
Fëmijët dhe gratë sipas  
të dhënave numerike

Gjetje kryesore të Hulumtim në klaster me më shumë indikatorë (MICS) në Maqedoninë e Veriut 2018-2019 



Hulumtimi në klaster me më shumë indikatorë për Maqedoninë e Veriut (MICS) dhe MICS për Vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut u realizuan në vitet 2018-2019 nga 
Enti Shtetëror i Statistikës, si pjesë e Programit Global MICS. Mbështetja teknike është ofruar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF), ndërsa është mbështetur 
financiarisht nga UNICEF-i, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Ambasada e Britanisë. 

Sondazhet e MICS-së i matin indikatorët kryesorë, që iu mundësojnë vendeve të gjenerojnë të dhëna për përdorim në politika, programe dhe plane nacionale të zhvillimit dhe për 
monitorim të progresit drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe angazhimeve tjera ndërkombëtarisht të dakorduara.

Për detajet e plota të sondazhit dhe metodologjinë e tij, ju lutemi shkarkoni Hulumtimi në klaster me më shumë indikatorë për Maqedoninë e Veriut (MICS) dhe MICS e për 
Vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut 2018-2019. 

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/Europe%20and%20Central%20Asia/North%20Macedonia%2C%20Republic%20of/2018-2019/Survey%20findings/North%20Macedonia%20and%20North%20Macedonia%20Roma%20Settlements%20MICS%202018-19%20SFR_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/Europe%20and%20Central%20Asia/North%20Macedonia%2C%20Republic%20of/2018-2019/Survey%20findings/North%20Macedonia%20and%20North%20Macedonia%20Roma%20Settlements%20MICS%202018-19%20SFR_English.pdf


 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

AMVISËRITË

GRATË FËMIJËT NËN 5 VJEÇ* FËMIJËT 5-17 VJEÇ* 
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POPULLSIA E PËRSHFIRË NË 
SONDAZH
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Shpërndarja në përqindje e popullsisë së amvisërisë sipas grupmoshës dhe gjinisë

POPULLSIA E ANKETUAR
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Shpërndarja në përqindje e popullsisë së amvisërisë sipas grupmoshës dhe gjinisë
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 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

PROFILI I FËMIJËVE

Arsimi i nënës/kujdestares Arsimi i nënës/kujdestares

Fillor ose nuk ka

Të mesëm 

Sipëror

Më i varfër

I dytë

I mesëm 

I katërt

Më i pasur 

Fillor ose nuk ka

Të mesëm 

Sipëror

Më i varfër

I dytë

I mesëm 

I katërt

Më i pasur 
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62 57

7 18

25 25

22 22

19 17

17 18

17 18

40

33 34

44 26

24 23

19 22

17 17

18 19

22 19

Fë
mijët 5-17 vjeç Fë
mijët 5-17 vjeçFë
mijët nën 5 vjeç Fë
mijët nën 5 vjeç

Kuintili i pasurisë Kuintili i pasurisë

Shpërndarja në përqindje e fëmijëve të moshës 5-17 vjeçare dhe nën pesë vjeç sipas (i) nivelit të arsimit të arritur 
nga nëna/kujdestari dhe (ii) kuintilet e pasurisë. 



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

PLANIFIKIMI I  
FAMILJES

Megjithëse gratë janë të njoftuara me shumicën e 
metodave kontraceptive, vetëm 14 për qind e grave të 
moshës 15-49 vjeçare që janë aktualisht të martuara 

ose në bashkëjetesë përdorin (ose partneri i tyre përdor) 
ndonjë metodë moderne kontraceptive. 

* Metodat moderne përfshijnë sterilizimin e femrave, sterilizimin e meshkujve, spirale (IUD), injeksione, implante, pilula, 
prezervativ për meshkuj, prezervativ për femra, diafragmë, shkumë, xhel dhe kontracepsion emergjent/pas marrëdhënieve

NË DIJENI PËRDORIMI

99% 14%95% 9%

Ndër gratë që dëshirojnë t’i shtyjnë ose kufizojnë 
lindjet, vetëm 20 për qind përdorin metodë moderne 

kontraceptive.

20% 11%



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

LINDJA E HERSHME  
E FËMIJËVE

4%

21
114

28%

SHKALLA E LINDJES NË MOSHËN ADOLESHENTE LINDJA E HERSHME E FËMIJËVE

Përqindja e grave të moshës 20-24 vjeçare që kanë 
pasur lindje të gjallë para moshës 18 vjeçare.

