 238 
Niveli i katërt 5.0 4.5 7.1 92.9 222 
Më i pasur 3.9 1.2 5.1 94.9 250 

1 MICS indikatori EQ.6 - Përkrahja për mbështetjen (ekonomike) për shkollim  
A Karakteristikat e sfondit “Menaxhimi i shkollës” nuk është paraqitur në tabelë, sepse të gjithë anëtarët e amvisërisë të moshës  
5-24 vjeçare, që aktualisht e ndjekin mësimin në arsimin fillor ose në arsim më të lartë, ose e ndjekin mësimin në shkolla 
publike. 
(*)Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara  
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11.3 DISKRIMINIMI DHE NGACMIMI 

Diskriminimi mund t’i pengojë individët nga qasja në mundësi dhe shërbime në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. 
Këto pyetje janë përpiluar për t’i matur përvojat e diskriminimit dhe ngacmimit të të anketuarve në 12 muajt e 
fundit para realizimit të hulumtimit. Pyetjet përfshijë baza specifike të diskriminimit dhe ngacmimit, të cilat do të 
mund ta përmirësojnë kujtesën e të anketuarve për ato ndodhi. Pyetjet aktuale janë të bazuara në pakon e 
rekomanduar të pyetjeve, që gjenden në fillim të MICS6. Pyetjet mund të ndryshojnë, duke pasur parasysh që 
aktualisht është duke u realizuar zhvillimi metodologjik për lëvizjen e indikatorëve të QZHQ-së nga klasifikimi Tier III 
në Tier II. Tabelat EQ.3.1W dhe EQ.3.1WR e paraqesin përqindjen e grave në shtet dhe në vendbanimet rome, të 
cilat janë ndjerë të diskriminuar mbi bazë të më shumë arsyeve.
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Tabela EQ.3.1W: Diskriminimi dhe ngacmimi (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare të cilat në 12 muajt e fundit janë ndjerë të diskriminuara ose ngacmuara nga dikush dhe ato që nuk ndjehen se kanë qenë të diskriminuara ose ngacmuara nga dikush, Maqedonia e 
Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e femrave të cilat në 12 muajt e fundit janë ndjerë të diskriminuara ose ngacmuara nga dikush 
mbi bazë të:  Përqindja e femrave që nuk 

ndjehen se kanë qenë të 
diskriminuara ose ngacmuara nga 

dikush në 12 muajt e fundit 
Numri i 
femrave 

Etnisë ose 
origjinës së 

migrimit Gjinisë 
Orientimit 
seksual Moshës 

Religjionit 
ose 

besimit Paaftësisë 
Shkaqeve 

tjera 
Çfarëdo 
shkaku1 

             

Gjithsej  5.7 4.9 0.4 2.5 2.9 1.1 1.7 12.5 87.5 3169 
             
Mjedisi             

Urban  7.1 5.8 0.2 2.5 3.8 1.1 2.0 15.4 84.6 2010 
Rural 3.4 3.4 0.9 2.4 1.2 1.0 1.2 7.5 92.5 1159 

Mosha             
15-19 6.2 4.9 0.0 4.9 4.7 1.0 2.3 17.4 82.6 374 

15-17 5.8 2.9 0.0 6.9 3.1 1.6 3.6 15.6 84.4 239 
18-19 6.9 8.5 0.0 1.5 7.5 0.0 0.0 20.5 79.5 136 

20-24 4.8 5.2 0.1 2.7 3.8 1.2 0.5 11.7 88.3 422 
25-29 6.2 8.5 0.8 3.6 2.4 1.4 3.8 14.5 85.5 446 
30-34 5.1 5.3 0.2 2.5 1.4 0.0 2.4 10.8 89.2 450 
35-39 5.8 5.9 0.3 1.5 3.0 1.5 2.5 12.7 87.3 462 
40-44 5.7 3.6 1.3 1.9 3.6 0.9 0.6 10.8 89.2 504 
45-49 6.5 1.7 0.3 0.8 1.7 1.5 0.4 10.8 89.2 511 

Arsimi             
Fillo ose nuk ka 5.0 2.2 0.4 1.6 3.9 2.1 1.4 11.5 88.5 675 
Të mesëm 4.2 3.3 0.3 2.3 2.4 1.3 1.9 10.0 90.0 1227 
Sipëror 7.6 7.9 0.7 3.2 2.8 0.3 1.8 15.4 84.6 1267 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
           

Ka vështirësi në funksionim 18.0 6.9 0.0 1.4 9.8 3.0 7.8 26.4 73.6 120 
Nuk ka vështirësi në funksionim 5.2 5.0 0.5 2.1 2.6 0.9 1.3 11.6 88.4 2810 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë             
Maqedonas 5.1 6.1 0.3 3.2 1.5 0.7 1.8 12.1 87.9 2012 
Shqiptar 4.9 2.7 0.2 0.6 3.8 2.6 2.4 12.3 87.7 716 
Tjetër 9.9 3.4 1.5 2.4 7.7 0.3 0.4 14.7 85.3 441 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
           

Më i varfër 5.7 3.3 0.4 2.4 3.5 1.7 2.2 12.5 87.5 560 
Niveli i dytë 6.7 3.8 0.6 1.7 3.4 0.5 1.5 10.5 89.5 613 
Mesatar 2.8 5.4 0.2 3.7 2.7 0.9 0.9 10.6 89.4 608 
Niveli i katërt 5.9 6.9 0.3 2.5 1.7 0.7 2.5 13.4 86.6 683 
Më i pasur 7.3 5.0 0.7 2.0 3.3 1.6 1.5 15.0 85.0 705 

1 MICS indikatori EQ.7 - Diskriminimi; QZHQ Indikatorët 10.3.1 & 16.b.1 
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Tabela EQ.3.1WR: Diskriminimi dhe ngacmimi (femrat)  
Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare të cilat në 12 muajt e fundit janë ndjerë të diskriminuara ose ngacmuara nga dikush dhe ato që nuk ndjehen se kanë qenë të diskriminuara ose ngacmuara nga 
dikush, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Përqindja e femrave të cilat në 12 muajt e fundit janë ndjerë të diskriminuara ose ngacmuara nga 
dikush mbi bazë të:  

Përqindja e femrave që 
nuk ndjehen se kanë qenë 

të diskriminuara ose 
ngacmuara nga dikush në 

12 muajt e fundit 
Numri i 
femrave 

Etnisë ose 
origjinës së 

migrimit Gjinisë 
Orientimit 
seksual Moshës 

Religjionit 
ose 

besimit Paaftësisë 
Shkaqeve 

tjera 
Çfarëdo 
shkaku1 

             

Gjithsej  10.7 5.0 0.2 2.8 8.4 0.9 1.6 17.7 82.3 1422 
             
Mosha              

15-19 8.3 5.6 0.0 3.8 8.8 2.7 1.2 17.3 82.7 225 
15-17 6.2 2.6 0.0 2.4 6.7 1.5 1.3 13.6 86.4 142 
18-19 11.9 10.9 0.0 6.2 12.4 4.9 1.0 23.7 76.3 83 

20-24 7.2 3.8 0.8 2.3 3.1 0.0 1.7 11.8 88.2 241 
25-29 13.5 5.6 0.0 3.6 10.5 1.1 1.9 20.6 79.4 224 
30-34 13.1 6.5 0.6 3.8 14.0 1.3 2.4 26.1 73.9 188 
35-39 9.4 4.3 0.0 2.6 8.3 0.0 1.8 15.5 84.5 180 
40-44 11.7 4.7 0.0 1.3 7.9 0.5 0.6 17.4 82.6 193 
45-49 12.9 4.8 0.0 2.1 7.3 0.6 1.7 16.4 83.6 171 

Arsimi  
           

Para fillor ose nuk ka 12.7 5.2 0.0 1.4 7.8 1.5 2.5 19.3 80.7 302 
Fillor  10.2 5.1 0.4 3.1 8.0 0.8 1.5 16.9 83.1 836 
Të mesëm+ 10.1 4.6 0.0 3.4 10.3 0.7 0.9 18.5 81.5 284 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç) 
           

Ka vështirësi në funksionim 16.2 6.2 0.5 3.5 11.2 4.6 5.4 28.2 71.8 159 
Nuk ka vështirësi në funksionim 10.5 5.2 0.2 2.8 8.3 0.3 1.1 16.8 83.2 1121 

Indeksi i kuintilit të pasurisë  
           

Më i varfër 13.3 10.2 0.4 4.8 8.9 2.1 2.9 22.9 77.1 265 
Niveli i dytë 11.4 5.3 0.4 3.6 9.9 2.1 3.2 19.5 80.5 283 
Mesatar 10.8 3.5 0.3 2.1 7.0 0.3 1.0 18.3 81.7 295 
Niveli i katërt 8.3 1.7 0.0 2.0 8.6 0.3 0.7 14.5 85.5 274 
Më i pasur 9.9 4.8 0.0 1.8 7.9 0.0 0.3 13.9 86.1 306 

1 MICS indikatori EQ.7 - Diskriminimi; QZHQ Indikatorët 10.3.1 & 16.b.1  
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11.4 MIRËQENIA SUBJEKTIVE  

Perceptimet subjektive të individëve në lidhje me të ardhurat e tyre, shëndetin, mjedisin jetësor dhe ngjashëm me 
me të, luajnë rol të rëndësishëm në jetën e tyre dhe mund të ndikojë në perceptimin e tyre për mirëqenien, 
pavarësisht nga kushtet objektive, siç janë të ardhurat reale dhe gjendja e shëndetit fizik140. 

MICS 2018-2019 për Maqedoninë e Veriut dhe MICS 2018-2019 për vendbanimet rome e kanë përfshirë një pyetje 
në lidhje me lumturinë dhe kënaqësinë e përgjithshme të të anketuarve me jetën. Për t’iu ndihmuar të anketuarve 
në dhënien e përgjigjeve në lidhje me lumturinë, atyre iu ishin paraqitur disa kartela me fytyra të buzëqeshura (dhe 
jo të buzëqeshura), të cilat korrespondojnë me kategoritë (shihni Pyetësorin në Shtojcën E) “shumë të lumtur”, “disi 
të lumtur”, “as të lumtur e as të palumtur”, “disi të palumtur” dhe “shumë të palumtur”. Atyre iu ishte paraqitur 
një fotografi të shkallës me nivele të numëruara nga 0 në fund deri në 10 në majë dhe ishin pyetur të potencojnë se 
në cilin nivel të shkallës e ndjejnë se gjenden në kohën e realizimit të hulumtimit, me qëllim që ta potencojnë nivelin 
e tyre të kënaqësisë me jetën. Tabela EQ.4.1W e paraqet veçmas përqindjen e grave të moshës 15-49 vjeçare dhe 
atyre të moshës 15-24 vjeçare, të cilët janë shumë ose disi të kënaqur me jetën e tyre të përgjithshme, nivelet e 
shkallëve të raportuara dhe mesataren e rezultatit të kënaqësisë me jetën. Informacionet e njëjta për gratë në 
vendbanimet rome janë paraqitur në tabelën EQ.4.1WR. 

Përpos pyetjeve në lidhje me kënaqësinë nga jeta dhe lumturinë, të anketuarit u pyetën edhe për dy pyetje të 
thjeshta, nëse mendojnë që jeta e tyre është përmirësuar gjatë vitit të fundit, si dhe nëse besojnë që jeta e tyre do 
të jetë më e mirë pas një viti. Informacionet e tilla do të mund të kontribuojnë në kuptimin e pakënaqësisë, e cila 
mund të ekzistojë në mesin e të rinjve, si mungesën shpresës ose shpresën për të ardhmen. Kombinimet specifike 
të perceptimit gjatë vitit të fundit dhe pritjet për vitin e ardhshëm mund të jenë informacione të vlefshme për ta 
kuptuar ndjenjën e përgjithshme të mirëqenies në mesin e të rinjve. Në tabelat EQ.4.2W dhe EQ.4.2WR janë 
paraqitur më mirë perceptimet e  grave mbi jetën.

 

140 OECD. OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. Paris: OECD Publishing, 2013. https://read.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en#page1. 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
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Tabela EQ.4.1W: Kënaqësia e përgjithshme me jetën dhe lumturia (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-24 dhe 15-49 vjeçare sipas nivelit të kënaqësisë së përgjithshme me jetën, mesatarja e kënaqësisë së përgjithshme me jetën, si dhe e atyre që janë shumë apo paksa të kënaqura me jetën e tyre në përgjithësi, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Niveli i raportuar i 
shkallës: 

Nuk 
ka 

info Gjithsej 

Mesatarja 
e 

kënaqësis
ë nga 
jeta1 

Përqindja e 
femrave që 
janë shumë 

apo deri diku të 
kënaqura2 

Numri i 
femrave të 
moshës15-
24 vjeçare 

Niveli i raportuar i 
shkallës: 

Nuk 
ka 

info Gjithsej 

Mesatarja 
e 

kënaqësis
ë nga 
jeta3 

Përqindja e 
femrave që 
janë shumë 
apo deri diku 
të kënaqura4 

Numri i 
femrave 
15-49 

vjeçare 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 
                   

Gjithsej  2.2 16.6 80.9 0.3 100.0 8.0 91.3 796 3.1 20.9 75.9 0.1 100.0 7.7 89.7 3169 
                   

Mjedisi                   
Urban  2.6 18.2 78.8 0.4 100.0 7.8 89.8 479 3.5 20.4 76.0 0.1 100.0 7.6 89.3 2010 
Rural 1.6 14.3 84.2 0.0 100.0 8.2 93.5 317 2.6 21.8 75.6 0.0 100.0 7.8 90.5 1159 

Mosha                  
15-19 2.1 14.3 83.6 0.0 100.0 8.2 95.4 374 2.1 14.3 83.6 0.0 100.0 8.2 95.4 374 

15-17 2.8 17.0 80.2 0.0 100.0 8.1 94.1 239 2.8 17.0 80.2 0.0 100.0 8.1 94.1 239 
18-19 0.8 9.5 89.7 0.0 100.0 8.2 97.7 136 0.8 9.5 89.7 0.0 100.0 8.2 97.7 136 

20-24 2.3 18.7 78.6 0.5 100.0 7.8 87.6 422 2.3 18.7 78.6 0.5 100.0 7.8 87.6 422 
25-29 na na na na na na na na 1.3 18.5 80.3 0.0 100.0 7.7 96.4 446 
30-34 na na na na na na na na 4.1 19.9 76.0 0.0 100.0 7.8 91.2 450 
35-39 na na na na na na na na 2.4 20.1 77.6 0.0 100.0 7.7 91.7 462 
40-44 na na na na na na na na 2.6 25.9 71.4 0.1 100.0 7.4 86.2 504 
45-49 na na na na na na na na 6.7 26.4 66.9 0.0 100.0 7.3 81.7 511 

Arsimi                   
Fillor ose nuk ka 6.7 31.0 62.2 0.0 100.0 7.3 87.8 78 8.9 33.5 57.5 0.0 100.0 7.0 80.3 675 
Të mesëm 2.9 17.3 79.9 0.0 100.0 8.0 93.4 419 2.9 22.8 74.4 0.0 100.0 7.7 89.5 1227 
Sipëror 0.0 11.9 87.3 0.7 100.0 8.1 89.3 299 0.3 12.4 87.1 0.2 100.0 8.0 94.9 1267 

Gjendja martesore                   
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 6.0 19.6 74.4 0.0 100.0 7.6 89.7 153 3.8 22.6 73.6 0.0 100.0 7.6 89.0 2279 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 1.3 16.0 82.4 0.3 100.0 8.0 92.1 640 1.5 16.7 81.6 0.2 100.0 7.8 91.9 887 
Nuk ka info (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 3 (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 3 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)                 
Ka vështirësi në funksionim  (*) (*) (*) (*) 100.0 9.5 83.5 5 26.7 38.7 34.6 0.0 100.0 5.2 62.7 120 
Nuk ka vështirësi në funksionim 1.9 16.6 81.1 0.4 100.0 7.9 90.1 552 2.2 20.5 77.3 0.1 100.0 7.7 90.5 2810 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë                  
Maqedonas 0.9 12.9 85.7 0.5 100.0 8.1 90.9 453 2.2 18.1 79.6 0.1 100.0 7.8 90.5 2012 
Shqiptar 2.0 13.3 84.7 0.0 100.0 8.2 94.0 195 3.5 20.7 75.8 0.0 100.0 7.9 89.9 716 
Tjetër 6.5 32.3 61.3 0.0 100.0 7.3 88.7 148 7.1 33.9 59.1 0.0 100.0 7.0 85.8 441 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 7.5 20.3 72.2 0.0 100.0 7.5 85.8 176 11.1 29.8 59.1 0.0 100.0 6.9 79.4 560 
Niveli i dytë 0.0 20.4 79.6 0.0 100.0 8.1 97.2 167 3.5 29.0 67.5 0.0 100.0 7.4 89.7 613 
Mesatar 2.7 15.0 82.3 0.0 100.0 7.9 94.4 148 2.3 21.5 76.2 0.0 100.0 7.7 90.5 608 
Niveli i katërt 0.0 11.6 88.4 0.0 100.0 8.3 91.8 141 0.2 17.3 82.5 0.0 100.0 8.0 92.9 683 
Më i pasur 0.0 14.6 84.1 1.3 100.0 8.2 87.7 163 0.2 9.8 89.7 0.3 100.0 8.3 94.0 705 

1 MICS indikatori EQ.9a - Kënaqësia nga jete te femrat e moshës 15-24 vjeçare 
2 MICS indikatori EQ.10a - Lumturia te femrat e moshës 15-24 vjeçare 

3 MICS indikatori EQ.9b - Kënaqësia nga jete te femrat e moshës 15-49 vjeçare 
4 MICS indikatori EQ.10b - Lumturia te femrat e moshës 15-49 vjeçare 

na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.4.2W: Perceptimi për një jetë më të mirë (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-24 dhe 15-49 vjeçare që mendojnë se jeta e tyre është përmirësuar gjatë vitit të fundit dhe ato që presin që jeta e tyre të përmirësohet pas një viti, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e femrave të moshës 15-24 vjeçare që mendojnë 
se jeta e tyre 

Numri i 
femrave të 

moshës 
15-24 

vjeçare 

Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare që mendojnë se 
jeta e tyre 

Numri i femrave të 
moshës 15-49 

vjeçare 
Është përmirësuar gjatë 

vitit të fundit 

Do të 
përmirësohet pas 

një viti Të dyjat1 
Është përmirësuar 
gjatë vitit të fundit 

Do të 
përmirësohet pas 

një viti Të dyjat 2 
           

Gjithsej  57.4 83.7 54.0 796 46.9 80.5 44.2 3169 
           

Mjedisi           
Urban  54.8 82.8 51.7 479 47.7 80.4 45.3 2010 
Rural 61.4 85.1 57.4 317 45.6 80.7 42.4 1159 

Mosha          
15-19 61.9 85.3 58.5 374 61.9 85.3 58.5 374 

15-17 66.1 86.5 63.4 239 66.1 86.5 63.4 239 
18-19 54.6 83.0 49.9 136 54.6 83.0 49.9 136 

20-24 53.4 82.3 50.0 422 53.4 82.3 50.0 422 
25-29 na na na na 62.1 91.8 60.0 446 
30-34 na na na na 48.0 83.5 44.2 450 
35-39 na na na na 42.3 77.9 40.0 462 
40-44 na na na na 35.2 73.8 33.3 504 
45-49 na na na na 32.0 72.0 30.0 511 

Arsimi           
Fillor ose nuk ka 45.8 84.8 42.6 78 38.3 81.6 36.3 675 
Të mesëm 59.3 85.9 56.4 419 46.2 77.8 42.9 1227 
Sipëror 57.8 80.3 53.5 299 52.2 82.6 49.8 1267 

Gjendja martesore           
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 57.6 86.3 53.5 153 43.0 79.0 40.4 2279 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 57.7 83.4 54.4 640 57.2 84.7 54.3 887 
Nuk ka info (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) 3 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          
Ka vështirësi në funksionim  (*) (*) (*) 5 31.3 67.2 30.8 120 
Nuk ka vështirësi në funksionim 54.2 83.2 50.4 552 45.9 80.5 43.2 2810 

Përkatësia etnike e kreut të amvisërisë          
Maqedonas 60.8 81.5 56.4 453 46.5 77.2 43.7 2012 
Shqiptar 59.0 87.1 55.4 195 52.1 87.2 49.1 716 
Tjetër 45.1 85.9 44.6 148 40.4 84.6 38.9 441 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 55.8 83.7 53.4 176 45.7 82.3 43.0 560 
Niveli i dytë 52.3 85.2 48.5 167 40.1 82.9 38.2 613 
Mesatar 55.7 86.1 49.3 148 44.1 80.9 40.3 608 
Niveli i katërt 67.1 83.9 66.1 141 49.8 79.0 47.3 683 
Më i pasur 57.6 79.7 54.0 163 53.5 78.1 50.9 705 

1 MICS indikatori EQ.11a - Perceptimi për një jetë më të mirë te femrat e moshës 15-24 vjeçare 
2 MICS indikatori EQ.11b - Perceptimi për një jetë më të mirë te femrat e moshës 15-49 vjeçare 

na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
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Tabela EQ.4.1WR: Kënaqësia e përgjithshme me jetën dhe lumturia (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-24 dhe 15-49 vjeçare sipas nivelit të kënaqësisë së përgjithshme me jetën, mesatarja e kënaqësisë së përgjithshme me jetën, si dhe e atyre që janë shumë apo paksa të kënaqura me jetën e tyre në përgjithësi, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Niveli i raportuar i shkallës:  

Gjithsej 

Mesatarja 
e 

kënaqësisë 

nga jeta1 

Përqindja 
e femrave 

që janë 
shumë 

apo deri 
diku të 

kënaqura2 

Numri i 
femrave 

të 
moshës 
15-24 

vjeçare 

Niveli i raportuar i shkallës:  

Gjithsej 

Mesatarja 
e 

kënaqësisë 

nga jeta 3 

Përqindja e 
femrave që 
janë shumë 

apo deri 
diku të 

kënaqura4 

Numri i 
femrave 
15-49 

vjeçare 0-3 4-6 7-10 

Nuk 
ka 
info 0-3 4-6 7-10 

Nuk 
ka 
info 

                   

Gjithsej  7.8 30.5 61.5 0.2 100.0 7.3 87.8 466 12.3 36.0 51.4 0.3 100.0 6.7 76.5 1422 
                   
Mosha                  

15-17 7.6 29.5 63.0 0.0 100.0 7.5 87.7 225 7.6 29.5 63.0 0.0 100.0 7.5 87.7 225 
15-17 6.4 26.3 67.3 0.0 100.0 7.6 90.7 142 6.4 26.3 67.3 0.0 100.0 7.6 90.7 142 
18-19 9.5 34.9 55.6 0.0 100.0 7.2 82.6 83 9.5 34.9 55.6 0.0 100.0 7.2 82.6 83 

20-24 8.0 31.4 60.2 0.4 100.0 7.1 87.8 241 8.0 31.4 60.2 0.4 100.0 7.1 87.8 241 
25-29 na na na na na na na na 9.8 36.2 53.1 0.9 100.0 6.9 79.8 224 
30-34 na na na na na na na na 19.1 32.7 48.2 0.0 100.0 6.3 75.0 188 
35-39 na na na na na na na na 9.0 46.0 45.0 0.0 100.0 6.6 72.4 180 
40-44 na na na na na na na na 17.7 37.7 44.7 0.0 100.0 6.2 65.0 193 
45-49 na na na na na na na na 17.8 42.5 39.1 0.5 100.0 5.9 60.6 171 

Arsimi                  
Para fillor ose nuk ka 18.2 23.8 56.6 1.5 100.0 6.8 83.6 65 17.0 33.2 49.5 0.3 100.0 6.5 69.2 302 
Fillor 9.1 34.4 56.5 0.0 100.0 7.1 84.1 226 13.3 38.3 48.2 0.3 100.0 6.6 74.3 836 
Të mesëm+ 2.3 27.9 69.8 0.0 100.0 7.8 94.1 176 4.3 32.5 62.8 0.3 100.0 7.4 90.7 284 

Gjendja martesore                   
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 11.0 33.1 55.5 0.4 100.0 7.0 83.8 248 13.7 37.3 48.8 0.3 100.0 6.6 74.0 1173 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 4.2 27.4 68.4 0.0 100.0 7.7 92.3 218 5.9 30.3 63.8 0.0 100.0 7.5 88.6 248 
Nuk ka info - - - - - - - 0 (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 1 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)                  
Ka vështirësi në funksionim  (*) (*) (*) (*) 100.0 (*) (*) 18 27.0 35.2 37.2 0.6 100.0 5.7 57.6 159 
Nuk ka vështirësi në funksionim 7.8 32.6 59.3 0.3 100.0 7.2 86.6 306 11.0 37.4 51.4 0.3 100.0 6.7 77.4 1121 

Indeksi i kuintilit të pasurisë                  
Më i varfër 19.4 29.1 50.5 1.0 100.0 6.3 74.6 98 25.2 37.1 37.3 0.4 100.0 5.6 62.4 265 
Niveli i dytë 10.1 35.9 54.0 0.0 100.0 6.8 85.3 100 15.3 37.3 47.0 0.4 100.0 6.4 72.2 283 
Mesatar 3.2 36.7 60.1 0.0 100.0 7.6 89.4 92 9.0 40.3 50.4 0.3 100.0 6.9 74.8 295 
Niveli i katërt 2.4 29.5 68.1 0.0 100.0 7.9 95.8 83 9.3 33.8 56.5 0.3 100.0 7.1 85.8 274 
Më i pasur 2.4 20.7 76.9 0.0 100.0 8.2 95.5 93 4.2 31.8 64.0 0.0 100.0 7.5 86.1 306 

1 MICS indikatori EQ.9a - Kënaqësia nga jete te femrat e moshës 15-24 vjeçare 
2 MICS indikatori EQ.10a - Lumturia te femrat e moshës 15-24 vjeçare 

3 MICS indikatori EQ.9b - Kënaqësia nga jete te femrat e moshës 15-49 vjeçare 
4 MICS indikatori EQ.10b - Lumturia te femrat e moshës 15-49 vjeçare 

na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 rastet e paponderuara në emërues  
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Tabela EQ.4.2WR: Perceptimi për një jetë më të mirë (femrat) 
Përqindja e femrave të moshës 15-24 dhe 15-49 vjeçare që mendojnë se jeta e tyre është përmirësuar gjatë vitit të fundit dhe ato që presin që jeta e tyre të përmirësohet pas një viti, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Përqindja e femrave të moshës 15-24 vjeçare që 
mendojnë se jeta e tyre 

Numri i 
femrave të 

moshës 
15-24 

vjeçare 

Përqindja e femrave të moshës 15-49 vjeçare që 
mendojnë se jeta e tyre 

Numri i femrave 
të moshës 15-49 

vjeçare 

Është 
përmirësuar gjatë 

vitit të fundit 

Do të 
përmirësohet pas 

një viti Të dyjat1 

Është 
përmirësuar gjatë 

vitit të fundit 

Do të 
përmirësohet pas 

një viti Të dyjat 2 

           
Gjithsej  41.3 87.5 38.7 466 32.2 81.2 29.7 1422 
           

Mosha          
15-19 41.9 89.5 40.3 225 41.9 89.5 40.3 225 

15-17 39.7 88.5 38.9 142 39.7 88.5 38.9 142 
18-19 45.7 91.1 42.7 83 45.7 91.1 42.7 83 

20-24 40.7 85.6 37.1 241 40.7 85.6 37.1 241 
25-29 na na na na 35.3 85.6 32.5 224 
30-34 na na na na 31.5 78.5 29.2 188 
35-39 na na na na 28.1 77.9 26.3 180 
40-44 na na na na 20.9 73.2 19.1 193 
45-49 na na na na 21.2 73.7 18.0 171 

Arsimi           
Para fillor ose nuk ka 26.9 88.4 26.9 65 27.0 81.3 25.0 302 
Fillor 40.5 86.3 37.5 226 31.0 80.2 28.6 836 
Të mesëm+ 47.5 88.5 44.5 176 41.2 83.9 38.1 284 

Gjendja martesore           
Ndonjëherë e martuar/në bashkëjetesë 42.9 87.9 39.0 248 31.5 81.0 28.8 1173 
Kurrë e martuar/në bashkëjetesë 39.4 87.0 38.3 218 35.8 82.6 34.4 248 
Nuk ka info - - - 0 (*) (*) (*) 1 

Vështirësitë në funksionim (mosha 18-49 vjeç)          
Ka vështirësi në funksionim  (*) (*) (*) 18 22.1 71.6 17.3 159 
Nuk ka vështirësi në funksionim 42.4 87.6 39.4 306 32.7 81.6 30.3 1121 

Indeksi i kuintilit të pasurisë          
Më i varfër 28.9 80.6 27.7 98 24.6 73.7 22.1 265 
Niveli i dytë 36.1 88.2 33.1 100 29.5 80.0 28.1 283 
Mesatar 48.3 83.5 41.8 92 34.6 81.5 30.4 295 
Niveli i katërt 37.9 87.8 36.2 83 30.5 85.7 29.2 274 
Më i pasur 56.1 97.6 55.3 93 40.5 84.4 37.8 306 

1 MICS indikatori EQ.11a - Perceptimi për një jetë më të mirë te femrat e moshës 15-24 vjeçare 
2 MICS indikatori EQ.11b - Perceptimi për një jetë më të mirë te femrat e moshës 15-49 vjeçare 

na: nuk është e zbatueshme 
(*) Numrat e bazuara në më pak se 25 raste të paponderuara 
"-" shënon 0 rastet e paponderuara në emërues   
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SHTOJCA A DISENJIMI I MOSTRËS  

Në këtë shtojcë janë përshkruar karakteristikat kryesore të disenjimit të mostrës të MICS 2018-2019 të Maqedonisë së 
Veriut dhe MICS 2018-2019 për vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut. Karakteristikat e disenjimit të mostrës e 
përfshijnë përcaktimin e kornizës së zgjedhjes së mostrës, madhësinë e mostrës së synuar, ndarjen e mostrës, renditjen në 
grupimeve (klasterëve) të mostrave, zgjedhjen e fushave, fazat e marrjes së mostrave, shtresimin dhe llogaritjen e peshave 
të mostrës. 

Qëllimi kryesor i disenjimit të mostrës të MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut ishte të prodhojë vlerësime të 
besueshme statistikore të shumicës së indikatorëve në nivelin nacional dhe për zonat urbane dhe rurale141. Zonat urbane 
dhe rurale në secilin prej tetë rajoneve janë përcaktuar si shtresat (startum) e marrjes së mostrave. Në hartimin e mostrës 
për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut ishte e dobishme të rishikohet modeli dhe rezultatet e raundit të katërt të 
MICS-së, të realizuar në vitin 2011, të dokumentuara në Raportin final të këtij studimi. Gjithashtu është hartuar një mostër 
e  veçantë hulumtimin e romëve me një shtresim tjetër për ta përcaktuar popullsinë e përqendruar rome, siç është 
përshkruar më poshtë në një pjesë të veçantë.  

Është përdorë një qasje me klasterë të shtresuar në më shumë nivele, për ta bërë përzgjedhjen e mostrës nacionale. Korniza 
e mostrës është bazuar në Regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe objekteve të banimit nga viti 2002 (Regjistrimi 2012). 
Në periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2017 me qëllim të Hulumtimit të forcës së punës dhe sondazheve tjera nacionale 
në kuadër të Entit Shtetëror të Statistikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut u azhurnuan 1241 zona regjistrimi nga 
gjithsej 7539 siç ishin në kornizën e regjistrimit të vitit 2002. Kjo përzgjedhje e mostrës kryesore bazuar në grupimet e 
azhurnuara nga sondazhet e mëparshme u konsiderua si faza e parë e marrjes së mostrave me qëllim të llogaritjes së 
mundësive të përzgjedhjes dhe peshave të mostrës. Kjo do të thotë se janë azhurnuar pothuajse 16 për qind të zonave të 
regjistrimit, ndërsa më përzgjedhjen e nënmostrave të këtyre zonave të regjistrimit për nevojat e MICS 2018-2019 të 
Maqedonisë së Veriut do të përmirësohet saktësia e kornizës për këtë hulumtim (duke marrë parasysh periudhën e gjatë 
nga regjistrimi i fundit). Lista e azhurnuar e zonave të regjistrimit është përdorë si kornizë kryesore nga klasterët paraprak 
të MICS të Maqedonisë së Veriut. Kjo përzgjedhje e mostrës kryesore e bazuar në klasterët e azhurnuar nga hulumtimet 
paraprake është konsideruar si shkalla e parë e mostrës me qëllim që të përllogaritet përzgjedhja e probabiliteteve dhe 
ponderëve të mostrës. 

Në shkallën e dytë ishin përzgjedhur zonat e regjistrimit brenda 1241 klasterëve të azhurnuar, të përzgjedhura sipas 
probabilitetit të proporcionit të madhësisë së tyre. Një listë e amvisërive ishte realizuar në çdo zonë të regjistrimit, ku 
identifikoheshin amvisëritë me ose pa fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Më pas në shkallën e tretë ishte përzgjedhur një 
mostër prej 20 amvisërive në secilën zonë regjistrimi. 

Një mostër e veçantë e amvisërive ishte përzgjedhur nga secili grup i amvisërive me dhe pa fëmijë nën moshën 5 vjeçare, 
duke përdor shkallë më të lartë të mostrës për amvisëritë me fëmijë nën 5 vjeç. Kjo strategji e krijimit të mostrës e ka rritur 
numrin e fëmijëve nën 5 vjeç në mostrën për rritjen e precizitetit të indikatorëve për fëmijët nën 5 vjeç.

 

141 Tetë rajonet janë fushat e disenjimit, por nuk janë fusha të vlerësimit. Për shkak të kufizimeve buxhetore dhe logjistike, ishte vendosur 

që të prodhohen vlerësimet e niveleve urbane/rurale, ndërsa madhësia e mostrës është përllogaritur në mënyrë të duhur. Sidoqoftë, 

shtresimi dhe përzgjedhje ishin bërë duke i marrë parasysh shkallët e 8 rajoneve urbane/rurale. 



 

shtojca A disenjimi i mostrës  i mostrës| F a q e  334 

A.1 MADHËSIA DHE NDARJA E MOSTRËS 

Disenjimi i mostrës së MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut 

Meqenëse madhësia e përgjithshme e mostrës MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut varet pjesërisht nga fushat 
gjeografike të analizave të definuara për tabelat e hulumtimit, shpërndarjen e zonave të regjistrimit dhe amvisërive në 
Maqedoninë e Veriut nga korniza e mostrës së Regjistrimit të vitit 2002 fillimisht është vlerësuar mbi bazë të rajonit, si dhe 
shkallëve urbane dhe rurale të dhëna në Tabelën SD.1. Një përmbledhje e numrit të azhurnuar të amvisërive dhe popullsisë 
në mostrën kryesore të 1241 zona të regjistrimit sipas shkallëve urbane dhe rurale janë paraqitur në Tabelën SD.1A, së 
bashku me krahasimin e shpërndarjes përkatëse nga Regjistrimi 2002. 

Tabela SD.1: Shpërndarja e zonave të regjistrimit dhe amvisërive në kornizën e krijimit të mostrave 
Shpërndarja e zonës së regjistrimit dhe amvisërive sipas rajonit, shkallëzimit urban dhe rural, Regjistrimi 2002 

 Numri i zonave të regjistrimit  Numri i amvisërive (Regjistrimi i vitit 2002) 

 Gjithsej  Urban Rural  Gjithsej Urban Rural 

        

Gjithsej  7359 3830 3529  564237 343173 221064 

         

Rajoni         

i Vardarit 650 342 308  47469 32686 14783 

Lindor 825 428 397  57894 37073 20821 

Jugperëndimor 777 295 482  57652 28176 29476 

Juglindor 631 285 346   49695 23548 26147 

i Pellagonisë 1118 609 509  72531 50386 22145 

i Pollogut 870 262 608  69089 21365 47724 

Verilindor 637 241 396  46295 26561 19734 

i Shkupit 1851 1368 483  163612 123378 40234 

 

Tabela SD.1A: Zonat e azhurnuara të regjistrimit në raport me Regjistrimin 2002  
Krahasimi i numrit të personave të amvisërive në zonat e azhurnuara të regjistrimit përballë Regjistrimit 2002, Maqedonia e Veriut, 2019 

 

Numri 
i azhurnuar 

i zonave 
të regjistrimit 

Numri i 
amvisërive, 
Regjistrimi 

2002 

Numri 
i azhurnuar i 
amvisërive 

Numri i 
Personave, 
Regjistrimi 

2002 

Numri i 
azhurnuar 

i 
personave 

Përqindja e  
ndryshimit të 

numrit të 
amvisërive 

Përqindja e  
ndryshimit të 

numrit të 
personave 

                
Gjithsej  1241 112708 108106 409083 387071 1.0 1.0 
          

i Vardarit         
Urban 64 6410 6025 20401 18499 0.9 0.9 
Rural 36 2648 2582 8714 8486 1.0 1.0 

Lindor         
Urban 71 6583 5477 20990 16688 0.8 0.8 
Rural 46 3268 2605 9875 7806 0.8 0.8 

Jugperëndimor         
Urban 64 6533 6383 24348 23927 1.0 1.0 
Rural 64 6001 4875 25218 20936 0.8 0.8 

Juglindor         
Urban 60 4572 4529 15225 14369 1.0 0.9 
Rural 64 5834 5282 20538 18799 0.9 0.9 

i Pellagonisë         
Urban 102 8448 8011 27029 25083 1.0 0.9 
Rural 54 3914 3745 13372 13865 1.0 1.0 

i Pollogut         
Urban 61 5028 4899 20895 19203 1.0 0.9 
Rural 112 10304 9740 46758 41883 1.0 0.9 

Verilindor         
Urban 60 6531 5689 23223 19677 0.9 0.9 
Rural 40 2846 3294 12666 15923 1.2 1.3 

i Shkupit         
Urban 246 24432 24754 82695 80149 1.0 1.0 
Rural 97 9356 10216 37136 41778 1.1 1.1 

 

Madhësia e përgjithshme e mostrës për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut është përllogaritur si 4640 amvisëri. Për 
përllogaritjen e madhësisë së mostrës, indikatori kyç i përdorë ka qenë përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht 
të martuara ose në bashkëjetesë, të cilat përdorin metodë kontraceptive. Meqenëse plani inicial për vënie në tabelë të 
rezultateve të hulumtimit në nivel rajonal, ishte e domosdoshme të përcaktohet mostra minimale e madhësisë së mostrës 
për secilin rajon. Kjo formulë është përdorë për vlerësim të madhësisë mostrës së kërkuar për këtë indikator: 
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ku: 

n = madhësia e kërkuar e mostrës, e shprehur si numra të amvisërive 

4 = faktor për ta arritur nivelin prej 95 për qind të besimit 

r = vlera e paraparë ose e parashikuar e indikatorit, e shprehur në formë të proporcionit 

deff = efekti i dizajnit për indikator, i vlerësuar nga hulumtimi paraprak ose duke përdor vlerën standarde 
prej 1.5 

RME = margjina relative e r-së për tolerim të nivelit 95 për qind të besimit; në përgjithësi nuk është më 
shumë se 0.12 (12 për qind) për vlerësimin e nivelit nacional 

pb = proporcioni i popullsisë së përgjithshme në të cilën bazohet indikatori r 

AveSize = madhësia mesatare e amvisërisë (numri mesatar i personave për amvisëri) 

RR = shkalla e parashikuar e përgjigjes 

Për nevojë të llogaritjes, r-ja (përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare aktualisht të martuar ose në bashkëjetesë, të cilët 
përdorin metodë kontraceptive) është supozuar të jetë gjithsej 40 për qind (43 për qind në mjediset urbane dhe 38 për 
qind në mjediset rurale), të bazuar në vlerësimin nacional të vlerësuar nga MICS e realizuar në vitin 2011. Vlera e deff (efekti 
i dizajnit) është marrë si 2.024 në nivel nacional (1.740 për mjedise urbane dhe 2.262 për mjedise rurale) të bazuar në 
vlerësimet e hulumtimit 2011, pb (përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare në popullsinë e përgjithshme) është marrë si 
24 për qind në nivel nacional ( për mjediset urbane 24 për qind dhe për mjediset rurale 26 për qind), AveSize (mesatarja e 
madhësisë së mostrës së amvisërisë) është marrë si 3.6 për qind persona për amvisëri në nivel nacional (për mjedise urbane 
3.3, ndërsa 4.0 mjedise rurale), ndërsa shkalla e përgjigjes është supozuar të jetë 85 për qind, të bazuar në përvojën e MICS-
së e realizuar në vitin 2011. Edhe pse RME prej 12 për qind nevojitet për vlerësimin e nivelit nacional, për vlerësimin rajonal 
ka qenë e mjaftueshme të përdoret një RME prej 15 për qind (me margjinë gabimi prej 0.15 r), andaj kjo kërkon numër më 
të madh të mostrave nga rajoni. Për këtë arsye ishte vendosur të përcaktohen madhësitë e mostrës për zonat urbane dhe 
rurale të nivelit nacional.  

Është vendosur që të ketë një madhësi minimale të mostrës prej 2000 amvisërive për mjediset rurale dhe mostër me 
madhësi prej 2640 amvisërive për mjediset urbane, duke u bazuar në rishikimin e rezultateve të sondazhit të vitit 2011, 
llogaritjen e madhësisë së mostrës për indikatorë të ndryshëm dhe vlerësimin për numrin e mjaftueshëm të observimeve 
për nëngrupet themelore brenda mjediseve urbane dhe rurale, gjegjësisht duke marrë parasysh vlerësimet e kontrollit të 
cilësisë dhe disponueshmërisë së burimeve. Kjo do të sigurojë një total prej 4640 amvisëri si madhësi e synuar e mostrës, 
me të paktën një madhësi efektive të mostrës me 3944 amvisëri me intervista të kompletuara.  

Numri përfundimtar i njësive të mostrave fillestare (klasterëve) në nivelin nacional është 232 (132 klasterë në mjediset 
urbane dhe 100 klasterë në mjediset rurale). Brenda çdo rajoni, klasterët (zonat e regjistrimit) janë shpërndarë në shtresa 
urbane dhe rurale në përpjesëtim me madhësinë e popullsisë urbane dhe rurale në atë rajon. Numri i pritshëm i amvisërive 
të mostrave me intervista të përfunduara ka qenë 3944. Brenda këtyre morave të amvisërive, numri i pritshëm i grave të 
moshës 15-49 vjeçare ka qenë 3408; numri i pritur i burrave të moshës 15-49 vjeçare ka qenë 1775; numri i pritshëm i 
fëmijëve të moshës 5-17 vjeç ka qenë 1405; numri i pritshëm i fëmijëve nën 5 vjeç ka qenë 824; dhe numri i pritshëm i 
fëmijëve nën 5 vjeç ka qenë 1944. E tërë kjo e bazuar në mbivlerësimin e amvisërive me fëmijë në këtë grupmoshë. 

Numri i amvisërive të përzgjedhura për klaster për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut është përcaktuar si 20 amvisëri 
(12 sosh pa fëmijë nën moshën 5 vjeçare dhe 8 amvisëri me fëmijë nën moshën 5 vjeçare), të bazuar në disa vlerësime, 
duke përfshirë efektin e disenjimit, buxhetin e disponueshëm dhe kohën e nevojshme për ekipin për ta kompletuar një 
klaster. 

Amvisëritë mostër ishin të caktuara në rajonet, duke e marrë parasysh numrin e amvisërive në secilin rajon. Një mostër 
prej 920 amvisërive ishte përcaktuar në rajonin e Shkupit, 600 amvisëri në rajonin e Pollogut dhe së paku 520 amvisëri në 
gjashtë rajonet tjera. Brenda secilit rajon, mostra e zonës së regjistrimit dhe amvisëritë ishin të caktuara në mënyrë 
proporcionale në shkallën urbane dhe rurale secilin shkallëzim. Në nivel nacional ekzistojnë gjithsej 2640 mostra të 
amvisërive urbane dhe 2000 mostra të amvisërive, të cilat do të duhet të jenë të dobishme për të siguruar vlerësime të 
besueshme për shumicën e MICS indikatorëve për mjediset urbane/rurale në nivel nacional. Është vendosur që të 
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përzgjedhet një numër fiks i 20 amvisërive në secilin klaster të mostrës, duke rezultuar me një mostër të përgjithshme të 
232 klasterëve dhe 4640 amvisërive. Tabela paraqet alokimin e klasterëve dhe amvisërive në shkallën e mostrës. Edhe pse 
kjo e paraqet madhësinë dhe ndarjen e mostrës së synuar, ekziston një dallim ndërmjet kësaj tabele dhe Tabelës SR.1.1, 
meqenëse se ka pasur disa njësi banimi me më shumë se një amvisëri të identifikuar gjatë grumbullimit të të dhënave. Si 
rezultat i kësaj është rritur mostra përfundimtare e amvisërive në 4777. 

Tabela SD.2: Caktimi i mostrave 
Caktimi i klasterëve të mostrave (zonave të regjistrimit) dhe mostrave të amvisërive në shkallën e mostrës, MICS 2018-2019 Maqedonia 

e Veriut   
 Klaserët e mostrës  Amvisëritë e mostrës 

 Gjithsej  Urban Rural  Total Urban Rural 

        

Gjithsej  232 132 100  4640 2640 2000 

        

Rajoni        

i Vardarit 26 16 10  520 320 200 

Lindor 26 16 10  520 320 200 

Jugperëndimor 26 14 12  520 280 240 

Juglindor 26 12 14  520 240 280 

i Pellagonisë 26 18 8  520 360 160 

i Pollogut 30 10 20  600 200 400 

Verilindor 26 16 10  520 320 200 

i Shkupit 46 30 16  920 600 320 

 

Disenjimi i mostrës së MICS 2018-2019 të Vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut 

Duke pasur parasysh gjendjen përgjithësisht të prekshme të shumicës së popullatës së minoritetit rom, disa vende të 
Ballkanit kanë realizuar MICS të veçantë për romët, që jetojnë në vendbanime që kanë një përqendrim të lartë të romëve. 
Kjo kërkon një kornizë të veçantë mostrës për mbulimin e popullatës rome 

Sipas Regjistrimit të vitit 2002 kishte vetëm 13114 amvisëri rome në shtet, ose 2.3 për qind të të gjitha amvisërive në shtet. 
Amvisëri rome përkufizohet amvisëria, e cila ka së paku një person të komunitetit rom. Gjithsej janë identifikuar 1220 zona 
të regjistrimit me së paku një amvisëri rome nga total i 7359  zonave të regjistrimit, ndërsa shumica prej tyre (866) kanë 
vetëm pesë ose më shumë amvisëri rome. Është vërejtur që vetëm 147 zona të regjistrimit kanë pasur 20 ose më shumë 
amvisëri rome, që përbëjnë 72 për qind të të gjitha amvisërive rome të Maqedonisë së Veriut. Një mostër prej 80 zona të 
regjistrimit me 20 ose më shumë amvisëri rome është përzgjedhur në mënyrë sistematike me PPS nga korniza e 147 zonave 
të regjistrimit, ku matja e madhësisë ishte e bazuar në numrin e amvisërive rome në kornizën e Regjistrimit të vitit 2002. 
Në kuadër të kësaj kornize janë zgjedhur 20 zonat e regjistrimit me numër më të madh të amvisërive rome me probabilitet 
prej “1”, pasi ato ishin më të mëdha se intervali i krijimit të mostrës. Në shkallën e dytë ishte zgjedhur një mostër prej 20 
amvisërive rome në secilin prej 80 klasterëve të mostrës. Për këtë arsye madhësia e mostrës për MICS-ne e vendbanimeve 
rome ishte 1600 amvisëri. Caktimi i 80 klasterëve të mostrës është dhënë ne Tabelën SD.2R. 

 

Tabela SD.2R: Përcaktimi i mostrës  
Caktimi i klasterëve të mostrave (zonave të regjistrimit) në shkallën e mostrës, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 2018-2019  

  
Klasterët e mostrës  

Gjithsej  Urban Rural 

      
Gjithsej 80 74 6 
      
Rajon     

i Vardarit 1 0 1 
Lindor 10 9 1 
Jugperëndimor 4 3 1 
Juglindor 0 0 0 
i Pellagonisë 16 16 0 
i Pollogut 4 3 1 
Verilindor 6 6 0 
i Shkupit 39 37 2 
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A.2 PËRZGJEDHJA E ZONAVE TË REGJISTRIMIT (KLASTERËVE) 

Zonat e regjistrimit të mostrave të zgjedhura për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut janë zgjedhur si një shembull i 
1241 zonave të regjistrimit të mostrës kryesore që ishin azhurnuar për Sondazhin e fuqisë punëtorë dhe sondazhet e tjera 
në nivel nacional. Zonat e regjistrimit për nevojat e Regjistrimit të vitit 2002 ishin zgjedhur në secilën shtresë të mostrave 
duke përdorur probabilitetin sistematik në përpjesëtim me procedurat e krijimit të madhësisë së mostrës (PPS), bazuar në 
numrin e amvisërive në secilën zonë të regjistrimit nga korniza e azhurnuar. Faza e parë e marrjes së mostrave për MICS të 
Maqedonisë së Veriut 2018-2019 ka përfunduar duke i zgjedhur zonat e regjistrimit nga mostra kryesore në secilin rajon, 
duke e zgjedhur shtresën urbane dhe rurale, numrin e kërkuar të zonave të regjistrimit të mostrës për MICS (specifikuar në 
Tabelën SD.2). Faza e parë e marrjes së mostrave për MICS 2018-2019 Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut është 
bërë duke zgjedhur numrin e kërkuar të zonave të regjistrimit të mostrës (specifikuar në Tabelën SD.2R). 

A.3 AKTIVITETET E PËRPILIMIT TË LISTAVE  

Duke pasur parasysh se janë bërë shumë ndryshme në amvisëritë e evidentuara në Regjistrimin e vitit 2002, ishte vendosur 
të përdoret mostra kryesore prej 1241 zonave të regjistrimit, të cilat janë azhurnuar nga sondazhet e viteve 2015-2017 (nga 
gjithsej 7539 zona të regjistrimit sipas Regjistrimin e vitit 2002) si mostër kryesore për përzgjedhjen e zonave të regjistrimit 
si mostër për MICS. Ndonëse numri i azhurnuar nga sondazhet e fundit ishte përdorë për përzgjedhjen e zonave të 
regjistrimit për MICS me PPS, ishte e domosdoshme të bëhet një listë e re e amvisërive në të gjitha zonat e regjistrimit të 
përzgjedhura si mostra të MICS-së para përzgjedhjes së amvisërive, me qëllim që të azhurnohet shkalla e dytë e kornizës 
së mostrës dhe të përcaktohet strategjia e mostrës kryesore për amvisëritë me  më pak se pesë fëmijë. Për këtë arsye, 
ekipet për përpilimin e listave ishin trajnuar për të bërë vizita në të gjitha zonat e përzgjedhura të regjistrimit dhe t’i 
shënojnë të gjitha amvisëritë në secilën zonë përkatëse.  

ESHS-ja e Republikës së Maqedonisë së Veriut i rekrutoi ekipet përgjegjëse për përgatitjen e listave të amvisërisë dhe për 
punën në terren. Trajnimi katër ditor për përgatitjen e listave të regjistrimit u zhvillua në Shkup nga 4 deri më 7 shtator të 
vitit 2018. Trajnimi përmbante elemente teorike dhe praktike në lidhje me përgatitjen e listave. Dy ditët e para të trajnimit 
fokusoheshin në prezantimin e MICS për Maqedoninë e Veriut, pastaj fokusi ishte në qëllimin e përgatitjes së hartave dhe 
listave për regjistrim, përgjegjësitë e personelit që do ta bëjë regjistrimin dhe vetë procedurat e përpilimit të listave. Në dy 
ditët e fundit të trajnimit u realizua një pilot regjistrim në klasterë urbanë dhe ruralë.  

Me qëllim të realizimit të pilot regjistrimit, si dhe për ta lehtësuar aktivitetin në terren, u vendos që të zgjedhet PSU pilot 
vetëm për rajonin e Shkupit (i cili është rajoni më i madh për sa i përket numrit të popullsisë). Në këtë pilot aktivitet nga 
lista e zonës së regjistrimit për rajonin e Shkupit u zgjodhën 14 klasterë urbanë dhe 18 klasterë ruralë, nga klasterët që nuk 
ishin zgjedhur për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut. Po ashtu në mjediset urbane u zgjodhën katër klasterë me 
komunitet romë. Në listat e pilot aktivitetit u shpërndanë në terren 18 ekipe, të cilët morën pjesë në praktikën dy ditore 
(përdornin formularë të listave në gjuhën maqedonase dhe shqipe). Në ditën e parë personat e trajnuar punuan në mjediset 
urbane, ndërsa në ditën e dytë punuan në zonat rurale. Secili ekip e kishte nga një zonë urbane dhe zonë rurale të 
regjistrimit për secilën pilot listë. Këto klasterë nuk ishin pjesë e mostrës kryesore të MICS 2018-2019 të Maqedonisë së 
Veriut.  

Operacioni i përpilimit të listave të amvisërive në secilin klaster ishte realizuar nga një ekip për përgatitjen e listave dhe 
hartave të amvisërive para se të realizohet hulumtimi kryesor. Secili ekip përbëhej nga mbikëqyrës, një përpilues i hartës 
dhe një përpilues i listës. Mbikëqyrësit e kontrolluan punën e ekipeve individuale, ndërsa lista e përgjithshme e amvisërive 
ishte monitoruar nga koordinatori për përgatitjen e listave. Koordinatori për MICS dhe konsulenti nacional për MICS i 
vizituan ekipet me qëllim që ta monitorojnë punën e tyre gjatë zhvillimit të operacionit për përpilim të listave.  

Përpilimi i listave është realizuar nga 15 tetor deri më 20 nëntor të vitit 2018 gjatë një periudhe 36 ditore. Përveç kësaj 
edhe 7 ditë pune u realizuan për ekipin e rajonit të Pollogut për zonat rurale të regjistrimit (8 sosh), që gjendeshin në 
komunën e Gostivarit. Për realizimi të operacionit të përpilimit të listave u angazhuan 18 ekipe, gjegjësisht 36 intervistues 
(32 + 4 persona rezervë). Këta persona u përzgjodhën nga rrjeti i intervistave të ESHS-së. Po ashtu u angazhuan 8 
kontrollues, të cilët në fakt janë kryesuesit të zyrave rajonale të ESHS-së, të angazhuar në ushtrimin për përpilimin e listave 
të amvisërive. Monitorimi ishte realizuar nga katër persona: konsulenti nacional për MICS-së dhe 3 punonjës të ESHS-së.  

Hartat ekzistuese të zonave të përzgjedhura të regjistrimit janë azhurnuar në pajtim me udhëzimet metodologjike të MICS-
së për përgatitjen e hartave të mostrës së përzgjedhur për zonën e regjistrimit (për sondazhin nacional dhe atë të 
vendbanimeve rome). Hartat e shtypura janë siguruan për të gjitha zonat e regjistrimit, madje për ta përmirësuar 
vizibilitetin, ato u zmadhuan në mënyrë që të lehtësohet detyra e përpiluesit të hartës dhe të identifikohen më shpejt dhe 
më lehtë strukturat (objektet) në terren. Po ashtu duhet të theksohet se për një zonë të caktuar të regjistrimit dhe në bazë 
të hartës së printuar të zonës së regjistrimit (ZR) (me kufijtë dhe karakteristikat topografke në terren), për vizibilitet më të 
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mirë të ndryshimeve në terren, përpiluesit e hartave krijuan (vizatuan) harta me objekte qartë të shënjuara dhe të 
dallueshme dhe me përshkrim plotësuese (p.sh. gardh hekuri, vizatime të ndërtesave etj.). Për rastet e këtilla ata dërguan 
informacione dhe fotografi përmes viberit secilit ekip monitorues. Për sa i përket çështjes së krijimit të segmenteve të 
zonave të mëdha të regjistrimit, ishte respektuar metodologjia e rekomanduar. Për secilin nga katër segmentet e zonës së 
regjistrimit ishte raportuar koha dhe procedura e segmentit, ndërsa numërimi i segmenteve ishte bërë në bashkëpunim 
me personelin e Departamentit përgjegjës për modelimin e Departamentit për regjistrim territorial të ESHS-së. 

Vëmendje e posaçme nevojitej për dy zonat e regjistrimit, të cilat ishin përzgjedhur edhe në mostrën nacionale edhe në 
atë të vendbanimeve rome. Këto amvisëri ishin regjistruar, duke iu shmangur parimit të dyfishimit gjatë grumbullimit të të 
dhënave. 

A.4 ZGJEDHJA E AMVISËRIVE  

Listat e amvisërive ishin përgatitur nga ekipet për përpilimin e listave në terren në të gjitha zonat e numërimit. Në ESHS të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut ishin shënuar veçmas amvisëritë me fëmijë nën moshën pesë vjeçare dhe amvisëritë 
pa fëmijë të asaj moshe edhe atë nga 1 deri në numrin total të amvisërive në secilin grup brenda zonës së numërimit. 
Gjithsej 20 amvisëri ishin përzgjedhur në secilën zonë numërimi. Për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut amvisëritë 
e shënuara në klaster të mostrës ishin ndarë në dy shkallë për zgjedhjen e tyre në fazën dytë: amvisëritë me fëmijë nën 
moshën pesë vjeçare dhe amvisëritë pa fëmijë të asaj moshe. Një mostër tjetër e amvisërive ishte përzgjedhur për secilin 
grup, duke përdor shkallë më të lartë të mostrës për amvisëritë me fëmijët nën 5 vjeç. Strategjia e krijimit të mostrës e rriti 
numrin e fëmijëve nën 5 vjeç në mostër, me qëllim që të rritet preciziteti i indikatorëve të bazuar në fëmijët nën 5 vjeç. Për 
këtë qëllim është hartuar modeli tabelor i MICS6 për përzgjedhje sistematike të amvisërive sipas zgjedhjes së rastit, të 
bazuar në amvisëritë e mostrës kryesore me fëmijë nën 5 vjeç. 142 Në rastin e MICS 2018-2019 për vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut është zgjedhur një mostër prej 20 amvisërish sipas përzgjedhje sistematike mbi parimin e zgjedhjes 
së rastit nga listat e përpiluara për vendbanimet rome në secilën zonë të regjistrimit, duke përdor shabllonin e MICS së 
përzgjedhjes së amvisërive. 

Në rastin e MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut nga 20 amvisëri të përzgjedhura në secilin klaster, numri i synuar i 
amvisërive me fëmijë nën moshën 5 vjeçare ishte 8. Për këtë arsye në klasterët e mostrës kishte më shumë se 8 amvisëri 
me fëmijë nën 5 vjeç, ku 8 prej këtyre amvisërive ishin përzgjedhur duke përdorë mostër sistematike sipas përzgjedhjes së 
rastit; andaj 12 amvisëri ishin përzgjedhur nga shkalla e amvisërive pa fëmijë nën 5 vjeç. Në klasterët e mostrës kishte 8 
ose më pak amvisëri nën 5 vjeç, ku të gjitha amvisëritë ishin përzgjedhur për hulumtim. Në këta klasterë, numri i amvisërive 
pa fëmijë në  moshën 5 vjeçare në dispozicion për t’u përzgjedhur ka qenë i barabartë me minus 20 numrin e amvisërive 
me fëmijë. 

Për MICS 2018-2019 të vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut përzgjedhja e 20 amvisërive në secilën zonë të 
numërimit ishte realizuar përmes përdorimit të procedurës së përzgjedhjes sistematike sipas zgjedhjes së rastit. Numri i 
amvisërive rome të shënuara në disa prej 80 mostrave të zonave të regjistrimit ishte më pak se 20, andaj numri i 
përgjithshëm i amvisërive rome të përzgjedhura ishte 1,543, gjegjësisht më i ulët se mostra e synuar e amvisërive me 1,600 
amvisëri (20 x 80).  

 

142 Gjendet këtu: "MICS6 TOOLS." Home - UNICEF MICS. Qasur më 31 gusht, 2018. http://mics.unicef.org/tools#survey-design. 

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
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A.5 LLOGARITJA E PONDERËVE TË MOSTRËS  

Ponderët e mostrës për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut  

Mostra e MICS 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut nuk është vetëponderuese. Parimisht me caktimin e një numri të 
ngjashëm të amvisërive për secilin rajon, janë përdorë grupime të ndryshme të mostrës në secilin rajon, pasi që numri i 
amvisërive në rajon dallon na korniza e rajoneve të përcaktuar në Regjistrim. Për këtë arsye janë llogaritur dhe përdorë 
ponderët e mostrës në analizën e mëtejme të të dhënave të hulumtimit. 

Komponenti kryesor i ponderit është vlera reciproke me grupimin e mostrës të vënë në përzgjedhjen e numrit të mostrës 
së amvisërive në atë shkallë përkatëse të krijimit të mostrës (h) dhe në PSU (i): 

hi

hi
f

W
1

=  

Simboli fhi, porbabiliteti i mostrës për i PSU mostrën në shtresën h, është produkt i probabilitetit të përzgjedhjes së secilës 
fazë në secilin shkallëzim të krijimit të mostrës: 

hihihihi pppf 321 = , 

ku pshi është probabiliteti i zgjedhjes së njësisë së mostrës në shkallën s për PSU mostrën i në h shkallëzimin e krijimit të 
mostrës. Duke u bazuar në disenjimin e mostrës, këto probabilitete janë përllogaritur në këtë mënyrë:  

 

p1hi =  

 

Mhi = numri i amvisërive sipas kornizë së Regjistrimit të vitit 2002 për i PSU mostrën në shkallëzimin h 

Mh = numri i amvisërive sipas kornizë së Regjistrimit të vitit 2002 për shkallëzimin h 

nh = numri i mostrës së përzgjedhur PSU për MICS shkallëzimin h 

M’hi = numri i amvisërive në mostrën kryesore të azhurnuar për i PSU mostrën në shkallëzimin h 

Termi i parë në p1hi korrespondon me probabilitetin e përafërt të mostrës (PSU) (ZR) në mostrën kryesore për 
shkallëzim h. Ai përllogaritet si proporcion i Regjistrimit të amvisërive të vitit 2002 në mostrën kryesore të PSU-
së në shtresën h nga numri i përgjithshëm i amvisërive në kornizën e Regjistrimit të amvisërive të vitit 2002 për 
shtresën h. Totali në numëruesin e këtij termi është për të gjitha zonat e regjistrimit të mostrës kryesore brenda 
shtresës h.  
 
Termi i dytë në p1hi korrespondon me probabilitetin e përzgjedhjes së i MICS mostrës në shtresën h me PPS nga 
mostra kryesore për shtresën h 
 

p2hi = proporcioni i PSU-së së shënuar në i mostrën PSU në shtresën h (në rast se PSU është segmentuar); 
për PSU-të e pasegmentuara p2hi = 1 

p3hi =  

mhig = numri i amvisërive të përzgjedhura në grup g (amvisëritë me ose pa fëmijë nën 5 vjeç) në i mostrën 
e PSU-së në shtresën h 

M'hig = numri i amvisërive të shënuara në grup g në i mostrën e PSU-së në shtresën h  

Procedurat e përzgjedhjes së mostrës për MICS 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut ishin të bazuara në tre shkallë të 
disenjimit të mostrës. Sidoqoftë ka dallim të madh për sa i përket përdorimit të zonave të azhurnuara të regjistrimit për 
sondazhet e fundit si kornizë të mostrës kryesore. Duhet të theksohet që këto zona të regjistrimit veç më janë përzgjedhur 
nga korniza kryesore e Regjistrimit të vitit 2002. Për këtë arsye përzgjedhja e mostrës kryesore duhet të konsiderohet si 
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shkalla e parë e përzgjedhjes, ndërsa probablitetet korresponduese të përzgjedhjes duhet ta formojnë komponentin e parë 
të ponderëve të mostrës. Ky probabilitet është bazuar në supozimin që mostrat kryesore të zonës së regjistrimit janë 
përzgjedhur me probabilitet të barabartë brenda secilës shtresë nga korniza e Regjistrimit të vitit 2002. Probabiliteti real i 
përzgjedhjes së mostrës kryesore të zonës së regjistrimit varet nga procedurat origjinale të përzgjedhjes së sondazhin për 
fuqi të punës (SFP/LFS) dhe sondazhe tjera, andaj kjo peshë është pjesërisht e njëanshme, ndonëse kjo njëanshmëri duhet 
të jetë relativisht e vogël. Një krahasim i numrit të përgjithshëm të ponderuar të amvisërive sipas shkallës së përdorimit të 
ponderimit të papërpunuar të përshtatur të amvisërive dhe shpërndarja e përshtatur e amvisërive të përgjithshme sipas 
shtresimit të kornizës së Regjistrimit të vitit 2002 tregon trende të arsyeshëm demografike me popullsi në zvogëlim e sipër 
në shtresat rurale dhe rritje të vogël të popullsisë së mjediseve urbane. 

Mostrat PSU të MICS-së ishin zgjedhur nga mostra kryesore në mënyrë sistematike me PPS brenda secilës sferë të bazuar 
në numrat e azhurnuara të amvisërive në mostrën kryesore. Meqenëse në përgjithësi dallon numri i amvisërive në secilën 
zonë të regjistrimit (PSU) nga mostra kryesore e përdorë për fazën e parë të përzgjedhjes si dhe numrat e azhurnuara të 
amvisërive në zonën e regjistrimit, nga listat e përpiluara janë llogaritur probabilitetet e përgjithshme individuale për 
amvisëritë në secilën mostër të zonës së regjistrimit (klaster).  
 

Dallon probabiliteti i përzgjedhjes së shkallës së fundit të përzgjedhjes në secilën mostër me dhe pa fëmijë në moshën 5 
vjeçare. Për këtë arsye, ponderët e ndarë janë përllogaritur për secilin grup të amvisërive në mostrën e zonave të 
regjistrimit. Probabiliteti i përgjithshëm i përzgjedhjes së amvisërive me fëmijë nën pesë vjeç do të përllogaritet në këtë 
mënyrë: 

ku fhi(wc) është probabiliteti i përzgjedhjes për mostrën e amvisërive me fëmijë nën moshën 5 vjeçare në i mostrën PSU në 

shtresën (rajonin, urban/rural) h 

mhi(wc) = numri i mostrës së amvisërive me fëmijë nën moshën 5 vjeçare të përzgjedhur në i mostrën PSU në 
shtresën h  

M'hi(wc) = numri i përgjithshëm i amvisërive me fëmijë nën 5 vjeç të shënuar në i mostrën PSU në shtresën h 

Probabiliteti i përgjithshëm përkatës i përzgjedhjes së amvisërive pa fëmijë do të përllogaritet në këtë mënyrë: 

 

 ku: 

fhi(woc) = probabiliteti i përzgjedhjes së mostrës së amvisërive pa fëmijë në i mostrën PSU në shtresën h 

mhi(woc) = numri i mostrave të amvisërive pa fëmijë të përzgjedhura në i mostrën PSU në shtresën h 

M'hi(woc) = numri i përgjithshëm i amvisërive pa fëmijë të shënjuar në i mostrën PSU në shtresën h 

Ponderët themelore të krijimit të mostrës, ose faktorët e zgjerimit, janë përllogaritur si ana e kundërt e këtyre 
probabiliteteve të përzgjedhjes. Duke u bazuar në shprehjen paraprake për këta probabilitete, ponderi për mostrën e 
amvisërive më fëmijët nën 5 vjeç do të mund të përllogaritet në këtë mënyrë: 

 

 ku: 

Whi(wc) = pesha themelore për mostrën e amvisërive me fëmijë nën moshën 5 vjeçare në i mostrën PSU në 

shtresën h  
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 𝑀′ℎ𝑖𝑖𝜀𝑀𝑆(ℎ)

× 𝑝2ℎ𝑖 ×
𝑚ℎ𝑖(𝑤𝑜𝑐 )

𝑀′ℎ𝑖(𝑤𝑜𝑐 )

 

𝑊ℎ𝑖(𝑤𝑐 ) =
𝑀ℎ

 𝑀ℎ𝑖𝑖𝜀𝑀𝑆 (ℎ)

×
 𝑀′ℎ𝑖𝑖𝜀𝑀𝑆 (ℎ)

𝑛ℎ×𝑀′ℎ𝑖
×

1

𝑝2ℎ𝑖

×
𝑀′ℎ𝑖(𝑤𝑐 )

𝑚ℎ𝑖(𝑤𝑐 )

 

𝑓ℎ𝑖(𝑤𝑐 ) =
 𝑀ℎ𝑖𝑖𝜀𝑀𝑆 (ℎ)

𝑀ℎ

×
𝑛ℎ×𝑀′ℎ𝑖

 𝑀′ℎ𝑖𝑖𝜀𝑀𝑆 (ℎ)

× 𝑝2ℎ𝑖 ×
𝑚ℎ𝑖(𝑤𝑐 )

𝑀′ℎ𝑖(𝑤𝑐 )
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Komponenti final në kalkulimin e peshave të mostrës e merr parasysh nivelin e mungesës së përgjigjeve për amvisërinë 
dhe intervistat individuale. Përshtatja e mungesës së përgjigjeve për amvisëri në secilën shtresë është e barabartë me: 

hRR

1
 

ku RRh është shkalla e përgjigjes për mostrën e amvisërive në shtresën h, të definuar si proporcioni i numrit të amvisërive 
të intervistuara në shtresën h nga numri i amvisërive të përzgjedhura, në të cilat ka pasur njerëz gjatë punës në terren në 
shtresën h. 

Përshtatja përfundimtare për mostrën e amvisërive me fëmijët nën moshën 5 vjeçare do të mund të shprehet në këtë 
mënyrë: 

 
 ku: 

m'h(wc) = numri i mostrës së vlefshëm të amvisërive (ku kishte njerëz) me fëmijë nën moshën 5 vjeçare në 
shtresën h 

m"h(wc) = numri i mostrës së amvisërive me fëmijë nën moshën 5 vjeçare, të cilët e kanë përfunduar pyetësorin 

për amvisëri në shtresën h 

Në rastin e mostrës së amvisërive pa fëmijë, ponderët do të përshtaten për mosrealizimit të intervistave në nivelin e 
shtresës në mënyrë të ngjashme. 

Ngjashëm me këtë, përshtatja për mungesën e përgjigjes në nivel individual (gratë dhe fëmijë në 5 vjeç) për secilën shtresë 

është e barabartë me: 

qhRR

1
 

ku RRqh është shkalla e përgjigjes për pyetësorët individual në shtresën h, të definuar si proporcion i individëve të 
përshtatshëm (gratë dhe fëmijët nën moshën 5 vjeçare) në mostrën e amvisërisë në shtresën h, të cilët janë intervistuar 
me sukses.   

Pas përfundimit të punës në terren, shkallët e përgjigjeve janë llogaritur për secilën shtresë të mostrës. Ato janë përdorë 
për t’i përshtatur ponderët e mostrës të përllogaritura për secilin klaster. Shkallët e mostrës në MICS 2018-2019 janë dhënë 
në Tabelë SR.1.1 të këtij raporti.  

Përshtatja e faktorëve të mungesës së përgjigjeve për pyetësorët e grave individuale dhe fëmijët nën moshën 5 vjeçare 
është bërë për t’i përshtatur peshat e amvisërive. Numrat e grave të përshtatshme dhe fëmijëve nën 5 vjeç janë marrë nga 
lista e anëtarëve të amvisërive në Pyetësorin e amvisërive për amvisëritë, në të cilat janë kompletuar intervistat. 

Në rastin e pyetësorit për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare, në secilën mostër të amvisërisë, është zgjedhur një fëmijë sipas 
zgjedhjes së rastit nga të gjithë fëmijët e asaj grupmoshe të regjistruar në listën e anëtarëve të amvisërisë. Ponderimi i 
amvisërisë për fëmijët e moshës 5-17 vjeçare rregullohet së pari duke u bazuar në shkallën e përgjigjes për këtë pyetësor 
në nivelin e shtresës. Pasi të normalizohet ky ponderim i rregulluar i amvisërisë siç përshkruhet më poshtë, i shumëzohet 
me numrin e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare të regjistruar në listën e anëtarëve të amvisërisë. Prandaj, ponderimi për 
fëmijët individualë të moshës 5-17 vjeçare do të ndryshojë sipas mostrës së amvisërisë. Ky ponderim i të dhënave për 
fëmijët e moshës 5-17 vjeçare zbatohet në programet e tabelimit për tabelat përkatëse.  

Të gjitha ponderimet (e papërpunuara) të MICS 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut për amvisëritë  janë llogaritur duke e 
shumëzuar proporcionin anasjellë të probablilitetit të përzgjedhjes nga përshtatje pa përgjigje e faktorit për secilën shtresë. 
Këto ponderime pastaj janë standardizuar (ose normalizuar), ndërsa njëri qëllim i të cilave është të barazohet shuma e 
ponderuar e mostrës së intervistës me madhësinë e përgjithshme të mostrës në nivel nacional. Normalizimi është arritur 
përmes ndarjes së ponderimeve të plota të mostrës (të përshtarura për rastet pa përgjigje) sipas mesatares së këtyre 
ponderimeve anekënd amvisërive në nivel nacional. Kjo është bërë përmes shumëzimit të ponderimeve të mostrës me 

𝑊′ℎ𝑖 𝑤𝑐  = 𝑊ℎ𝑖 𝑤𝑐  ×
𝑚′ℎ(𝑤𝑐 )

𝑚"ℎ(𝑤𝑐 )
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faktorin konstant, të barabartë me numrin e paponderuar të amvisërive në nivel nacional, të pjesëtuar me numrin e 
përgjithshëm të ponderuar të amvisërive (që përdorin ponderime të plotë të mostrës për rastet pa përgjigje). Procedurë e 
ngjashme e standardizimit është ndjekur në marrjen e ponderimeve të standardizuara për gratë individuale dhe fëmijët 
nën 5 vjeç. Ponderimet e përshtatura (normalizuara) të amvisërive kanë dalluar nga 0.090008 dhe 14.054917 në 232 
mostrat e zonave të numërimit (kllasterë).  

Pinderimet e mostrave iu janë bashkëngjitur të gjitha pakove të të dhënave, si dhe janë bërë analiza sipas ponderimit të të 
dhënave për amvisëritë, gratë, burrat, fëmijët nën 5 vjeç dhe fëmijët e moshës 5-17 vjeçare me këta pesha të mostrës. 

Ponderimet e mostrës së MICS 2018-2019 për Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut 

Me qëllim që të jetë reprezentative  për popullsinë që përfaqëson, vlerësimi i mostrës së MICS 2018-2019 për Vendbanimet 
rome të Maqedonisë së Veriut duhet patjetër t’i shumëzojë të dhënat sipas ponderimit të mostrës, ose faktorit të zgjerimit 
si në rastin e MICS 2018-2019 e Maqedonisë së Veriut. Ponderimi bazë për secilën mostër të amvisërisë është bashkëngjitur 
me secilën mostër të regjistruar në dosjet e të dhënave; përveç kësaj ponderimet për gratë dhe për fëmijët janë shtuar në 
pjesën përkatëse të pyetësorit.  

Duke u bazuar në modelin e mostrës së shtresuar në shkallë si në rastin e MICS 2018-2019 për vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, probabiliteti i përgjithshëm i përzgjedhjes së mostrës së amvisërive do të mund të shprehet në këtë 
mënyrë: 

 ,
M

m

M

Mn
 = p  

hi

hi

h

hih

hi
'


  

ku: 

phi = probabiliteti i përzgjedhjes për mostër të amvisërive në i mostrën e sektorit të regjistrimit në shtresën 
h 

nh = numri i mostrës së sektorit të regjistrimit i përzgjedhur në shtresën h për mostrën rome të MICS 6 
Maqedoni 

Mhi = numri i përgjithshëm i amvisërive rome në kornizën e Regjistrimin të vitit 2002 për i mostrën e sektorit 
të regjistrimit në shtresën h 

Mh = numri i përgjithshëm i amvisërive rome në kornizën e mostrës së sektorit të regjistrimit për shtresën h 

mhi = maksimum 20 ose barazi me M'hi (numri i mostrës së amvisërive rome të përzgjedhura në i mostrën e 
sektorit të regjistrimit në shtresën h) 

M'hi = numri i përgjithshëm i amvisërive rome të shënuar në i mostrën e sektorit të regjistrimit në shtresën h 

Gjithsej 80 zona regjistrimi me 20 ose më shumë amvisëri rome ishin zgjedhur në mënyrë sistematike nga PPS brenda 
kornizës rome të 147 zonave të regjistrimit. Nga mesi i tyre 20 sosh ishin zonat më të mëdha të përzgjedhura me 
probabilitet prej “1”, pasi ishin më të mëdha sesa intervali i përzgjedhur. Për këtë arsye komponenti i parë i ponderimeve 
të amvisërive është “1” për këto 20 zona të regjistrimit. Po ashtu për disa zona më të vogla të regjistrimit mhi e ka vlerën e 
njëjtë si M’hi në rastet ku janë shënuar më pak se 20 amvisëri rome. 

Dy komponentët e përzgjedhjes së këtij probabiliteti korrespondojnë me përzgjedhjen e shkallëve të krijimit individual të 
mostër. Ponderimi themelor i mostrës, ose faktori i zgjerimit është përllogaritur si ana e kundërt e probabilitetit të 
përzgjedhjes. Duke u bazuar në shprehjet paraprake të probabilitetit, ponderimi mund të thjeshtësohet në këtë mënyrë: 

 ,
mMn

MM
 = W  

hihih

hih
hi



 '  

 ku: 

Whi = ponderimi themelore për mostrën e amvisërive në i mostrën e sektorit të regjistrimit në shtresën h 

Po ashtu është me rëndësi të përshtaten ponderimet themelore, që amvisëritë t’i marrin parasysh mungesat e përgjigjeve 
në nivelin e shtresës. Ponderimi përfundimtar (W'hi) për mostrën e amvisërive në i mostrën e sektorit të regjistrimit në 
shtresën h do të mund të shprehet në këtë mënyrë: 
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ku: 

m'h = numri i përgjithshëm i vlefshme (ku janë gjetur njerëz) të mostrave të vendbanimeve rome të zgjedhura 
në shtresën h 

m"h = numri i mostrës të amvisërive rome me intervista të përfunduara në shtresën h 

Pas përshtatjes së ponderimeve të amvisërive për mungesë të përgjigjeve, këto ponderime janë normalizuar 
(standardizuar) në mënyrë që ponderimi relativ të mund të përdoret për analizën e të dhënave të MICS 2018-2019 së 
vendbanimeve romë të Maqedonisë së Veriut 2018-2019. Në këtë mënyrë shuma e ponderimeve relative do të jetë e 
barabartë me numrin e mostrës së amvisërive rome. Ponderimet e amvisërive normalizohen duke e pjesëtuar secilin 
ponderim me peshën mesatare në nivelin nacional (d.m.th., shumën e ponderimeve për të gjitha amvisëritë rome të 
mostrës, të pjestuar me numrin e amvisërive të mostrës).  

Duke pasur parasysh që nganjëherë nuk është e mundur ta kompletoni një pyetësor për secilën grua të identifikuar në një 
mostër të amvisërisë, është gjithashtu e nevojshme që të keni një ponderim të veçantë për gratë me një faktor shtesë të 
përshtatjes së mospërgjigjes, të zbatuar në ponderimin e amvisërisë në nivelin e shtresës. Ponderimi për gratë mund të 
shprehet si më poshtë: 

 

ku: 

Wwhi = ponderimi i përshtatur për të dhëna në pyetësorin për gratë për i mostrën e sektorit të regjistrimit në 
shtresën h  

wh = numri i përgjithshëm i grave të moshës 15 deri 49 vjeç të identifikuara në listën e pyetësorit për të gjitha 
amvisëritë e mostrës në shtresën h 

w'hi = numri i grave me intervista të përfunduara për të gjitha amvisëritë e mostrës në shtresën h 

Një përshtatje e ngjashme e mungesës së përgjigjes ishte bërë për ponderimet e fëmijëve nën pesë vjeç dhe ato të fëmijëve 
5-17 vjeçar. Ponderimet e gruas dhe fëmijës ishin normalizuar në të njëjtën mënyrë si edhe peshat e amvisërive. 

𝑊′ℎ𝑖 = 𝑊ℎ𝑖 ×
𝑚′ℎ
𝑚"ℎ

 

𝑊𝑤ℎ𝑖 = 𝑊′ℎ𝑖 ×
𝑤ℎ

𝑤′ℎ
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SHTOJCA B LISTA E PERSONELIT TË PËRFSHIRË NË HULUMTIM 

Enti Shtetëror i Statistikës  
MICS koordinatori: Dijana Krstevska 
Eksperti për zgjedhjen e mostrave: Vesna Dimitrovska 
Eksperti për përpunimin e të dhënave: Kristina Krsteska 
Ekipi i punës metodologjike: Ajrija Çaushoska, Danica Mitkovska, Natasha Cenova, Jasmina Markovska, Zoran Atanasov, 
Jovan Sapunxhioski, Suzana Stojanoska, Katerina Gurgullova Agoska, Danica Mitkovska, Liljana Kukovska, Bekim Berisha 
Mbështetje TIK: Aleksandar Arsov 
 
UNICEF-i 
Zyra e UNICEF-it për Maqedoninë e Veriut, Specialist për monitorim të të drejtave të fëmijëve: Marija Mokrova 
Konsultat Nacional për MICS: Gjorgji Mitrevski 
Asistent për MICS: Dragan Sllavkoviq 
Bashkëpunëtor i redaktimit sekondar të MICS-së: Borçe Joshevski 
Ekipi Global i MICS-së: Tijana Sukiloviç, Munkzuul Zookhuu, Atila Hanxhioglu, Bo Robert Beshanski-Pedersen, Yadigar 
Xhoskun 
Ekipi për MICS i Zyrës Rajonale të UNICEF-it për Evropë dhe Azi: Eduard Bonet Porqueras, Tatjana Karaulac, Sofija Ocokoljic, 
Ahmet Sinan Turkyilmaz, Ana Abdelbasit, Tijana Comic 
Zyra e UNICEF-it Kosovë143: Teuta Halimi 
 
Komisioni teknik: Ljubinka Popovska (Minsitria e Punës dhe Politikës Sociale), Brankica Mladenoviç (Instituti Shëndetësor 
për Nënë dhe Fëmijë), Vjosa Reçica (Instituti i Shëndetit Publik), Jovanka Brajoviç Grigorijeviç (UNFPA), Jasna Vidanovska 

(Ministria e Arsimit dhe Shkencës),  

 
Ekspertë tjerë: Sande Zllateski, mr. Dimitrinka Jordanova Peshevska, dr. Vladimir Lazovski, Kristina Stavridis, Aleksandar 
Lazovski, Vera Kondikj Mitkovska 

 

Përpiluesit e hartave dhe listave të amvisërive: Snezhana Manolovska, Nikola Domazetovski, Klime Damjanoski, Emran 
Zekiroski, Dobrica Jovançeva, Verka Jovanova, Snezhana Ilievska, Celjko Shtrkovski, Nikola Dimeski, Nikola Durtanoski, 
Marija Simonoska, Darko Mateski, Donço Kocev, Roberta Karamanova, Silvana Koceva, Vidoje Delev, Violeta Arsovska, 
Ismail Taxhedin, Keti Paneva, Dejan Pejçinovski, Suzana Çiplakovska, Simona Jordanova, Roland Jordanov, Nuhi Beluli, 
Snezhana Gjurçinovska, Nikolina Serafimoska, Stevica Manasievski, Monika Maneva, Valentina Capovska, Zhaklina 
Jordanova, Tanja Tasheva, Mare Lazevska, Kate Mitrevska, Sonja Gosheva, Marina Maxhirova, Slavica Klinçarska, Hasan 
Hoxha, Stanko Stojanoski, Dragan Stojanoski, Ljupço Lakovski, Biljana Miteva, Daniela Petrovska, Dimitar Runçev, Toni 
Zdravkovski, Vladimir Kalevski. 
 
Mbikëqyrësit dhe intervistuesit: Vesna Najdovska Popovska, Snezhana Petkovska, Jasna Nikollovska, Sonja Mano, Elena 
Krsteska, Viktorija Graoroska, Emina Tokoviq, Elena Trajkova, Slobodanka Taneva, Marina Zharkova, Fimka Kovçegarska, 
Jadranka Dançeva, Nada Simovska, Vasilço Ilijev, Borka Krsteva, Natasha Andova, Hristina Trajkova Angeloviq, Snezhana 
Ilievska, Keti Panev, Doroteja Mihajlovska, Jana Stajiq, Liridona Avdili, Diellza Mesini, Arijan Jashari, Borçe Spirovski, Sllavica 
Petroska, Fana Marija Kiraxhieva, Ivana Mitrovska, Rafie Mursel, Aida Osmani, Sadife Destani, Shadie Qoku, Tulaj Vinca, 
Eriona Vinca, Ilija Zvezdoski, Romeo Kirilin, Vesna Verusheska, Verica Nedellkoska, Milja Maniq Popovska, Sofija 
Stojanovska, Lina Nikolloska, Suzana Stankoviq, Andriana Stojanovska, Sonja Gosheva, Katerina Panovska, Iva Cvetanovska, 
Marina Maxhirova, Igor Andreevski, Angel Popovski. 
 
Matësit: Valentina Terzioska, Dijana Nunov, Sonja Atanasova, Darko Petroviq, Abdulmexhid Zendeli, Bastri Rexhepi, Stefan 
Stefanov, Amir Daci, Rudina Ziba, Kristijan Velkovski, Nikolina Volkanovska.
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SHTOJCA C VLERËSIMET E GABIMEVE TË MOSTRËS  

Mostra e të anketuarve të përzgjedhur në Hulumtimin me më shumë klasterë 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut është 
vetëm njëra ndër mostrat, të cilat do të mund të zgjedhen nga popullsia e njëjtë, duke përdorë dizajnin dhe madhësinë e 
njëjtë. Secila prej këtyre mostrave do të prodhonte rezultate, të cilat do të dalloheshin  deri në njëfarë mase, duke u bazuar 
në mostrën reale të përzgjedhur. Gabimet e mostrës janë masë e variabilitetit ndërmjet vlerësimeve nga të gjithë mostrat 
e mundshme. Përmasa e variabilitetit nuk njihet saktësisht, mirëpo mund të vlerësohet në mënyrë statistikore nga të 
dhënat e hulumtimit. E njëjta vlen për mostrën e të anketuarve të Hulumtimit me më shumë klasterë 2018-2019 të 
vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut.  

Matësit e gabime të mostrës janë paraqitur në këtë shtojcë për secilin indikator të përzgjedhur: 

• Gabimi standard (se): Gabimi standard është rrënja katrore e variancës së vlerësimit. Për indikatorët e sondazhit 
që janë mjete, proporcione ose raporte, përdoret metoda nga Taylor për linearizimit të serive në lidhje me 
vlerësimin e gabimeve standarde. Për statistika më komplekse, siç janë niveli i fertiitetit dhe vdekshmërisë, 
përdoret metoda e kopjes së përsëritur e Jackknife për vlerësimin standard të gabimit.   

• Koeficienti i variacionit (se/r) është proporcioni gabimit standard të vlerës (r) së indikatorit dhe është masë e 
gabimit relativ të mostrës. 

• Efekti i dizajnit (deff) është proporcioni i variancës së një indikatori, në kuadër të metodës së mostrës së përdorë 
në hulumtim, në variancën e përllogaritur nën supozimin e mostrës së thjeshtë sipas përzgjedhjes së rastit të 
bazuar në mostrën e madhësisë së njëjtë. Rrënja katrore e efektit të dizajnit (deft) përdoret për ta paraqitu 
efikasitetin e dizajnit të mostrës në raport me precizitetin. Vlera deft e 1.0 bën me dije se mostra e dizajnit të 
hulumtimit është mostër e thjeshtë sipas zgjedhjes së rastit për indikator të posaçëm, ndërsa vlera deft mbi 1.0 e 
potencon rritjen e gabimit standard, për shkak të përdorimit të dizajnëve më komplekse të mostrës. 

• Kufijtë e besimit llogariten për ta treguar intervalin, i cili e përmban vlerën e vërtetë të indikatorit të popullsisë me 
një nivel të caktuar të besimit. Për rezultatet e MICS-së përdoren intervale të besimit 95%, që është standard për 
këtë lloj hulumtimi. Koncepti i intervalit të besimit 95% mund të kuptohet në këtë mënyrë: nëse janë marrë shumë 
mostra të përsëritura me madhësi dhe dizajn identik dhe është llogaritur intervali i besimit për secilën mostër, 
atëherë 95% e këtyre intervaleve do të përmbanin vlerën e vërtetë të indikatorit. 

Për llogaritjen e gabimit të mostrës nga të dhënat e MICS-së janë përdorë module të programeve të zhvilluara në CSPro 
Version 5.0 dhe SPSS Version 23 Complex Samples. 

Rezultatet janë paraqitur në tableta në vijim. Gabimet në marrjen e mostrave llogariten për treguesit e QZHQ-së për të 
cilët mund të llogariten gabimet e mostrës dhe disa indikatorë tjerë të MICS-së. Përkufizimet, numëruesit dhe emëruesit e 
secilit prej këtyre indikatorëve janë dhënë në Kapitullin III. Rezultatet për MICS 2018-2019 të Maqedonisë së Veriut janë 
paraqitur për nivelin nacional (Tabela SE.1), ndërsa për zonat urbane dhe rurale në (Tabelat SE.2 dhe SE.3). Nga ana tjetër 
rezultatet për MICS 2018-2019 të vendbanimeve rome të Maqedonisë së Veriut janë paraqitur vetëm për nivelin e 
vendbanimeve rome (Tabela SE.1R). 

Përveç masave të gabimit të marrjes së mostrave të përshkruara më lart, tabelat gjithashtu përfshijnë numërime të 
ponderuara dhe të paponderuara të emëruesve për secilin tregues. Duke pasur parasysh përdorimin e ponderimeve të 
normalizuara, duke krahasuar numrat e ponderuara dhe të paponderuara, është e mundur të përcaktohet nëse një domen 
i veçantë ka qenë e ekzaminuar më pak ose ka qenë i ekzaminuar më shumë në krahasim me shkallën mesatare të marrjes 
së mostrave. Nëse numërimi i ponderuar është më i vogël se numri i paponderuar, kjo do të thotë që fusha ka qenë e 
ekzaminuar më shumë.  

Sidoqoftë për disa indikatorë llogaritja e paponderuar paraqet numrin e amvisërive të mostrës, ndërsa numërimi i 
ponderuar e reflekton totalin e popullsisë që jeton në këto amvisëri.  

• Qasja në rrymë elektrike 

• Mbështetja parësore në karburantet e pastra dhe teknologjitë për gatim, ngrohje të hapësirës dhe ndriçimit 

• Përdorimi i shërbimeve themelore të ujit të pijshëm 

• Objekti për larjen e duarve me ujë dhe sapun 

• Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare 

• Largimi i sigurt i mbetjeve fekale nga hapësirat sanitare në vend 

• Popullsia e mbuluar nga transferimet sociale 
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Tabela SE.1: Gabimet e mostrave: Gjithë mostra 
Gabimet standarde, koeficientet e variacionit, efektet e dizajnit (deff), rrënja katrore e efekteve të dizajnit (deft) dhe intervalet e besimit për QZHQ dhe MICS indikatorët, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

MICS 
indikatori Vlera (r) 

Gabimi 
standard 

(se) 

Koeficienti 
i 

variacionit  
(se/r) 

Efekti i 
dizajnit 
(deff) 

Rrënja 
katrore 

e 
dizajnit 

të 
efektit 
(deft) 

Numërimi 
i  

ponderuar 
Numërimi i  

paponderuar 

Kufijtë e besueshmërisë 

Lidhje e 
poshtme 
r - 2se 

Lidhje e 
sipërme 
r + 2se 

                      
Shtrirja e mostrës dhe karakteristikat e personave të anketuar           

Qasja në rrymë elektrike  SR.1 0.998 0.001 0.001 3.699 1.923 14091 4082 0.995 1.000 
Lulëzimi - Shëndeti reproduktiv dhe amnor            

Shkalla e përgjithshme e fertilitetit (numri i lindjeve të gjalla) - 1.9 0.0 0.1 na na na na 1.7 2.2 
Shkalla e lindjes nga adoleshentet (për 1,000 gra adoleshente) TM.1 21.1 73.5 8.6 na na na na 4.0 38.3 
Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive  TM.3 0.599 0.022 0.037 4.869 2.206 2121 2407 0.555 0.643 
Nevoja për planifikim të familjes të përmbushur me mjetet moderne kontraceptive  TM.4 0.199 0.018 0.089 3.421 1.850 1488 1749 0.164 0.235 
Shtrirja e kujdesit para lindjes (së paku 4 herë nga ofrues i shërbimeve shëndetësore) TM.5b 0.957 0.017 0.018 3.903 1.976 339 574 0.923 0.990 
Personel mjekësor i aftë në lindje  TM.9 1.000 0.000 0.000 na na 339 574 1.000 1.000 

Lulëzimi - Shëndeti i fëmijës, ushqimi dhe zhvillimi   
  

       

Mbulueshmëria e imunizimit kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanosit (DPT) TC.3 0.827 0.032 0.039 2.231 1.494 317 307 0.762 0.891 
Mbulueshmëria e imunizimit kundër fruthit (MMR)  TC.10 0.875 0.024 0.028 1.563 1.250 265 291 0.826 0.924 
Mbështetja parësore në lëndët djegëse të pastra dhe teknologjitë për gatim, ngrohje të 

hapësirës dhe ndriçim 
TC.18 

0.382 0.028 
0.074 13.932 3.732 14091 4082 0.325 0.439 

Ushqim vetëm me gji të fëmijëve nën 6 muaj  TC.32 0.275 0.029 0.105 0.475 0.689 119 114 0.217 0.333 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të rrëgjuar (mesatare dhe e rëndë) TC.45a 0.043 0.009 0.219 2.714 1.647 1263 1258 0.024 0.062 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të dobët/tretur (mesatare dhe e rëndë) TC.46a 0.034 0.008 0.243 2.567 1.602 1255 1250 0.017 0.050 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve mbipeshë (mesatare dhe e rëndë) TC.47a 0.112 0.012 0.108 1.827 1.352 1255 1250 0.088 0.136 
Indeksi për zhvillimin e hershëm të fëmijës TC.53 0.818 0.031 0.038 4.130 2.032 665 645 0.757 0.880 

Mësimi  
  

       

Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (e përshtatur)  LN.2 0.499 0.042 0.084 1.753 1.324 161 249 0.415 0.584 
Shkalla e përfundimit (shkollë fillore)  LN.8a 0.983 0.010 0.010 2.552 1.598 432 452 0.963 1.000 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e ulët) LN.8b 0.940 0.010 0.011 0.793 0.890 475 436 0.920 0.960 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë) LN.8c 0.874 0.030 0.034 3.727 1.931 507 462 0.814 0.934 
Fëmijët me shkathtësi bazë për lexim dhe numërim (lexim, për nxënësit e klasë 2/3) LN.22c 0.453 0.029 0.064 0.807 0.898 395 240 0.395 0.511 
Fëmijët me shkathtësi bazë për lexim dhe numërim (njohuri numerike, për nxënësit e 

klasë  2/3) 
LN.22f 

0.255 0.032 
0.127 1.314 1.146 395 240 0.190 0.319 

Mbrojtja nga dhuna dhe eksploatimi   
  

       

Regjistrimi i lindjes  PR.1 0.998 0.001 0.001 0.373 0.611 1506 1506 0.997 1.000 
Disiplinimi i dhunshëm PR.2 0.731 0.018 0.024 3.808 1.951 3003 2387 0.695 0.766 
Puna e fëmijëve  PR.3 0.029 0.005 0.170 1.216 1.103 2397 1431 0.019 0.038 
Martesa e fëmijës (para moshës 15 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4a 0.003 0.001 0.533 0.292 0.541 422 371 0.000 0.006 
Martesa e fëmijës (para moshës 18 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4b 0.075 0.021 0.281 2.351 1.533 422 371 0.033 0.116 

Jetë në mjedis të sigurt dhe të pastër   
  

       

Përdorimi i shërbimeve themelore për pirje të ujit WS.2 0.988 0.004 0.004 5.217 2.284 14091 4082 0.980 0.996 
Hapësira për larje të duarve me ujë dhe sapun WS.7 0.997 0.001 0.001 0.771 0.878 14077 4081 0.996 0.999 
Përdorimi i shërbimeve të përmirësuara sanitare  WS.8 0.971 0.006 0.006 4.533 2.129 14091 4082 0.960 0.982 
Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare  WS.9 0.953 0.007 0.007 4.298 2.073 14091 4082 0.940 0.967 
Heqja e mbetjeve fekale për trajtim në vend tjetër  WS.11 0.077 0.008 0.104 3.684 1.919 14091 4082 0.061 0.093 

Mundësi të barabarta në jetë  
  

       

Fëmijë me vështirësi në funksionim EQ.1 0.086 0.012 0.141 4.431 2.105 3328 2368 0.062 0.110 
Popullsia e mbuluar me shërbime sociale EQ.3 0.551 0.018 0.033 5.462 2.337 14091 4082 0.515 0.588 
Diskriminimi (gratë)  EQ.7 0.125 0.012 0.093 3.898 1.974 3169 3169 0.102 0.148 
Indeksi i përgjithshëm i kënaqësisë nga jeta (gratë e moshës 15-24; shkalla 0-10) EQ.9a 8.0 0.2 0.0 4.5 2.1 794 684 7.7 8.3 

na: nuk është e zbatueshme 
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Tabela SE.2: Gabimet e mostrave: Mjediset urbane 
Gabimet standarde, koeficientet e variacionit, efektet e dizajnit (deff), rrënja katrore e efekteve të dizajnit (deft) dhe intervalet e besimit për QZHQ dhe MICS indikatorët, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  
MICS 

indikatori Vlera (r) 

Gabimi 
standard 

(se) 

Koeficienti 
i 

variacionit  
(se/r) 

Efekti i 
dizajnit 
(deff) 

Rrënja 
katrore e 
dizajnit 

të efektit 
(deft) 

Numërimi 
i  

ponderuar 

Numërimi i  
pa 

ponderuar 

Kufijtë e besueshmërisë 

Lidhje e 
poshtme 
r - 2se 

Lidhje e 
sipërme 
r + 2se 

                      
Shtrirja e mostrës dhe karakteristikat e personave të anketuar             

Qasja në rrymë elektrike  SR.1 0.998 0.002 0.002 4.161 2.040 8949 2222 0.993 1.000 
Lulëzimi - Shëndeti reproduktiv dhe amnor   

  
        

Shkalla e përgjithshme e fertilitetit (numri i lindjeve të gjalla) - 1.9 0.0 0.2 na na na na 1.5 2.3 
Shkalla e lindjes nga adoleshentet (për 1,000 gra adoleshente) TM.1 30.6 202.3 14.2 na na na na 2.1 59.0 
Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive  TM.3 0.622 0.033 0.053 5.473 2.339 1302 1167 0.556 0.689 
Nevoja për planifikim të familjes të përmbushur me mjetet moderne kontraceptive  TM.4 0.244 0.027 0.111 3.515 1.875 945 878 0.190 0.299 
Shtrirja e kujdesit para lindjes (së paku 4 herë nga ofrues i shërbimeve shëndetësore) TM.5b 0.953 0.024 0.025 4.037 2.009 211 307 0.905 1.000 
Personel mjekësor i aftë në lindje  TM.9 1.000 0.000 0.000 na na 211 307 1.000 1.000 

Lulëzimi - Shëndeti i fëmijës, ushqimi dhe zhvillimi   
  

        
Mbulueshmëria e imunizimit kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanosit (DPT) TC.3 0.812 0.034 0.042 1.254 1.120 187 162 0.743 0.881 
Mbulueshmëria e imunizimit kundër fruthit (MMR)  TC.10 0.847 0.033 0.039 1.308 1.144 161 157 0.781 0.913 
Mbështetja parësore në lëndët djegëse të pastra dhe teknologjitë për gatim, ngrohje të 

hapësirës dhe ndriçim 
TC.18 

0.528 0.044 
0.084 17.421 4.174 8949 2222 0.440 0.617 

Ushqim vetëm me gji të fëmijëve nën 6 muaj  TC.32 0.299 0.042 0.139 0.470 0.686 68 58 0.216 0.382 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të rrëgjuar (mesatare dhe e rëndë) TC.45a 0.047 0.014 0.290 2.691 1.640 776 650 0.020 0.074 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të dobët/tretur (mesatare dhe e rëndë) TC.46a 0.035 0.012 0.331 2.550 1.597 772 647 0.012 0.058 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve mbipeshë (mesatare dhe e rëndë) TC.47a 0.115 0.017 0.151 1.907 1.381 772 647 0.080 0.149 
Indeksi për zhvillimin e hershëm të fëmijës TC.53 0.809 0.045 0.056 4.441 2.107 420 341 0.719 0.898 

Mësimi   
  

        
Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (e përshtatur)  LN.2 0.636 0.057 0.089 1.579 1.256 97 114 0.523 0.750 
Shkalla e përfundimit (shkollë fillore) LN.8a 0.975 0.016 0.017 2.002 1.415 251 186 0.943 1.000 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e ulët) LN.8b 0.929 0.013 0.014 0.403 0.635 255 159 0.903 0.955 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë) LN.8c 0.860 0.048 0.055 3.589 1.895 301 192 0.765 0.955 

Mbrojtja nga dhuna dhe eksploatimi   
  

        
Regjistrimi i lindjes  PR.1 1.000 0.000 0.000 na na 932 800 1.000 1.000 
Disiplinimi i dhunshëm PR.2 0.744 0.025 0.034 3.953 1.988 1815 1207 0.694 0.794 
Puna e fëmijëve  PR.3 0.017 0.005 0.314 1.135 1.065 1471 671 0.006 0.027 
Martesa e fëmijës (para moshës 15 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4a 0.000 0.000 0.000 na na 261 153 0.000 0.000 
Martesa e fëmijës (para moshës 18 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4b 0.083 0.031 0.371 1.904 1.380 261 153 0.021 0.145 

Jetë në mjedis të sigurt dhe të pastër   
  

        
Përdorimi i shërbimeve themelore për pirje të ujit WS.2 0.993 0.002 0.002 1.980 1.407 8949 2222 0.989 0.998 
Hapësira për larje të duarve me ujë dhe sapun WS.7 0.999 0.000 0.000 0.442 0.665 8934 2221 0.998 1.000 
Përdorimi i shërbimeve të përmirësuara sanitare  WS.8 0.998 0.002 0.002 3.723 1.929 8949 2222 0.995 1.000 
Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare  WS.9 0.983 0.007 0.007 6.037 2.457 8949 2222 0.970 0.997 
Heqja e mbetjeve fekale për trajtim në vend tjetër  WS.11 0.006 0.004 0.681 5.739 2.396 8949 2222 0.000 0.013 

Mundësi të barabarta në jetë   
  

        
Fëmijë me vështirësi në funksionim EQ.1 0.084 0.018 0.215 4.916 2.217 2053 1170 0.048 0.120 
Popullsia e mbuluar me shërbime sociale EQ.3 0.553 0.027 0.048 6.439 2.538 8949 2222 0.500 0.607 
Diskriminimi (gratë)  EQ.7 0.154 0.016 0.107 3.208 1.791 2010 1539 0.121 0.187 
Indeksi i përgjithshëm i kënaqësisë nga jeta (gratë e moshës 15-24; shkalla 0-10) EQ.9a 7.8 0.2 0.0 3.8 2.0 477 274 7.354 8.3 

na: nuk është e zbatueshme  
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Tabela SE.3: Gabimet e mostrave: Mjediset rurale  
Gabimet standarde, koeficientet e variacionit, efektet e dizajnit (deff), rrënja katrore e efekteve të dizajnit (deft) dhe intervalet e besimit për QZHQ dhe MICS indikatorët, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  
MICS 

indikatori 
Vlera 

(r) 

Gabimi 
standard 

(se) 

Koeficienti 
i 

variacionit  
(se/r) 

Efekti i 
dizajnit 
(deff) 

Rrënja 
katrore e 
dizajnit të 

efektit 
(deft) 

Numërimi 
i  

ponderuar 
Numërimi i  

paponderuar 

Kufijtë e besueshmërisë 

Lidhje e 
poshtme 
r - 2se 

Lidhje e 
sipërme 
r + 2se 

                      
Shtrirja e mostrës dhe karakteristikat e personave të anketuar            

Qasja në rrymë elektrike  SR.1 0.999 0.001 0.001 0.499 0.706 5143 1860 0.997 1.000 
Lulëzimi - Shëndeti reproduktiv dhe amnor   

  
        

Shkalla e përgjithshme e fertilitetit (numri i lindjeve të gjalla) - 2.0 0.0 0.1 na na na na 1.7 2.3 
Shkalla e lindjes nga adoleshentet (për 1,000 gra adoleshente) TM.1 8.2 7.7 2.8 na na na na 2.6 13.7 
Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive  TM.3 0.561 0.021 0.037 2.180 1.476 820 1240 0.520 0.603 
Nevoja për planifikim të familjes të përmbushur me mjetet moderne kontraceptive  TM.4 0.121 0.012 0.102 1.242 1.114 543 871 0.097 0.146 
Shtrirja e kujdesit para lindjes (së paku 4 herë nga ofrues i shërbimeve shëndetësore) TM.5b 0.962 0.020 0.020 2.804 1.674 128 267 0.923 1.000 
Personel mjekësor i aftë në lindje  TM.9 1.000 0.000 0.000 na na 128 267 1.000 1.000 

Lulëzimi - Shëndeti i fëmijës, ushqimi dhe zhvillimi   
  

        
Mbulueshmëria e imunizimit kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanosit (DPT) TC.3 0.848 0.060 0.071 4.076 2.019 130 145 0.727 0.969 
Mbulueshmëria e imunizimit kundër fruthit (MMR)  TC.10 0.918 0.040 0.044 2.829 1.682 104 134 0.838 0.998 
Mbështetja parësore në lëndët djegëse të pastra dhe teknologjitë për gatim, ngrohje të 

hapësirës dhe ndriçim 
TC.18 

0.128 0.016 
0.124 4.188 2.046 5143 1860 0.096 0.160 

Ushqim vetëm me gji të fëmijëve nën 6 muaj  TC.32 0.243 0.040 0.165 0.483 0.695 51 56 0.163 0.324 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të rrëgjuar (mesatare dhe e rëndë) TC.45a 0.037 0.011 0.303 2.114 1.454 488 608 0.014 0.059 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të dobët/tretur (mesatare dhe e rëndë) TC.46a 0.032 0.011 0.333 2.188 1.479 483 603 0.011 0.053 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve mbipeshë (mesatare dhe e rëndë) TC.47a 0.107 0.014 0.135 1.308 1.144 483 603 0.078 0.135 
Indeksi për zhvillimin e hershëm të fëmijës TC.53 0.835 0.032 0.038 2.225 1.492 245 304 0.772 0.899 

Mësimi   
  

        
Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (e përshtatur)  LN.2 0.294 0.038 0.131 0.952 0.976 64 135 0.217 0.371 
Shkalla e përfundimit (shkollë fillore) LN.8a 0.994 0.005 0.005 0.890 0.943 181 266 0.984 1.000 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e ulët) LN.8b 0.953 0.015 0.016 1.470 1.213 219 277 0.922 0.984 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë) LN.8c 0.895 0.021 0.024 1.309 1.144 206 270 0.852 0.937 

Mbrojtja nga dhuna dhe eksploatimi   
  

        
Regjistrimi i lindjes  PR.1 0.995 0.002 0.002 0.480 0.693 574 706 0.992 0.999 
Disiplinimi i dhunshëm PR.2 0.710 0.022 0.031 2.828 1.682 1188 1180 0.666 0.755 
Puna e fëmijëve  PR.3 0.047 0.009 0.199 1.493 1.222 926 760 0.029 0.066 
Martesa e fëmijës (para moshës 15 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4a 0.007 0.004 0.531 0.447 0.668 161 218 0.000 0.015 
Martesa e fëmijës (para moshës 18 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4b 0.060 0.021 0.342 1.632 1.278 161 218 0.019 0.102 

Jetë në mjedis të sigurt dhe të pastër   
  

        
Përdorimi i shërbimeve themelore për pirje të ujit WS.2 0.978 0.010 0.010 8.260 2.874 5143 1860 0.959 0.998 
Hapësira për larje të duarve me ujë dhe sapun WS.7 0.994 0.002 0.002 1.030 1.015 5143 1860 0.990 0.998 
Përdorimi i shërbimeve të përmirësuara sanitare  WS.8 0.924 0.015 0.016 5.677 2.383 5143 1860 0.895 0.953 
Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare  WS.9 0.901 0.014 0.016 4.166 2.041 5143 1860 0.873 0.930 
Heqja e mbetjeve fekale për trajtim në vend tjetër  WS.11 0.200 0.018 0.091 3.821 1.955 5143 1860 0.164 0.236 

Mundësi të barabarta në jetë   
  

        
Fëmijë me vështirësi në funksionim EQ.1 0.090 0.013 0.143 2.417 1.555 1275 1198 0.064 0.116 
Popullsia e mbuluar me shërbime sociale EQ.3 0.548 0.018 0.033 2.398 1.548 5143 1860 0.512 0.583 
Diskriminimi (gratë)  EQ.7 0.075 0.010 0.139 2.553 1.598 1159 1630 0.055 0.096 
Indeksi i përgjithshëm i kënaqësisë nga jeta (gratë e moshës 15-24; shkalla 0-10) EQ.9a 8.2 0.1 0.0 1.4 1.2 317 410 8.0 8.4 

na: nuk është e zbatueshme 
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Tabela SE.1R: Gabimet e mostrave: Gjithë mostra  
Gabimet standarde, koeficientet e variacionit, efektet e dizajnit (deff), rrënja katrore e efekteve të dizajnit (deft) dhe intervalet e besimit për QZHQ dhe MICS indikatorët, Vendb. rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  
MICS 

indikatori 
Vlera 

(r) 

Gabimi 
standard 

(se) 

Koeficienti 
i 

variacionit  
(se/r) 

Efekti i 
dizajnit 
(deff) 

Rrënja 
katrore e 
dizajnit të 

efektit 
(deft) 

Numërimi 
i  

ponderuar 
Numërimi i  

paponderuar  

Kufijtë e besueshmërisë 

Lidhje e 
poshtme 
r - 2se 

Lidhje e 
sipërme 
r + 2se 

                     
Shtrirja e mostrës dhe karakteristikat e personave të anketuar           

Qasja në rrymë elektrike  SR.1 0.987 0.004 0.004 1.974 1.405 6241 1390 0.978 0.995 
Lulëzimi - Shëndeti reproduktiv dhe amnor   

  
       

Shkalla e përgjithshme e fertilitetit (numri i lindjeve të gjalla) - 2.9 0.0 0.1 na na na na 2.6 3.2 
Shkalla e lindjes nga adoleshentet (për 1,000 gra adoleshente) TM.1 113.8 275.8 16.6 na na na na 80.6 147.0 
Shkalla e dominimit të mjeteve kontraceptive  TM.3 0.673 0.019 0.028 1.741 1.319 1064 1061 0.635 0.711 
Nevoja për planifikim të familjes të përmbushur me mjetet moderne kontraceptive  TM.4 0.114 0.012 0.108 1.191 1.091 805 795 0.090 0.139 
Shtrirja e kujdesit para lindjes (së paku 4 herë nga ofrues i shërbimeve shëndetësore) TM.5b 0.934 0.016 0.017 0.926 0.963 239 236 0.903 0.966 
Personel mjekësor i aftë në lindje  TM.9 0.986 0.008 0.008 1.076 1.037 239 236 0.971 1.000 

Lulëzimi - Shëndeti i fëmijës, ushqimi dhe zhvillimi   
  

       

Mbulueshmëria e imunizimit kundër difterisë, kollës së keqe dhe tetanosit (DPT) TC.3 0.793 0.027 0.034 0.557 0.746 127 126 0.738 0.847 
Mbulueshmëria e imunizimit kundër fruthit (MMR)  TC.10 0.806 0.039 0.048 1.158 1.076 124 122 0.729 0.884 
Mbështetja parësore në lëndët djegëse të pastra dhe teknologjitë për gatim, ngrohje të 

hapësirës dhe ndriçim 
TC.18 

0.117 0.012 
0.100 1.840 1.357 6241 1390 0.094 0.141 

Ushqim vetëm me gji të fëmijëve nën 6 muaj  TC.32 0.194 0.027 0.141 0.253 0.503 53 54 0.139 0.248 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të rrëgjuar (mesatare dhe e rëndë) TC.45a 0.115 0.010 0.089 0.645 0.803 619 623 0.094 0.135 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve të dobët/tretur (mesatare dhe e rëndë) TC.46a 0.044 0.009 0.196 1.089 1.044 614 618 0.027 0.061 
Përhapja e dukurisë së fëmijëve mbipeshë (mesatare dhe e rëndë) TC.47a 0.061 0.010 0.169 1.143 1.069 614 618 0.040 0.081 
Indeksi për zhvillimin e hershëm të fëmijës TC.53 0.591 0.023 0.039 0.689 0.830 305 308 0.544 0.637 

Mësimi  
  

       

Shkalla e pjesëmarrjes në mësim të organizuar (e përshtatur)  LN.2 0.338 0.043 0.128 1.261 1.123 150 151 0.251 0.425 
Shkalla e përfundimit (shkollë fillore)  LN.8a 0.788 0.027 0.034 1.389 1.179 312 316 0.734 0.843 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e ulët) LN.8b 0.563 0.039 0.069 1.958 1.399 312 317 0.485 0.641 
Shkalla e përfundimit (shkollë e mesme e lartë) LN.8c 0.369 0.042 0.113 1.766 1.329 239 237 0.286 0.453 
Fëmijët me shkathtësi bazë për lexim dhe numërim (lexim, për nxënësit e klasë 2/3) LN.22c 0.196 0.030 0.155 0.687 0.829 244 118 0.135 0.257 
Fëmijët me shkathtësi bazë për lexim dhe numërim (njohuri numerike, nx. Kl.  2/3) LN.22f 0.071 0.018 0.254 0.579 0.761 244 118 0.035 0.107 

Mbrojtja nga dhuna dhe eksploatimi   
  

       

Regjistrimi i lindjes  PR.1 0.980 0.006 0.006 1.326 1.151 672 672 0.968 0.993 
Disiplinimi i dhunshëm PR.2 0.818 0.017 0.021 2.345 1.531 1836 1177 0.783 0.852 
Puna e fëmijëve  PR.3 0.041 0.010 0.237 1.820 1.349 1550 764 0.021 0.060 
Martesa e fëmijës (para moshës 15 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4a 0.155 0.025 0.164 1.187 1.089 241 243 0.104 0.206 
Martesa e fëmijës (para moshës 18 vjeçare, gratë e moshës 20-24 vjeçare) PR.4b 0.451 0.030 0.066 0.866 0.931 241 243 0.392 0.511 

Jetë në mjedis të sigurt dhe të pastër   
  

       

Përdorimi i shërbimeve themelore për pirje të ujit WS.2 0.998 0.002 0.002 1.784 1.336 6241 1390 0.994 1.000 
Hapësira për larje të duarve me ujë dhe sapun WS.7 0.970 0.007 0.007 2.373 1.541 6220 1389 0.956 0.984 
Përdorimi i shërbimeve të përmirësuara sanitare  WS.8 0.932 0.023 0.025 11.710 3.422 6241 1390 0.886 0.979 
Përdorimi i shërbimeve themelore sanitare  WS.9 0.883 0.022 0.025 6.423 2.534 6241 1390 0.840 0.927 
Heqja e mbetjeve fekale për trajtim në vend tjetër  WS.11 0.018 0.009 0.475 5.826 2.414 6241 1390 0.001 0.036 

Mundësi të barabarta në jetë  
  

       

Fëmijë me vështirësi në funksionim EQ.1 0.208 0.017 0.080 1.997 1.413 1978 1193 0.175 0.241 
Popullsia e mbuluar me shërbime sociale EQ.3 0.674 0.016 0.024 1.648 1.284 6241 1390 0.641 0.706 
Diskriminimi (gratë)  EQ.7 0.177 0.012 0.065 1.299 1.140 1422 1422 0.154 0.200 
Indeksi i përgjithshëm i kënaqësisë nga jeta (gratë e moshës 15-24; shkalla 0-10) EQ.9a 7.3 0.1 0.0 1.3 1.1 465 470 7.0 7.6 

na: nuk është e zbatueshme 
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SHTOJCA D CILËSIA E TË DHËNAVE 

TABELAT E CILËSISË SË TË DHËNAVE PËR MICS 2018-2019 MAQEDONIA E VERIUT 
 

D.1 SHPËRNDARJA E MOSHËS 

 

Tabela DQ.1.1: Shpërndarja e moshës së popullsisë së amvisërisë 
Shpërndarja e moshës veç e veç për popullsinëA e amvisërisë sipas gjinisë së tyre, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Meshkuj  Femra 

  

Meshkuj  Femra 

Numri 
Përqindj

a   Numri Përqindja Numri 
Përqindj

a   Numri 
Përqindj

a 

               
Mosha      Mosha       

0 83 1.2  62 0.9 45 100 1.4  98 1.4 
1 93 1.3  86 1.2 46 84 1.2  100 1.4 
2 73 1.0  76 1.1 47 69 1.0  73 1.0 
3 102 1.5  79 1.1 48 89 1.3  94 1.3 
4 109 1.5  85 1.2 49 97 1.4  102 1.4 
5 83 1.2  89 1.3 50 97 1.4  104 1.5 
6 92 1.3  81 1.1 51 80 1.1  88 1.2 
7 94 1.3  83 1.2 52 83 1.2  116 1.6 
8 92 1.3  85 1.2 53 98 1.4  102 1.4 
9 71 1.0  77 1.1 54 118 1.7  93 1.3 
10 65 0.9  83 1.2 55 99 1.4  112 1.6 
11 81 1.2  82 1.2 56 100 1.4  88 1.3 
12 80 1.1  97 1.4 57 105 1.5  87 1.2 
13 57 0.8  61 0.9 58 69 1.0  122 1.7 
14 88 1.2  65 0.9 59 114 1.6  96 1.4 
15 78 1.1  80 1.1 60 103 1.5  104 1.5 
16 81 1.2  80 1.1 61 87 1.2  86 1.2 
17 70 1.0  89 1.3 62 101 1.4  117 1.7 
18 92 1.3  77 1.1 63 82 1.2  98 1.4 
19 95 1.4  56 0.8 64 80 1.1  122 1.7 
20 110 1.6  114 1.6 65 104 1.5  122 1.7 
21 86 1.2  65 0.9 66 84 1.2  86 1.2 
22 87 1.2  83 1.2 67 84 1.2  104 1.5 
23 108 1.5  76 1.1 68 91 1.3  41 0.6 
24 113 1.6  81 1.1 69 65 0.9  71 1.0 
25 116 1.7  82 1.2 70 65 0.9  86 1.2 
26 97 1.4  117 1.7 71 53 0.8  86 1.2 
27 91 1.3  85 1.2 72 47 0.7  63 0.9 
28 100 1.4  91 1.3 73 49 0.7  50 0.7 
29 112 1.6  83 1.2 74 35 0.5  62 0.9 
30 79 1.1  75 1.1 75 40 0.6  62 0.9 
31 134 1.9  94 1.3 76 68 1.0  41 0.6 
32 114 1.6  82 1.2 77 48 0.7  52 0.7 
33 94 1.3  85 1.2 78 54 0.8  41 0.6 
34 81 1.2  89 1.3 79 19 0.3  33 0.5 
35 89 1.3  121 1.7 80 30 0.4  33 0.5 
36 86 1.2  83 1.2 81 22 0.3  28 0.4 
37 93 1.3  75 1.1 82 23 0.3  38 0.5 
38 118 1.7  81 1.1 83 13 0.2  30 0.4 
39 89 1.3  100 1.4 84 13 0.2  19 0.3 
40 87 1.2  102 1.5 85+ 48 0.7  90 1.3 

41 96 1.4  83 1.2         

42 85 1.2  75 1.1 
ND/Nuk ka 

info 
0 0.0  0 0.0 

43 94 1.3  122 1.7         
44 85 1.2   99 1.4 Gjithsej  7036 100.0   7056 100.0 

A Meqenëse kjo tabelë i përfshin të gjithë anëtarët e amvisëritë të shënuar në amvisëritë e intervistuara, numrat dhe shpërndarja sipas 
gjinisë nuk përputhet me ato të paraqitura për individët në tabelat SR.5.1W, SR.5.2 dhe SR.5.3, ku individët e intervistuar janë të 
ponderuar me mostra të ponderimeve individuale. Ngjashëm tabelat DQ.1.2W, DQ.1.3 dhe DQ.1.4 përdorin ponderime të mostrës së 
amvisërisë dhe nuk përputhen me shpërndarjen e fituar përmes pyetësorëve individual  
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Tabela DQ.1.2W: Shpërndarja e moshës së grave të përshtatshëm për intervistë  
Popullsia e grave në amvisëri të moshës 10-54 vjeçare, grave të intervistuara të moshës 15-49 vjeçare dhe përqindja e grave adekuate, 
të cilat ishin intervistuar, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Popullsia e grave të moshës 
10-54 vjeçare në amvisëri  

Gratë e intervistuara të moshës 15-
49 vjeçare 

Përqindja e grave të 
përshtatshme dhe të 
intervistuara (shkalla 

e kompletimit) Numri   Numri Përqindja 

        
Mosha       

10-14 388  na na na 
15-19 381  329 11.7 86.4 
20-24 419  372 13.3 88.9 
25-29 457  396 14.1 86.5 
30-34 425  408 14.6 96.2 
35-39 461  411 14.7 89.2 
40-44 480  441 15.7 91.8 
45-49 467  448 16.0 95.8 
50-54 504  na na na 

        
Gjithsej  (15-49) 3090  2805 100.0 90.8 

        
Proporcioni       

10-14 to 15-19 1.02  na na na 
50-54 to 45-49 1.08   na na na 

na: nuk është e zbatueshme 

 

Tabela DQ.1.3: Shpërndarja e moshës së fëmijëve të vegjël në amvisëri dhe pyetësorët për fëmijë nën 
5 vjeç   
Popullsia e fëmijëve të moshës 0-7 vjeçare dhe e fëmijëve të moshës 0-4 vjeçare në amvisëri, nënat/kujdestaret e të cilëve janë 
intervistuar dhe përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, nënat/kujdestaret e të cilëve janë intervistuar, Maqedonia e Veriut, 2018-
2019  

  

Popullsia e fëmijëve të 
moshës 0-7 vjeçare në 

amvisëri   
Nën moshën 5 vjeçare me intervistë 

të kompletuar  

Përqindja e fëmijëve 
të përshtatshëm nën 

moshën 5 vjeçare 
me intervista të 

përfunduara  
(shkalla e 

kompletimit) Numri   Numri Përqindja  

        
Mosha       

0 145  138 17.0 95.3 
1 179  170 21.0 94.7 
2 149  144 17.7 96.2 
3 182  173 21.4 95.4 
4 194  185 22.9 95.4 
5 173  na na na 
6 173  na na na 
7 177  na na na 
        

Gjithsej (0-4) 850  810 100.0 95.4 

        
Proporcioni       

Proporcioni i 2 në 1 0.83  na na na 
Proporcioni i 5 në 4 0.89   na na na 

na: nuk është e zbatueshme 
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Tabela DQ.1.4: Shpërndarja e moshës së fëmijëve të moshës 3-20 vjeçare në amvisëri dhe pyetësorët 
për fëmijët 5-17 vjeçarë  
Numri i amvisërive me së paku një anëtar të moshës 3-20 vjeçare, shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të përzgjedhur për intervistë, si 
dhe numri dhe përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, nënat/kujdestaret e të cilëve janë intervistuar, Maqedonia e Veriut 2018-
2019  

  

Numri i amvisërive me 
së paku një anëtar të 
moshës 3-20 vjeçare 

Shpërndarja e 
përqindjes së 

fëmijëve të 
përzgjedhur për 

intervistëA 

Fëmijët e moshës 5-17 
vjeçare me intervistë të 

përfunduar 

Përqindja e fëmijëve të 
përshtatshëm të moshës 
5-17 vjeçare me interviste 
të përfunduar (shkalla e 

kompletimit) Numri Përqindja 

            
Mosha        

3 331 na na na na 
4 320 na na na na 
5 246 8.5 102 8.6 95.8 
6 238 8.9 108 9.1 97.0 
7 219 9.0 102 8.6 89.7 
8 213 8.2 104 8.7 100.0 
9 192 7.8 92 7.7 93.7 
10 176 6.2 77 6.5 97.7 
11 173 6.3 69 5.8 86.0 
12 169 6.9 84 7.1 97.2 
13 134 4.7 59 5.0 98.8 
14 160 7.5 86 7.3 91.3 
15 153 9.1 107 9.0 93.3 
16 143 7.6 95 8.0 98.9 
17 148 9.2 104 8.8 90.2 
18 155 na na na na 
19 128 na na na na 
20 179 na na na na 
        

Gjithsej (5-17) 2364 100.0 1190 100.0 94.4 
        
Proporcioni       

Proporcioni i 4 në 5 1.30 na na na na 
Proporcioni i 6 në 7 1.09 0.98 na na na 
Proporcioni i 15 në 14 0.96 0.72 na na na 
Proporcioni i 18 në 17 1.05 na na na na 

na: nuk është e zbatueshme 
A Numri i rasteve janë përdorë për përllogaritje të “Proporcionit 6 në 7” dhe “Proporcionit 15 në 14” 
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D.2 DATA E LINDJES DHE RAPORTIMI I SAJ 

 

Tabela DQ.2.1: Raportimi i datës së lindjes (popullsia e amvisërisë)  
Shpërndarja e përqindjes së popullsisë së amvisërisë sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes, Maqedonia e Veriut, 
2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe mosha  

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 

Viti dhe muaji 
i lindjes 

Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  99.2 0.5 0.0 0.3 0.0 100.0 14091 
          
Mjedisi         

Urban 99.1 0.5 0.0 0.4 0.0 100.0 8949 
Rural 99.4 0.5 0.0 0.1 0.0 100.0 5143 

Mosha         
0-4 99.7 0.1 0.0 0.2 0.0 100.0 850 
5-14 99.7 0.2 0.0 0.1 0.0 100.0 1607 
15-24 99.6 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0 1719 
25-49 99.4 0.3 0.0 0.4 0.0 100.0 4671 
50-64 99.3 0.3 0.0 0.4 0.0 100.0 2952 
65-84 97.9 1.8 0.0 0.3 0.0 100.0 2155 
85+ 99.0 0.7 0.0 0.0 0.3 100.0 138 

 

Tabela DQ.2.2W: Raportimi i datës së lindjes dhe moshës (gratë)  
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes/moshën, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës  

Gjithsej Numri i grave 
Viti dhe muaji i 

lindjes 
Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3169 
          
Mjedisi         

Urban 99.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 2010 
Rural 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1159 

Mosha         
15-19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 374 
20-24 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 422 
25-29 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 446 
30-34 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 450 
35-39 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 462 
40-44 99.7 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0 504 
45-49 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 511 

 

Tabela DQ.2.3: Raportimi i datës së lindjes (lindjet e gjalla) 
Shpërndarja e përqindjes së lindjes së parë dhe asaj më të fundit të gjallë të grave të moshës 15-49 vjeçare mbi bazën e kompletimit të 
datës së lindjes (e panënkuptuar), Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes 

Data e lindjes së parë të gjallë 

Gjiths
ej 

Numri 
i 

lindjev
e të 
para 

të 
gjalla 

Data e lindjes së fundit të gjallë 

Gjiths
ej 

Numri i 
lindjeve 
më të 

fundit të 
gjalla 

Viti 
dhe 

muaji 
i 

lindje
s 

Vetë
m viti 

i 
lindje

s 

Vetëm 
vitet e 

përfundua
ra që nga 
lindja e 

parë 
Mungon/ND/Tje

tër 

Viti 
dhe 

muaji 
i 

lindje
s 

Vetë
m viti 

i 
lindje

s 
Mungon/ND/Tje

tër 

                        

Total 
99.

5 
0.2 0.1 0.2 

100.
0 

208
6 

99.
6 

0.0 0.3 
100.

0 
1603.

0 
              
Mjedis
i 

            

Urba
n 

99.
6 

0.0 0.1 0.3 
100.

0 
129

8 
99.

5 
0.0 0.5 

100.
0 

967 

Rura
l 

99.
4 

0.4 0.0 0.2 
100.

0 
788 

99.
8 

0.1 0.1 
100.

0 
636 
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Tabela DQ.2.4: Raportimi i datës së lindjes dhe moshës (fëmijë nën moshën 5 vjeçare)  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe moshën, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës  

Gjithsej 

Numri i fëmijëve 
nën moshën 5 

vjeçare 
Viti dhe muaji i 

lindjes 
Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  99.8 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 1506 
          
Mjedisi         

Urban 99.7 0.0 0.0 0.3 0.0 100.0 932 
Rural 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 574 

Mosha         
0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 258 
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 316 
2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 266 
3 99.2 0.0 0.0 0.8 0.0 100.0 322 
4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 344 

 

Tabela DQ.2.5: Raportimi i datës së lindjes (fëmijët e moshës 5-17 vjeçare) 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të përzgjedhur të moshës 5-17 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës  

Gjithsej 

Numri i fëmijëve 
të përzgjedhur 
të moshës 5-17 

vjeçare 
Viti dhe muaji 

i lindjes 
Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti 
i lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  99.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 1431 
          
Mjedisi         

Urban 99.8 0.0 0.2 0.0 0.0 100.0 889 
Rural 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 542 

Mosha         
5-9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 611 
10-14 99.7 0.0 0.3 0.0 0.0 100.0 447 
15-17 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 373 
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D.3 KOMPLETIMI DHE MATJET  

 

Tabela DQ.3.3W: Kompletimi i informacioneve për datat e martesës/bashkëjetesës 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, që iu mungojnë informacione ose informacionet janë të pakompletuara për datën dhe moshën me rastin e martesës/bashkëjetesës së parë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  Përqindja pa informacione ose me informacione të pakompletuaraA Numri i grave 

      

Të martuara ndonjëherë (mosha 15-49 vjeçare)     
Data e martesës/bashkëjetesës së parë  2.9 2282 

Mungojnë vetëm muajt 2.1 2282 
   
Mungojnë edhe muajt edhe vitet  0.7 2282 

Mungojnë të dhënat për moshën në martesën/bashkëjetesën e parë 0.2 2282 
A Përfshin përgjigjet "Nuk e di" 

 

Tabela DQ.3.4: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijët nën peshë 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe peshën, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Pesha dhe data 
e lindjes e 
vlefshme 

Arsyeja e mospërfshirjes nga analiza  

Gjithsej 

Përqindja e fëmijëve 
të përjashtuar nga 

analiza 

Numri i fëmijëve 
nën moshën 5 

vjeçare 
Pesha nuk 
është matur 

Data e lindjes nuk 
është e kompletuar 

Pesha nuk është matur dhe data e 
lindjes nuk është e kompletuar 

Rastet e sinjalizuara 
(të veçanta) 

           
Gjithsej  86.5 12.7 0.0 0.2 0.6 100.0 13.5 1506.0 

           
Mosha (në muaj)          

<6 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 100.0 16.1 118.8 
6-11 85.8 14.2 0.0 0.0 0.0 100.0 14.2 139.6 
12-23 80.8 18.8 0.0 0.0 0.4 100.0 19.2 316.9 
24-35 90.0 9.8 0.0 0.0 0.2 100.0 10.0 265.3 
36-47 86.6 10.4 0.0 0.8 2.2 100.0 13.4 321.7 
48-59 90.1 9.7 0.0 0.0 0.2 100.0 9.9 343.8 

 

Tabela DQ.3.5: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijë të rrëgjuar 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe gjatësinë ose lartësinë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Gjatësia/lartësia dhe 
data e lindjes e 

vlefshme 

Arsyeja e mospërfshirjes në analizë 

Gjithsej 

Përqindja e 
fëmijëve të 

përjashtuar nga 
analiza 

Numri i 
fëmijëve nën 

moshën 5 
vjeçare 

Gjatësia/lartësia nuk 
është matur  

Data e lindjes 
nuk është e 
kompletuar 

Lartësia/gjatësia nuk është 
matur dhe data e lindjes nuk 

është e kompletuar 

Rastet e 
sinjalizuara (të 

veçanta) 

           
Gjithsej  83.9 14.0 0.0 0.2 2.0 100.0 16.1 1506 
           
Mosha (në muaj)          

<6 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 100.0 16.1 119 
6-11 85.3 13.2 0.0 0.0 1.5 100.0 14.7 140 
12-23 77.9 19.0 0.0 0.0 3.2 100.0 22.1 317 
24-35 85.2 12.4 0.0 0.0 2.4 100.0 14.8 265 
36-47 82.4 15.4 0.0 0.8 1.4 100.0 17.6 322 
48-59 89.2 8.9 0.0 0.0 1.9 100.0 10.8 344 
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Tabela DQ.3.6: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijë e dobët/ligësht dhe mbipeshë 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për peshën, gjatësinë ose lartësinë, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Pesha dhe 
gjatësia/lartësia e 

vlefshme 

Arsyeja e mospërfshijres në analizë  

Gjithsej 

Përqindja e 
fëmijëve të 

përjashtuar nga 
analiza 

Numri i fëmijëve 
nën moshën 5 

vjeçare 
Pesha nuk 
është matur 

Gjatësia/lartësia nuk është 
matur 

Pesha, gjatësia/lartësia 
nuk janë matur 

Rastet e 
sinjalizuara (të 

veçanta) 

                  

Gjithsej 83.4 0.1 2.8 11.3 2.4 100.0 16.6 1506 
           
Mosha (në muaj)          

<6 83.9 0.0 0.0 16.1 0.0 100.0 16.1 119 
6-11 85.8 0.5 0.0 13.2 0.5 100.0 14.2 140 
12-23 78.2 0.0 2.6 16.3 2.9 100.0 21.8 317 
24-35 85.8 0.0 4.4 8.0 1.8 100.0 14.2 265 
36-47 79.9 0.0 5.7 10.5 3.9 100.0 20.1 322 
48-59 88.3 0.2 1.3 7.6 2.6 100.0 11.7 344 

 

Tabela DQ.3.7: Grumbullimi i të dhënave të matjeve antropometrike 
Shpërndarja e matjeve të peshës dhe lartësisë/gjatësisë sipas numrave të regjistruara me decimale, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Pesha  Gjatësia ose lartësia 

Numri Përqindja   Numri Përqindja 

            
Gjithsej 1312 100.0  1314 100.0 
        
Numri       

0 141 10.7  244 18.6 
1 125 9.5  108 8.2 
2 151 11.5  145 11.0 
3 106 8.0  153 11.6 
4 123 9.3  138 10.5 
5 134 10.2  134 10.2 
6 148 11.3  109 8.3 
7 118 9.0  116 8.8 
8 161 12.3  100 7.6 
9 106 8.1  66 5.0 
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Tabela DQ.3.8: Kompletimi i informacioneve për indikatorë themelore të shkathtësive për mësim 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të zgjedhur nga mosha 7-14 vjeçare me plotësimin e modulit të shkathtësive themelore (ShTH)të të mësuarit, përqindja e atyre për të cilët leximi i librit nuk ka qenë i disponueshëm 
në gjuhën e duhur dhe ata me shkathtësi të pamjaftueshme për testim të njohjes së numrave, si dhe përqindja e fëmijëve të moshës 7-9 vjeçare, të cilët nuk e kanë përfunduar praktikën e leximit dhe kuptimit, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019    

  

Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve me: 

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve të 
përzgjedhur 
të moshës 

7-14 
vjeçare 

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 

përzgjedhur të 
moshës 7-14 

vjeçare, të 
cilët e kanë 
përfunduar 
modulin për 
ShTh për 

mësim 

Përqindja e fëmijëve, 
të cilët nuk e kanë 

kompletuar praktikën 
e leximit dhe kuptimit 

Numri i 
fëmijëve të 

përzgjedhur të 
moshës 7-9 

vjeçare, të cilët 
e kanë 

përfunduar 
modulin për 
ShTh për 

mësim 

Përfundimi i 
modulit për 
ShTh për 

mësim 

Module të papërfunduar të shkathtësive 
themelore (ShTh) për mësim për shkak 

se: 

Për të cilët leximi i 
librit nuk ka qenë i 
disponueshëm në 

gjuhën e duhur 

Me numër të 
pamjaftueshëm 
të shkathtësive 

njohëse për 
testim 

Ka 
refuzuar 

nëna 

Ka 
refuzuar 
fëmija 

Fëmija nuk 
është në 

dispozicion Tjetër 

                          

Gjithsej  93.0 1.5 2.0 3.4 0.2 100.0 806 1.6 0.4 750 14.6 342 
               
Mjedisi              

Urban 92.3 1.9 1.8 3.9 0.1 100.0 498 2.4 0.3 460 11.3 227 
Rural 94.1 0.8 2.2 2.6 0.3 100.0 308 0.5 0.5 290 21.3 114 

Mosha              
7 95.7 1.7 2.2 0.3 0.0 100.0 123 0.2 0.7 118 24.1 118 
8 94.5 0.9 2.2 1.5 0.9 100.0 125 2.4 1.5 118 8.1 118 
9 95.2 0.9 0.0 3.9 0.0 100.0 111 2.8 0.3 105 11.4 105 
10 94.2 1.6 2.8 1.4 0.0 100.0 93 1.7 0.0 88 na na 
11 90.4 0.2 0.9 8.2 0.3 100.0 82 0.0 0.0 74 na na 
12 88.8 1.5 0.4 9.3 0.0 100.0 102 2.5 0.0 90 na na 
13 94.9 0.0 1.7 3.4 0.0 100.0 69 0.0 0.0 66 na na 
14 89.0 4.4 5.3 1.3 0.0 100.0 102 2.8 0.0 91 na na 

na: nuk është e zbatueshme  
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D.4 OBSERVIMET  

 

Tabela DQ.4.3: Observimi i certifikatave të lindjes 
Shpërndarja e përqindjes së certifikatave të lindjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe përqindja e certifikatave të shikuara, 
Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmija ka certifikatë të 
lindjes 

Fëmija nuk 
ka certifikatë 

të lindjes ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e 
certifikatave të 
lindjes të para 

nga intervistuesi 
(1)/(1+2)*100 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5 

vjeçare 

Është parë 
nga 

intervistuesi 
(1) 

Nuk është 
parë nga 

intervistuesi 
(2) 

                

Gjithsej 73.5 25.7 0.8 0.0 100.0 74.1 1506 
          
Mjedisi         

Urban 75.9 23.4 0.8 0.0 100.0 76.4 932 
Rural 69.7 29.4 1.0 0.0 100.0 70.3 574 

Mosha (në muaj)         
0-5 73.3 18.5 8.1 0.0 100.0 79.8 119 
6-11 78.6 21.4 0.0 0.0 100.0 78.6 140 
12-23 76.1 23.9 0.0 0.0 100.0 76.1 317 
24-35 77.4 22.4 0.2 0.0 100.0 77.5 265 
36-47 67.8 32.2 0.0 0.0 100.0 67.8 322 
48-59 71.4 27.8 0.8 0.0 100.0 71.9 344 

 

Tabela DQ.4.4: Observimi i regjistrave të vaksinimit  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-35 muajshe mbi bazën e të dhënave të vaksinimi dhe përqindja e regjistrave të 
vaksinimit të vëzhguara nga intervistuesit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmija nuk ka regjistër 
për vaksina  

Fëmija ka regjistër për 
vaksina 

ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e 
regjistrit të 

vaksinave të 
parë nga 

intervistuesi 
(1)/(1+2)*100 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

0-35 
muajshe 

Më parë ka 
pasur 

regjistër të 
vaksinave 

Kurrë nuk 
ka pasur 

regjistër të 
vaksinave   

Është parë 
nga 

intervistuesi 
(1) 

Nuk është 
parë nga 

intervistuesi 
(2) 

                    

Gjithsej 1.9 1.3  92.5 3.5 0.7 100.0 96.4 841 
            
Mjedisi           

Urban 2.2 0.5  91.5 4.6 0.8 100.0 95.2 512 
Rural 1.3 2.4  94.1 1.6 0.5 100.0 98.3 329 

Mosha (në muaj)          
0-5 0.0 6.7  86.5 6.8 0.0 100.0 92.7 119 
6-11 0.7 0.0  94.1 3.4 0.0 100.0 96.5 140 
12-23 3.4 0.5  91.3 4.5 0.6 100.0 95.3 317 
24-35 1.5 0.4   95.8 0.8 1.5 100.0 99.2 265 

 

Tabela DQ.4.4: Observimi i regjistrave të vaksinimit në ent shëndetësor 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-35 muajshe mbi bazën e të dhënave të vaksinimi dhe përqindja e regjistrave të 
vaksinimit të vëzhguara nga intervistuesit, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmija nuk ka regjistër për vaksina në 
ent shëndetësor 

ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e regjistrit 
të vaksinave të 

parë nga 
intervistuesi në ent 

shëndetësor 
dhe/ose shtëpi 

Numri i fëmijëve 
të moshës 0-35 

muajshe 

Është parë nga 
intervistuesi në 
ent shëndetësor 

Nuk është parë nga 
intervistuesi në ent 

shëndetësor 

              

Gjithsej  90.1 0.3 9.6 100.0 98.5 841 
         
Mjedisi        

Urban 88.2 0.4 11.4 100.0 97.8 512 
Rural 93.0 0.2 6.8 100.0 99.6 329 

Mosha (në muaj)       
0-5 60.7 1.2 38.0 100.0 95.2 119 
6-11 88.5 0.2 11.3 100.0 98.1 140 
12-23 95.5 0.0 4.5 100.0 98.9 317 
24-35 97.6 0.3 2.1 100.0 99.7 265 
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D.5 NDJEKJA E MËSIMIT NË SHKOLLË 

 

Tabela DQ.5.1 ISCED: Ndjekja e mësimit në shkollë sipas viteve të dhëna veç e veç  
Shpërndarja e përqindjes së popullsisë së amvisërisë së moshës 3-24 vjeçare sipas nivelit të shkollimit dhe klasave në vitin aktual (ose më të fundit) shkollor, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Nuk 
shkon 

në 
shkollë 

Aktualisht e ndjekin mësimin në shkollë 

ND/Mungon Gjithsej  

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 
të moshës 

3-24 
vjeçare 

Edukimi 
në 

fëmijëri 
të 

hershme 

Fillore  Të mesme të ulët  Të mesme të lartë Arsim 
më të 

lartë se 
shkolla 

e 
mesme 

Klasa  Klasa  Klasa 

1 2 3 4 5   6 7 8 9   1 2 3 4 

                        
MoshaA                       

3 63.5 36.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 183 
4 57.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 202 
5 50.1 48.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 161 
6 4.2 1.5 90.9 3.4 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 176 
7 0.1 0.0 4.1 92.0 3.7 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 175 
8 0.6 0.0 0.3 8.5 85.5 5.1 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 184 
9 3.0 0.0 0.0 1.2 6.9 85.1 3.9  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 144 
10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 5.6 90.0  3.8 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 150 
11 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.0  91.7 3.9 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 161 
12 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  8.9 84.3 2.5 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 177 
13 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  1.3 5.1 84.1 7.8  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 116 
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.0 0.2 4.0 84.4  11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 155 
15 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.2 1.7  86.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 162 
16 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.4 0.4  5.1 81.5 4.9 0.0 0.0 0.0 100.0 160 
17 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 2.1 60.0 24.3 0.0 0.0 100.0 156 
18 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.3  0.0 0.0 5.0 65.2 10.0 0.0 100.0 166 
19 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.6 0.4 52.1 0.0 100.0 152 
20 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 47.7 0.0 100.0 221 
21 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0 0.4 0.0 50.9 0.0 100.0 158 
22 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 1.4 0.0 45.8 0.0 100.0 165 
23 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.2 0.0 41.4 0.0 100.0 180 
24B 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 100.0 195 

A Mosha është përshtatur, me qëllim  që të merren parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, gjegjësisht mosha e duhur në fillim të shkollës fillore i referohet moshës në fund të vitit kalendarik 
2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore u ndryshua nga 7 në 6 gjatë vitit të hyrjes, është zbatuar llogaritje e veçantë për fëmijët e lindur në 1998 ose më herët dhe ata që lindën më pas, me qëllim që të 
merret parasysh ky ndryshim në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Personat e moshës 25 vjeçare në kohën e intervistës, të cilët kanë qenë 24 vjeçar në fillim të vitit shkollor, janë përjashtuar nga kjo përllogaritje, sepse ndjekja e mësimit është grumbulluar për personat e moshës 3-24 vjeçare 
në kohën e intervistës.   
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D.6 HISTORIKU I LINDJES  

 

Tabela DQ.6.1: Proporcioni i gjinisë në lindje të fëmijëve që kanë lindur të gjallë dhe jetojnë  
Proporcioni i gjinisë (numri i meshkujve për 100 femra) në mesin e fëmijëve të lindur të gjallë, fëmijët që jetojnë dhe fëmijët e vdekur të grave të moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  

Fëmijët e lindur të gjallë  Fëmijët e gjallë  Fëmijët e vdekur 

Numri i grave Djem Vajza 

Proporcioni i 
gjinisë në 

lindje   Djem Vajza 
Proporcioni i 

gjinisë    Djem Vajza 
Proporcioni i 

gjinisë  

                          
Total 2265 2109 1.07  2204 2068 1.07  61 42 1.46 3169 
               
Mosha              

15-19 3 4 0.77  3 4 0.77  0 0 - 374 
20-24 80 61 1.32  79 57 1.38  1 3 0.22 422 
25-29 185 197 0.94  181 197 0.92  4 1 4.70 446 
30-34 384 374 1.03  380 371 1.02  3 2 1.57 450 
35-39 458 453 1.01  453 447 1.02  5 6 0.79 462 
40-44 559 523 1.07  537 511 1.05  22 12 1.81 504 
45-49 597 498 1.20   570 481 1.19   27 18 1.52 511 

"–" Nuk janë prezantuar numrat, për shkak se emëruesi është zero 
 

Tabela DQ.6.2: Lindjet sipas periudhës para hulumtimit 
Numri i lindjeve, proporcioni i gjinisë së fëmijëve të lindur dhe proporcioni i periudhës para lindjes, mbi bazën e fëmijëve të gjallë, të vdekur dhe numrit (të nënkuptuar) të përgjithshëm të fëmijëve siç raportohet në historinë e 
lindjeve të grave të moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  
Numri i lindjeve  Përqindja me datë të kompletuar të lindjesA  Proporcioni i gjinisë së fëmijëve të lindurB  Proporcioni i periudhës mes lindjeveC 

Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej 

                                
Gjithsej  4271 103 4374  99.8 81.8 99.4 

 
106.6 146.2 107.4 

 
na na na 

                  
Vitet para hulumtimit 

             
  

0 145 4 149  100.0 13.4 97.9 
 

131.5 0.0 137.2 
 

na na na 
1 190 4 193  99.9 100.0 99.9 

 
105.6 0.0 109.4 

 
127.1 62.4 124.7 

2 153 8 161  100.0 100.0 100.0 
 

97.4 144.5 99.3 
 

80.1 211.0 82.6 
3 192 4 196  99.2 100.0 99.3 

 
127.0 380.3 129.3 

 
109.5 77.1 108.6 

4 198 2 200  100.0 30.9 99.3 
 

125.6 343.6 126.8 
 

106.3 70.5 105.8 
5 181 2 183  100.0 82.6 99.8 

 
95.7 44.4 94.9 

 
94.6 67.5 94.2 

6 184 4 188  100.0 100.0 100.0 
 

107.0 333.3 109.4 
 

102.0 222.8 103.2 
7 179 2 181  99.2 48.8 98.8 

 
102.4 95.4 102.3 

 
95.1 45.9 94.2 

8 193 3 196  100.0 100.0 100.0 
 

121.8 30.1 119.6 
 

117.8 182.5 118.4 
9 149 1 150  100.0 100.0 100.0 

 
100.7 0.0 102.8 

 
11.0 4.1 10.9 

10+ 2507 71 2577  99.8 81.4 99.3 
 

103.6 119.2 104.0 
 

na na na 
Periudhat pesë vjeçare para hulumtimit      

 
   

 
    

0-4 879 21 899  99.8 77.9 99.3 
 

116.9 370.7 119.6 
 

na na na 
5-9 886 12 898  99.8 90.3 99.7 

 
105.6 125.3 105.8 

 
na na na 

10-14 761 11 771  99.9 85.7 99.7 
 

87.7 258.9 88.9 
 

na na na 
15-19 771 12 783  99.8 88.6 99.7 

 
102.2 23.9 100.3 

 
na na na 

20+ 975 48 1023   99.7 78.7 98.7   119.3 145.0 120.4   na na na 

na: nuk është e zbatueshme 
A Janë dhëne edhe muajt dhe viti i lindjes. Radhitja anasjelltas e përqindjes së raportuar është përqindje me datë jo të plotë, andaj jepet me datë të nënkuptuar të lindjes. 
B (Bm/Bf) x 100, ku Bm dhe Bf paraqesin numrat e fëmijëve meshkuj dhe femra të lindur 
C (2 x Bt/(Bt-1 + Bt+1)) x 100, ku Bt paraqet numrin e lindjeve në vitin të para hulumtimit  
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Tabela DQ.6.3: Raportimi moshës në vdekje mbi bazë të ditëve 
Proporcioni i gjinisë (numri i meshkujve për 100 femra) në mesin e fëmijëve të lindur (në lindje), fëmijët e gjallë dhe fëmijët e vdekur të 
lindur nga gratë e moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019  

  
Numri i viteve para hulumtimit Totali i 20 viteve para 

hulumtimit 0–4 5–9 10–14 15–19 

        
Mosha në vdekje (në ditë) 

   
  

0 3 2 3 0 8 
1 5 0 1 0 6 
2 1 0 1 1 2 
3 3 1 1 0 5 
4 0 0 0 0 0 
5 3 0 0 0 3 
6 0 0 0 0 0 
7 0 2 2 0 3 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 2 0 2 
10 3 2 1 2 8 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 3 0 2 5 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 
  

    
  

Gjithsej 0–30 ditë 17 10 10 5 42 
  

    
  

Përqindja e hershme neonataleA 82.0 33.4 51.4 28.7 56.9 
A Vdekjet gjatë 7 ditëve të para (0-6), të pjesëtuara me vdekjet gjatë muajit të parë (0-30 ditë) 
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Tabela DQ.6.4: Raportimi i moshës në vdekje mbi bazë të muajve  
Numri i lindjeve, proporcioni i gjinisë dhe proporcioni i periudhës, bazuar në statusin e mbijetesë, siç është raportuar në historitë (e 
nënkuptuara) të lindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare, Maqedonia e Veriut, 2018-2019 

  
Numri i viteve para hulumtimit Totali i 20 viteve para 

hulumtimit 0–4 5–9 10–14 15–19 

        
Mosha në vdekje (në muaj) 

   
  

0A 17 10 10 5 42 
1 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 1 2 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 1 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 3 0 0 0 3 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
  

    
  

Gjithsej 0–11 muaj 17 11 11 7 46 

  
    

  

Përqindja neonataleB 97.2 87.7 93.3 72.9 90.4 
A Përfshin vdekjet nën një muaj të dhëna në ditë 
B Vdekjet nën një muaj, të pjesëtuara me vdekjet nën një vit 
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TABELAT E CILËSISË SË TË DHËNAVE PËR MICS 2018-2019 TË VENDBANIMEVE ROME TË 

MAQEDONISË SË VERIUT 

 SHPËRNDARJA E MOSHËS NË VENDBANIMET ROME  

 

Tabela DQ.1.1R: Shpërndarja e moshës së popullsisë së amvisërisë  
Shpërndarja e moshës veç e veç për popullsinëA e amvisërisë sipas gjinisë së tyre, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Meshkuj   Femra 

  

Meshkuj  Femra 

Numri Përqindja   Numri Përqindja Numri Përqindja   Numri Përqindja 

               
Mosha      Mosha       

0 60 1.9  68 2.2 45 41 1.3  45 1.4 
1 67 2.1  67 2.1 46 50 1.6  33 1.1 
2 67 2.1  62 2.0 47 40 1.3  36 1.1 
3 92 2.9  75 2.4 48 25 0.8  27 0.9 
4 70 2.3  80 2.6 49 34 1.1  39 1.3 
5 79 2.5  78 2.5 50 27 0.9  27 0.9 
6 65 2.1  81 2.6 51 31 1.0  30 0.9 
7 77 2.4  58 1.9 52 30 1.0  34 1.1 
8 80 2.6  62 2.0 53 41 1.3  40 1.3 
9 91 2.9  67 2.1 54 49 1.6  38 1.2 
10 48 1.5  61 1.9 55 32 1.0  35 1.1 
11 62 2.0  75 2.4 56 37 1.2  23 0.7 
12 50 1.6  43 1.4 57 33 1.1  31 1.0 
13 50 1.6  60 1.9 58 30 1.0  52 1.7 
14 58 1.9  58 1.9 59 20 0.6  26 0.8 
15 34 1.1  51 1.6 60 21 0.7  29 0.9 
16 56 1.8  41 1.3 61 38 1.2  27 0.9 
17 52 1.7  62 2.0 62 21 0.7  23 0.7 
18 65 2.1  47 1.5 63 19 0.6  19 0.6 
19 43 1.4  45 1.5 64 31 1.0  28 0.9 
20 48 1.5  63 2.0 65 23 0.7  30 1.0 
21 41 1.3  54 1.7 66 20 0.6  21 0.7 
22 50 1.6  45 1.4 67 16 0.5  17 0.5 
23 50 1.6  47 1.5 68 14 0.5  17 0.6 
24 39 1.3  46 1.5 69 12 0.4  13 0.4 
25 45 1.4  47 1.5 70 7 0.2  8 0.3 
26 55 1.8  35 1.1 71 8 0.2  7 0.2 
27 35 1.1  44 1.4 72 12 0.4  8 0.2 
28 36 1.2  43 1.4 73 6 0.2  5 0.2 
29 43 1.4  60 1.9 74 6 0.2  9 0.3 
30 48 1.5  47 1.5 75 6 0.2  4 0.1 
31 35 1.1  36 1.1 76 4 0.1  6 0.2 
32 41 1.3  39 1.2 77 7 0.2  4 0.1 
33 42 1.3  33 1.0 78 0 0.0  4 0.1 
34 48 1.5  37 1.2 79 2 0.1  3 0.1 
35 29 0.9  34 1.1 80 4 0.1  1 0.0 
36 43 1.4  31 1.0 81 3 0.1  1 0.0 
37 55 1.7  43 1.4 82 1 0.0  5 0.2 
38 41 1.3  38 1.2 83 3 0.1  3 0.1 
39 37 1.2  42 1.4 84 1 0.0  0 0.0 
40 42 1.4  32 1.0 85+ 4 0.1  2 0.0 

41 31 1.0  43 1.4         
42 37 1.2  48 1.5 DK/Missing 0 0.0  0 0.0 
43 41 1.3  37 1.2         
44 38 1.2   43 1.4 Total 3126 100.0   3115 100.0 

A Meqenëse kjo tabelë i përfshin të gjithë anëtarët e amvisëritë të shënuar në amvisëritë e intervistuara, numrat dhe shpërndarja sipas gjinisë nuk 
përputhet me ato të paraqitura për individët në tabelat SR.5.1WR, SR.5.2R dhe SR.5.3R, ku individët e intervistuar janë të ponderuara me mostra të 
ponderimeve individuale. Ngjashëm tabelat DQ.1.2WR, DQ.1.3R dhe DQ.1.4R përdorin ponderimin e mostrës së amvisërisë dhe nuk përputhen me 
shpërndarjen e fituar përmes pyetësorëve individual. 
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Tabela DQ.1.2WR: Shpërndarja e moshës së grave të përshtatshëm për intervistë  
Popullsia e grave në amvisëri të moshës 10-54 vjeçare, grave të intervistuara të moshës 15-49 vjeçare dhe përqindja e grave adekuate, të cilat ishin 
intervistuar, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Popullsia e grave të moshës 
10-54 vjeçare në amvisëri  

Gratë e intervistuara të moshës 15-49 
vjeçare 

Përqindja e grave të 
përshtatshme dhe të 

intervistuara (shkalla e 
kompletimit) Numri   Numri Përqindja 

        
Mosha       

10-14 296  na na na 
15-19 246  224 15.8 91.0 
20-24 255  240 17.0 94.1 
25-29 229  223 15.8 97.3 
30-34 191  187 13.2 97.8 
35-39 188  179 12.6 94.8 
40-44 203  192 13.6 94.2 
45-49 179  170 12.0 94.7 
50-54 168  na na na 

        
Gjithsej (15-49) 1492  1414 100.0 94.7 

        
Proporcioni       

10-14 to 15-19 1.20  na na na 
50-54 to 45-49 0.94   na na na 

na: nuk është e zbatueshme  

 

Tabela DQ.1.3R: Shpërndarja e moshës së fëmijëve të vegjël në amvisëri dhe pyetësorët për fëmijë nën 5 vjeç   
Popullsia e fëmijëve të moshës 0-7 vjeçare dhe e fëmijëve të moshës 0-4 vjeçare në amvisëri, nënat/kujdestaret e të cilëve janë intervistuar dhe 
përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, nënat/kujdestaret e të cilëve janë intervistuar, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Popullsia e fëmijëve të 
moshës 0-7 vjeçare në 

amvisëri   
Nën moshën 5 vjeçare me intervistë të 

kompletuar 

Përqindja e fëmijëve të 
përshtatshëm nën moshën 5 

vjeçare me intervista të 
përfunduara  

(shkalla e kompletimit) Numri   Numri Përqindja  

        
Mosha       

0 128  116 17.2 91.2 
1 134  128 19.0 96.2 
2 129  124 18.3 96.2 
3 167  159 23.5 94.9 
4 150  148 21.9 98.5 
5 157  na na na 
6 146  na na na 
7 135  na na na 
        

Gjithsej (0-4) 708  676 100.0 95.5 

        
Proporcionet        

Proporcioni i 2 në 1 0.96  na na na 
Proporcioni i 5 në 4 1.04   na na na 

na: nuk është e zbatueshme 
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Tabela DQ.1.4R: Shpërndarja e moshës së fëmijëve të moshës 3-20 vjeçare në amvisëri dhe pyetësorët për 
fëmijët 5-17 vjeçarë 
Numri i amvisërive me së paku një anëtar të moshës 3-20 vjeçare, shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të përzgjedhur për intervistë, si dhe numri 
dhe përqindja e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare, nënat/kujdestaret e të cilëve janë intervistuar, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-
2019  

  

Numri i amvisërive me së 
paku një anëtar të 

moshës 3-20 vjeçare 

Shpërndarja e 
përqindjes së 

fëmijëve të 
përzgjedhur për 

intervistëA 

Fëmijët e moshës 5-17 
vjeçare me intervistë të 

përfunduar 

Përqindja e fëmijëve të 
përshtatshëm të moshës 5-17 

vjeçare me interviste të 
përfunduar (shkalla e 

kompletimit) Numri Përqindja 

            
Mosha       

3 165 na na na na 
4 146 na na na na 
5 154 11.8 91 11.8 97.2 
6 141 9.4 72 9.4 96.7 
7 132 9.7 74 9.7 97.4 
8 137 9.9 78 10.2 100.0 
9 151 9.4 73 9.6 98.8 
10 106 5.0 39 5.1 100.0 
11 139 7.0 51 6.6 91.8 
12 95 5.4 42 5.5 100.0 
13 110 6.6 49 6.5 95.0 
14 114 6.7 52 6.8 98.4 
15 85 5.8 44 5.8 97.4 
16 95 6.1 47 6.1 97.6 
17 112 7.1 53 6.9 94.3 
18 111 na na na na 
19 87 na na na na 
20 105 na na na na 
        

Total (5-17) 1571 100.0 765 100.0 97.3 
        
Proporcioni       

Proporcioni i 4 në 5 0.95 na na na na 
Proporcioni i 6 në 7 1.07 0.98 na na na 
Proporcioni i 15 në 14 0.75 0.40 na na na 
Proporcioni i 18 në 17 0.99 na na na na 

na: nuk është e zbatueshme  
A Numri i rasteve janë përdorë për përllogaritje të “Proporcionit 6 në 7” dhe “Proporcionit 15 në 14” 
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 DATA E LINDJES DHE RAPORTIMI I SAJ NË VENDBANIMET ROME 

 

Tabela DQ.2.1R: Raportimi i datës së lindjes (popullsia e amvisërisë) 
Shpërndarja e përqindjes së popullsisë së amvisërisë sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes, Vendbanimet rome të 
Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe mosha  

Gjithsej 

Numri i 
anëtarëve të 
amvisërisë 

Viti dhe muaji 
i lindjes 

Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes Vetëm mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  97.8 1.5 0.0 0.6 0.0 100.0 6241 
          
Mosha         

0-4 99.2 0.6 0.0 0.2 0.0 100.0 708 
5-14 97.9 1.5 0.0 0.6 0.0 100.0 1303 
15-24 97.2 1.9 0.0 0.9 0.0 100.0 980 
25-49 98.0 1.3 0.0 0.7 0.0 100.0 2004 
50-64 98.2 1.4 0.0 0.3 0.1 100.0 922 
65-84 94.5 4.5 0.0 0.8 0.2 100.0 319 
85+ 86.6 0.0 0.0 13.4 0.0 100.0 6 

  

Tabela DQ.2.2WR: Raportimi i datës së lindjes dhe moshës (gratë) 
Shpërndarja e përqindjes së grave të moshës 15-49 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes/moshën, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës 

Gjithsej Numri i grave 
Viti dhe muaji 

i lindjes 
Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej 99.1 0.6 0.0 0.3 0.0 100.0 1422 
          
Mosha         

15-19 99.1 0.9 0.0 0.0 0.0 100.0 225 
20-24 99.0 0.5 0.0 0.5 0.0 100.0 241 
25-29 99.0 0.5 0.0 0.5 0.0 100.0 224 
30-34 99.4 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0 188 
35-39 99.2 0.0 0.0 0.8 0.0 100.0 180 
40-44 99.0 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0 193 
45-49 99.2 0.8 0.0 0.0 0.0 100.0 171 

 

Tabela DQ.2.3R: Raportimi i datës së lindjes (lindjet e gjalla) 
Shpërndarja e përqindjes së lindjes së parë dhe asaj më të fundit të gjallë të grave të moshës 15-49 vjeçare mbi bazën e kompletimit të 
datës së lindjes (e panënkuptuar), Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes 

Data e lindjes së parë të gjallë 

Gjiths
ej 

Numri 
i 

lindjev
e të 
para 

të 
gjalla 

Data e lindjes së fundit të gjallë 

Gjiths
ej 

Numri 
i 

lindjev
e më 

të 
fundit 

të 
gjalla 

Viti 
dhe 

muaji 
i 

lindje
s 

Vetë
m viti 

i 
lindje

s 

Vetëm 
vitet e 

përfunduar
a që nga 
lindja e 

parë 
Mungon/ND/Tjet

ër 

Viti 
dhe 

muaji 
i 

lindje
s 

Vetë
m viti 

i 
lindje

s 
Mungon/ND/Tjet

ër 

                        
Gjiths
ej 

97.6 1.7 0.2 0.5 100.0 1084 98.8 0.9 0.3 100.0 939 

 

Tabela DQ.2.4R: Raportimi i datës së lindjes dhe moshës (fëmijë nën moshën 5 vjeçare) 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe moshën, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës  

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve nën 

moshën 5 
vjeçare 

Viti dhe muaji i 
lindjes 

Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes Vetëm mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej 99.7 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0 672 
          
Mosha         

0 99.3 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0 116 
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 127 
2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 123 
3 99.2 0.8 0.0 0.0 0.0 100.0 158 
4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 147 
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Tabela DQ.2.5R: Raportimi i datës së lindjes (fëmijët e moshës 5-17 vjeçare)  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të përzgjedhur të moshës 5-17 vjeçare sipas kompletimit të informacioneve për datën e lindjes, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Kompletimi i raportimit të datës së lindjes dhe moshës 

Gjithsej 

Numri i 
fëmijëve të 

përzgjedhur të 
moshës 5-17 

vjeçare 
Viti dhe muaji 

i lindjes 
Viti i lindjes 
dhe mosha 

Vetëm viti i 
lindjes 

Vetëm 
mosha Mungon/ND/Tjetër 

                
Gjithsej  99.8 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 764 
          
Mosha         

5-9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 387 
10-14 99.4 0.0 0.0 0.0 0.6 100.0 234 
15-17 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 144 
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 KOMPLETIMI DHE MATJET NË VENDBANIMET ROME  

 

Tabela DQ.3.3WR: Kompletimi i informacioneve për datat e martesës/bashkëjetesës 
Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, që iu mungojnë informacione ose informacionet janë të pakompletuara për datën dhe moshën me rastin e 
martesës/bashkëjetesës së parë, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  
Përqindja pa informacione ose me 
informacione të pakompletuaraA Numri i grave 

      

Të martuara ndonjëherë (mosha 15-49 vjeçare)     
Data e martesës/bashkëjetesës së parë  19.3 1174 

Mungojnë vetëm muajt 15.9 1174 
Mungojnë edhe muajt edhe vitet  3.0 1174 

Mungojnë të dhënat për moshën në martesën/bashkëjetesën e parë 0.1 1174 
A Përfshin përgjigjet "Nuk e di" 

 

Tabela DQ.3.4R: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijët nën peshë 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe peshën, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Pesha dhe 
data e 

lindjes e 
vlefshme 

Arsyeja e mospërfshirjes nga analiza 

Gjithsej  

Përqindja e 
fëmijëve të 
përjashtuar 
nga analiza 

Numri i 
fëmijëve 

nën 
moshën 5 

vjeçare 

Pesha 
nuk është 

matur 

Data e 
lindjes nuk 

është e 
kompletuar 

Pesha nuk është 
matur dhe data e 
lindjes nuk është 

e kompletuar 

Rastet e 
sinjalizuar

a (të 
veçanta) 

           
Gjithsej  94.1 5.2 0.2 0.1 0.3 100.0 5.9 672 

           
Mosha (në muaj)          

<6 86.4 13.6 0.0 0.0 0.0 100.0 13.6 53 
6-11 95.3 3.4 0.0 1.3 0.0 100.0 4.7 64 
12-23 94.6 5.4 0.0 0.0 0.0 100.0 5.4 127 
24-35 95.5 4.5 0.0 0.0 0.0 100.0 4.5 124 
36-47 93.0 6.2 0.8 0.0 0.0 100.0 7.0 157 
48-59 96.1 2.5 0.0 0.0 1.4 100.0 3.9 147 

 

Tabela DQ.3.5R: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijë të rrëgjuar 
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për datën e lindjes dhe gjatësinë ose lartësinë, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Gjatësia/lartë
sia dhe data 
e lindjes e 
vlefshme 

Arsyeja e mospërfshirjes në analizë  

Gjithsej 

Përqindja 
e fëmijëve 

të 
përjashtua

r nga 
analiza 

Numri i fëmijëve 
nën moshën 5 

vjeçare 

Gjatësia/lartës
ia nuk është 

matur  

Data e 
lindjes nuk 

është e 
kompletuar 

Lartësia/gjatësia 
nuk është matur 

dhe data e 
lindjes nuk është 

e kompletuar 

Rastet e 
sinjalizua

ra (të 
veçanta) 

           
Gjithsej 92.1 6.1 0.2 0.1 1.5 100.0 7.9 672 

           
Mosha (në muaj)           

<6 82.0 13.9 0.0 0.0 4.1 100.0 18.0 53 
6-11 93.7 0.0 0.0 1.3 4.9 100.0 6.3 64 
12-23 89.4 10.6 0.0 0.0 0.0 100.0 10.6 127 
24-35 93.7 5.6 0.0 0.0 0.7 100.0 6.3 124 
36-47 90.7 6.2 0.8 0.0 2.3 100.0 9.3 157 
48-59 97.5 2.5 0.0 0.0 0.0 100.0 2.5 147 

 

Tabela DQ.3.6R: Kompletimi i informacioneve për indikatorët antropometrik: Fëmijë e dobët/ligësht dhe 
mbipeshë  
Përqindja e shpërndarjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare mbi bazën e kompletimit të informacioneve për peshën, gjatësinë ose lartësinë, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Pesha dhe 
gjatësia/lart

ësia e 
vlefshme 

Arsyeja e mospërfshirjes në analizë 

Gjithsej 

Përqindja e 
fëmijëve të 
përjashtuar 
nga analiza 

Numri i 
fëmijëve nën 

moshën 5 
vjeçare 

Pesha nuk 
është 
matur 

Gjatësia/lartës
ia nuk është 

matur 

Pesha, 
gjatësia/lartësia 
nuk janë matur 

Rastet e 
sinjalizuara 
(të veçanta) 

                  

Gjithsej 91.4 0.0 2.2 4.1 2.3 100.0 8.6 672 
           
Mosha (në muaj)          

<6 80.5 0.0 4.4 9.5 5.7 100.0 19.5 53 
6-11 95.3 0.0 0.0 1.3 3.4 100.0 4.7 64 
12-23 89.4 0.0 5.2 5.4 0.0 100.0 10.6 127 
24-35 93.7 0.0 1.8 3.8 0.7 100.0 6.3 124 
36-47 91.5 0.0 2.3 3.9 2.3 100.0 8.5 157 
48-59 93.5 0.0 0.0 2.5 4.0 100.0 6.5 147 
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Tabela DQ.3.7R: Grumbullimi i të dhënave të matjeve antropometrike   
Shpërndarja e matjeve të peshës dhe lartësisë/gjatësisë sipas numrave të regjistruara me decimale, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  

Pesha  Gjatësia ose lartësia 

Numri Përqindja   Numri Përqindja 

            
Gjithsej  636 100.0  636 100.0 
        
Numri       

0 59 9.3  70 11.0 
1 91 14.4  47 7.4 
2 61 9.5  57 9.0 
3 53 8.3  75 11.7 
4 70 11.0  67 10.6 
5 58 9.1  83 13.0 
6 54 8.5  72 11.3 
7 65 10.2  63 9.9 
8 64 10.0  63 9.9 
9 62 9.7  40 6.2 

 

Tabela DQ.3.8R: Kompletimi i informacioneve për indikatorë themelore të shkathtësive për mësim  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të zgjedhur nga mosha 7-14 vjeçare me plotësimin e modulit të shkathtësive themelore (ShTH)të të mësuarit, përqindja e atyre për të cilët leximi i librit nuk ka qenë i 
disponueshëm në gjuhën e duhur dhe ata me shkathtësi të pamjaftueshme për testim të njohjes së numrave, si dhe përqindja e fëmijëve të moshës 7-9 vjeçare, të cilët nuk e kanë përfunduar praktikën e leximit 
dhe kuptimit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019    

  

Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve me: 

Gjithsej  

Numri i 
fëmijëve të 
përzgjedhur 
të moshës 

7-14 
vjeçare  

Përqindja e fëmijëve: Numri i 
fëmijëve të 

përzgjedhur të 
moshës 7-14 

vjeçare, të cilët 
e kanë 

përfunduar 
modulin për 
ShTh për 

mësim 

Përqindja e fëmijëve, 
të cilët nuk e kanë 

kompletuar praktikën 
e leximit dhe kuptimit 

Numri i 
fëmijëve të 

përzgjedhur të 
moshës 7-9 

vjeçare, të cilët 
e kanë 

përfunduar 
modulin për 
ShTh për 

mësim 

Përfundimi i 
modulit për 
ShTh për 

mësim 

Module të papërfunduar të shkathtësive 
themelore (ShTh) për mësim për shkak 

se:  

Për të cilët leximi i 
librit nuk ka qenë i 
disponueshëm në 

gjuhën e duhur 

Me numër të 
pamjaftueshëm 
të shkathtësive 

njohëse për 
testim 

Ka 
refuzuar 

nëna 

Ka 
refuzuar 
fëmija 

Fëmija nuk 
është në 

dispozicion Tjetër 

                          

Gjithsej  91.3 3.0 1.1 2.9 1.7 100.0 458 4.0 4.9 419 51.2 202 
               
Mosha               

7 86.6 4.9 2.4 1.7 4.5 100.0 74 2.1 19.1 64 62.6 64 
8 96.3 2.1 0.0 1.6 0.0 100.0 78 2.2 3.5 75 53.6 75 
9 86.8 6.3 0.0 4.0 2.9 100.0 73 4.2 0.0 64 36.9 64 
10 94.7 0.0 2.1 3.1 0.0 100.0 39 2.8 5.9 37 na na 
11 98.4 0.0 0.0 1.6 0.0 100.0 51 2.2 4.0 50 na na 
12 92.9 0.0 2.9 4.3 0.0 100.0 42 9.6 0.0 39 na na 
13 86.7 5.3 0.8 2.8 4.4 100.0 49 5.7 3.3 43 na na 
14 90.3 2.6 1.7 5.5 0.0 100.0 52 5.6 0.0 47 na na 

na: nuk është e zbatueshme 
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 OBSERVIMET NË VENDBANIMET ROME  

 

Tabela DQ.4.3R: Observimi i certifikatave të lindjes 
Shpërndarja e përqindjes së certifikatave të lindjes së fëmijëve nën moshën 5 vjeçare dhe përqindja e certifikatave të shikuara, 
Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Fëmija ka certifikatë të 
lindjes 

Fëmija nuk 
ka certifikatë 

të lindjes ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e 
certifikatave të 
lindjes të para 

nga intervistuesi 
(1)/(1+2)*100 

Numri i 
fëmijëve të 
moshës 5 
vjeçare 

Është parë 
nga 

intervistuesi 
(1) 

Nuk është 
parë nga 

intervistuesi 
(2) 

                

Gjithsej  72.9 23.0 3.7 0.4 100.0 76.0 672 
          
Mosha (në muaj)         

0-5 61.2 18.3 20.4 0.0 100.0 76.9 53 
6-11 73.8 26.2 0.0 0.0 100.0 73.8 64 
12-23 71.1 26.3 1.6 1.0 100.0 73.0 127 
24-35 72.2 24.5 3.3 0.0 100.0 74.7 124 
36-47 74.0 22.8 2.5 0.8 100.0 76.5 157 
48-59 77.8 19.5 2.7 0.0 100.0 79.9 147 

 

Tabela DQ.4.4R: Observimi i regjistrave të vaksinimit  
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-35 muajshe mbi bazën e të dhënave të vaksinimi dhe përqindja e regjistrave të 
vaksinimit të vëzhguara nga intervistuesit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Fëmija nuk ka regjistër 
për vaksina  

Fëmija ka regjistër për 
vaksina  

ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e 
regjistrit të 

vaksinave të 
parë nga 

intervistuesi 
(1)/(1+2)*100 

Numri i 
fëmijëve 

të 
moshës 

0-35 
muajshe 

Më parë ka 
pasur 

regjistër të 
vaksinave 

Kurrë nuk 
ka pasur 

regjistër të 
vaksinave   

Është parë 
nga 

intervistuesi 
(1) 

Nuk është 
parë nga 

intervistuesi 
(2) 

                    

Gjithsej 3.6 5.3  84.2 6.1 0.6 100.0 93.3 368 
            
Mosha (në muaj)          

0-5 1.9 17.4  79.2 1.5 0.0 100.0 98.1 53 
6-11 0.0 3.5  90.3 4.8 1.5 100.0 95.0 64 
12-23 1.8 3.9  86.2 8.1 0.0 100.0 91.4 127 
24-35 7.9 2.6   81.3 6.6 0.9 100.0 92.5 124 

 

Tabela DQ.4.4R: Observimi i regjistrave të vaksinimit në ent shëndetësor 
Shpërndarja e përqindjes së fëmijëve të moshës 0-35 muajshe mbi bazën e të dhënave të vaksinimi dhe përqindja e regjistrave të 
vaksinimit të vëzhguara nga intervistuesit, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Fëmija nuk ka regjistër për vaksina në 
ent shëndetësor 

ND/Mungon Gjithsej 

Përqindja e regjistrit 
të vaksinave të 

parë nga 
intervistuesi në ent 

shëndetësor 
dhe/ose shtëpi 

Numri i fëmijëve 
të moshës 0-35 

muajshe 

Është parë nga 
intervistuesi në 
ent shëndetësor 

Nuk është parë nga 
intervistuesi në ent 

shëndetësor 

              

Gjithsej   83.1 0.0 15.9 100.0 98.3 368 
         
Mosha (në muaj)       

0-5 64.8 0.0 32.8 100.0 100.0 53 
6-11 86.7 0.0 13.3 100.0 97.8 64 
12-23 89.2 0.0 9.8 100.0 98.3 127 
24-35 82.8 0.0 16.5 100.0 97.9 124 
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  NDJEKJA E MËSIMIT NË SHKOLLË NË VENDBANIMET ROME  

 

Tabela DQ.5.1R ISCED: Ndjekja e mësimit në shkollë sipas viteve të dhëna veç e veç 
Shpërndarja e përqindjes së popullsisë së amvisërisë së moshës 3-24 vjeçare sipas nivelit të shkollimit dhe klasave në vitin aktual (ose më të fundit) shkollor, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019  

  

Nuk 
shkon 

në 
shkollë 

Aktualisht e ndjekin mësimin në shkollë 

ND/Mungon Gjithsej  

Numri i 
anëtarëve 

të 
amvisërisë 
të moshës 

3-24 
vjeçare 

Edukimi 
në 

fëmijëri 
të 

hershme 

Fillore  Të mesme të ulët  Të mesme të lartë 

Arsim më 
të lartë se 
shkolla e 
mesme 

Klasa  Klasa  Klasa 

1 2 3 4 5   1 2 3 4   1 2 3 4 

                        
MoshaA                       

3 87.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 159 
4 78.8 20.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 160 
5 66.2 28.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 150 
6 21.8 2.4 73.1 2.7 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 144 
7 21.5 0.0 22.2 54.2 2.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 132 
8 8.7 0.0 7.8 19.4 63.3 0.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 142 
9 10.0 0.0 2.5 5.7 20.2 59.3 2.3  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 159 
10 7.8 0.0 3.4 5.1 10.7 18.4 51.8  2.9 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 106 
11 22.8 0.0 0.8 0.7 4.3 7.2 21.4  40.4 2.3 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 132 
12 24.1 0.0 1.1 0.0 0.9 7.4 4.9  19.8 41.1 0.7 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 97 
13 27.6 0.0 0.8 1.0 0.0 1.3 1.8  10.8 16.1 39.9 0.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 117 
14 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0  5.5 4.8 17.7 39.6  0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 100.0 106 
15 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0  2.8 2.5 8.2 6.1  35.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 89 
16 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 1.5 8.2  15.1 21.2 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0 101 
17 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.3 2.6  5.1 7.3 16.8 1.8 0.0 0.0 100.0 112 
18 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.7  0.0 3.7 9.0 19.8 1.9 0.0 100.0 112 
19 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.4 0.0  0.0 0.0 0.0 4.2 1.3 0.0 100.0 89 
20 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.9 5.3 0.0 100.0 108 
21 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 100.0 93 
22 96.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 100.0 102 
23 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.9 0.0 0.0 3.1 0.0 100.0 90 
24B 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 77 

A Mosha është përshtatur, me qëllim  që të merren parasysh kriteret e përshtatshmërisë së moshës për fillimin e shkollës fillore, gjegjësisht mosha e duhur në fillim të shkollës fillore i referohet moshës në fund të vitit kalendarik 
2018. Meqenëse në vitin 2007 mosha e hyrjes në shkollë fillore u ndryshua nga 7 në 6 gjatë vitit të hyrjes, është zbatuar llogaritje e veçantë për fëmijët e lindur në 1998 ose më herët dhe ata që lindën më pas, me qëllim që të 
merret parasysh ky ndryshim në kriteret e moshës së pranueshmërisë.  
B Personat e moshës 25 vjeçare në kohën e intervistës, të cilët kanë qenë 24 vjeçar në fillim të vitit shkollor, janë përjashtuar nga kjo përllogaritje, sepse ndjekja e mësimit është grumbulluar për personat e moshës 3-24 
vjeçare në kohën e intervistës.   
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  HISTORIKU I LINDJES NË VENDBANIMET ROME  

 

Tabela DQ.6.1R: Proporcioni i gjinisë në lindje të fëmijëve që kanë lindur të gjallë dhe jetojnë 
Proporcioni i gjinisë (numri i meshkujve për 100 femra) në mesin e fëmijëve të lindur të gjallë, fëmijët që jetojnë dhe fëmijët e vdekur të grave të moshës 15-49 vjeçare, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  

Fëmijët e lindur të gjallë  Fëmijët e gjallë  Fëmijët e vdekur 

Numri i grave Djem Vajza 
Proporcioni i 

gjinisë në lindje   Djem Vajza 
Proporcioni i 

gjinisë    Djem Vajza 
Proporcioni i 

gjinisë  

                          
Total 1522 1522 1.00  1473 1483 0.99  49 39 1.26 1422 

               
Age              

15-19 24 22 1.07  24 22 1.07  0 0 - 225 
20-24 166 148 1.12  164 144 1.14  3 5 0.55 241 
25-29 253 281 0.90  246 274 0.90  7 6 1.08 224 
30-34 275 278 0.99  264 272 0.97  10 6 1.71 188 
35-39 257 267 0.96  249 257 0.97  8 10 0.77 180 
40-44 288 256 1.13  281 251 1.12  7 5 1.38 193 
45-49 260 270 0.96   245 263 0.93   15 7 2.15 171 

"–" Nuk janë prezantuar numrat, për shkak se emëruesi është zero 
 

Tabela DQ.6.2R: Lindjet sipas periudhës para hulumtimit 
Numri i lindjeve, proporcioni i gjinisë së fëmijëve të lindur dhe proporcioni i periudhës së lindur, mbi bazën e statusit të mbijetesës së fëmijëve siç është raportuar në historitë (e nënkuptuara) të lindjes së grave të moshës 15-49 
vjeçare, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019   

  
Numri i lindjeve  Përqindja me datë të kompletuar të lindjesA  Proporcioni i gjinisë së fëmijëve të lindurB  Proporcioni i periudhës mes lindjeveC 

Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej  Të gjallë Të vdekur Gjithsej 

                                

Gjithsej 2956 88 3044  98.0 68.0 97.1 
 

99.3 125.9 100.0 
 

na na na 
                  

Vitet para hulumtimit 
             

  
0 114 2 117  99.2 100.0 99.3 

 
87.6 0.0 91.4 

 
na na na 

1 124 4 128  100.0 33.3 98.1 
 

102.0 0.0 108.0 
 

105.1 105.9 105.1 
2 122 5 127  99.7 50.5 97.9 

 
105.9 36.6 102.1 

 
86.6 164.1 88.1 

3 158 2 160  99.8 100.0 99.8 
 

120.6 143.1 120.8 
 

120.5 36.6 117.2 
4 140 6 146  100.0 70.9 98.8 

 
89.0 226.5 92.4 

 
92.2 262.8 94.8 

5 145 3 148  99.7 100.0 99.7 
 

96.1 151.5 96.8 
 

102.0 51.9 100.3 
6 145 4 149  99.4 100.0 99.4 

 
75.5 0.0 71.9 

 
109.5 130.3 110.0 

7 120 4 123  97.2 100.0 97.3 
 

125.7 39.6 121.7 
 

89.7 129.4 90.5 
8 122 2 124  98.8 100.0 98.9 

 
117.6 0.0 120.4 

 
88.8 49.0 87.9 

9 155 3 158  97.1 65.8 96.5 
 

128.7 192.0 129.6 
 

17.9 9.9 17.6 
10+ 1612 54 1666  97.1 62.1 96.0 

 
95.9 125.7 96.8 

 
na na na 

Periudhat pesë vjeçare para hulumtimit      
 

   
 

    
0-4 658 19 676  99.7 65.1 98.8 

 
101.1 209.1 103.1 

 
na na na 

5-9 687 15 702  98.5 93.6 98.4 
 

105.9 68.9 105.0 
 

na na na 
10-14 523 14 536  98.2 48.3 96.9 

 
90.7 171.4 92.2 

 
na na na 

15-19 430 11 441  97.4 66.4 96.6 
 

93.0 62.3 92.1 
 

na na na 
20+ 659 30 689   96.1 66.8 94.8   102.3 143.1 103.8   na na na 

na: nuk është e zbatueshme 
A Janë dhëne edhe muajt dhe viti i lindjes. Radhitja anasjelltas e përqindjes së raportuar është përqindje me datë jo të plotë, andaj jepet me datë të nënkuptuar të lindjes. 
B (Bm/Bf) x 100, ku Bm dhe Bf paraqesin numrat e fëmijëve meshkuj dhe femra të lindur 
C (2 x Bt/(Bt-1 + Bt+1)) x 100, ku Bt paraqet numrin e lindjeve në vitin t para hulumtimit  
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Tabela DQ.6.3R: Raportimi moshës në vdekje mbi bazë të ditëve 

Shpërndarja e vdekjeve të raportuara të fëmijëve më të vegjël se një muaj në moshën e vdekjes të dhëna me ditë dhe përqindja e 

vdekjeve të posalindura, të raportuara se kanë ndodhë në moshën 0-6 ditë, sipas periudhës 5 vjeçare para hulumtimit, siç raportohet në 
historitë (e paramenduara) të grave të moshës 15-49 vjeçare, Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 

  
Numri i viteve para hulumtimit Totali i 20 viteve para 

hulumtimit 0–4 5–9 10–14 15–19 

        
Mosha në vdekje (në ditë) 

   
  

0 2 4 1 0 7 
1 1 2 1 1 6 
2 0 0 1 1 2 
3 4 2 1 1 8 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 1 1 0 1 3 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
10 0 2 0 0 2 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 2 1 0 3 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 3 0 0 0 3 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 
  

    
  

Gjithsej 0–30 ditë 11 13 5 4 32 
  

    
  

Përqindja e hershme neonataleA 67.9 63.1 79.3 72.7 68.3 
A Vdekjet gjatë 7 ditëve të para (0-6), të pjesëtuara me vdekjet gjatë muajit të parë (0-30 ditë) 
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Tabela DQ.6.4R: Raportimi i moshës në vdekje mbi bazë të muajve 
Shpërndarja e vdekjeve të raportuara të fëmijëve më të vegjël se dy vjet në moshën e vdekjes të dhëna në muaj dhe përqindja e 
vdekjeve të foshnajve, të raportuara se kanë ndodhë në moshën më pak se një muaj nga fëmijët që kanë lindur të gjallë të grave të 
moshës 15-49 vjeçare për periudhën 5 vjeçare para hulumtimit (të paramenduar), Vendbanimet rome të Maqedonisë së Veriut, 2018-
2019 

  
Numri i viteve para hulumtimit Totali i 20 viteve para 

hulumtimit 0–4 5–9 10–14 15–19 

        
Mosha në vdekje (në muaj) 

   
  

0A 11 13 5 4 32 
1 2 1 1 0 4 
2 0 0 1 1 2 
3 2 0 0 1 4 
4 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 
6 2 0 0 0 2 
7 0 0 1 1 2 
8 0 0 0 0 0 
9 0 0 1 0 1 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 1 0 1 0 2 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
  

    
  

Gjithsej 0–11 muaj 18 14 11 7 50 

        
Përqindja neonataleB 60.7 93.1 47.8 47.4 64.9 
A Përfshin vdekjet nën një muaj të dhëna në ditë 
B Vdekjet nën një muaj, të pjesëtuara me vdekjet nën një vit 
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SHTOJCA E     PYETËSORËT MICS 2018-2019 MAQEDONIA E VERIUT DHE MICS 2018-2019 
VENDBANIMET ROME TË MAQEDONISË SË VERIUT  

Pyetësorët e hulumtimit janë dhënë n Shtojcën E: 

- Pyetësori për amvisëri 
- Pyetësori për gra individuale 
- Pyetësori për fëmijët nën pesë vjeç 
- Formulari i pyetësorit për evidencën e vaksinave në entin shëndetësor  
- Pyetësori për fëmijë të moshës 5-17 vjeçare 

 

Pas përshtatjes së plotë të formularëve të pyetësorëve në gjuhën angleze në kontekstin e vendit, të njëjtit janë përkthyer në 
gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. Të dhënat janë grumbulluar duke i përdorur versionet e gjuhës maqedonase dhe shqipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