*Përqindja e lindjeve tek adoleshentet (gratë e moshës 15-19 vjeçare) përcaktohet si numri i lindjeve për gratë e moshës 
15-19 vjeçare, pjesëtuar me numrin mesatar të grave të moshës 15-19 vjeçare, shprehur për 1000 gra.
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KUJDESI PËR    
NËNAT

Pothuajse të gjitha  
gratë e moshës 15-49 
vjeçare, të cilat kanë 

lindur fëmijë të gjallë në 
dy vitet e fundit, kanë 

marrë kujdes antenatal të 
paktën katër herë gjatë 

shtatzënisë së tyre.

Pothuajse të gjitha lindjet 
e gjalla janë kryer në ent 

shëndetësor.

Pothuajse të gjitha gratë e moshës 15-49 vjeçare që kanë 
pasur lindje të gjallë në dy vitet e fundit kanë pasur një 

kontroll shëndetësor pas lindjes nga një ofrues i shërbimeve 
shëndetësore.

99% 97%

96% 93% 94%
96%
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FILLIMI I SHËNDETSHËM 
I JETËS

(brenda orës së parë pas lindjes)

DIVERSITETI
MINIMAL 
I USHQIMIT

(në gjashtë muajt e parë pas lindjes)

54% 26%

10% 28%16% 19%
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USHQIMI VETËM ME GJI

Fëmijët që marrin ushqime nga të paktën 5 nga 8 grupet ushqimore: 1) qumësht gjiri, 2) drithëra, 
rrënjë dhe zhardhokë, 3) bishtajore dhe arra, 4) produkte qumështi, 5) ushqime mishi, 6) vezë,  

7) fruta dhe perime të pasura me vitaminë A, dhe 8) fruta dhe perime të tjera.



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

Fëmijët e moshës 24-35 muajsh 
që i marrin të gjitha vaksinat e 

rekomanduara

Fëmijët e moshës 12-23 muajsh 
që i marrin të gjitha vaksinat e 

rekomanduara

Mbi 80 për qind e të gjithë fëmijëve i kanë marrë të gjitha vaksinat e rekomanduara. Fëmijët në vendbanimet rome kanë 
më pak gjasa t’i marrin të gjithë vaksinat në krahasim me popullatën e përgjithshme.

83%
85%79%

57%

*Antigjenet bazë përfshijnë: BCG, Polio3, DTP3 (mosha 12-23 muaj) dhe MMR (mosha 24-35 muaj); Të gjithë antigjenet 
përfshijnë: BCG, Polio4, DTP4, HepB3, Hib4 dhe MMR, sipas kalendarit të imunizimit në Maqedoninë e Veriut.

FILLIMI I SHËNDETSHËM 
I JETËS



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

STATUSI I    
USHQYERIT 

FËMIJËT MBI PESHË

FËMIJËT E RRËGJUAR

FËMIJËT E LIGSHËT

4%

11%

3%

12%

6%

4%

Rezultatet e antropometrisë tregojnë se rrëgjimi (ngecja në rritje) ndodh te 4 për qind e fëmijëve nën 5 vjeç në vend, 
ndërsa ligështia (shëndeti i dobët) ndodh me 3 për qind të tyre. Këto përqindje janë disi më të larta për fëmijët romë.

*Rrëgjimi i referohet një fëmije që është shumë i shkurtër për moshën e tij ose të saj. Ligështia i referohet  
një fëmije që është shumë i hollë për gjatësinë e tij ose të saj.



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

Indeksi i ZhFH-ve e tregon përqindjen e fëmijëve 
të moshës 3-4 vjeçare në zhvillim e sipër në katër 
fusha: shkrim-lexim-numërim, mësim, zhvillim fizik 
dhe socio-emocional.

INDEKSI I ZHVILLIMIT
NË FËMIJËRI 
TË HERSHME 82%

69%

Gjatë fëmijërisë së hershme, truri i një fëmije në zhvillim 
rishtazi është shumë elastik dhe iu përgjigjet ndryshimeve. 
Zhvillimi optimal i fëmijërisë së hershme kërkon një mjedis 
stimulues dhe edukues, qasje në libra dhe materiale 
mësimore, ndërveprime me kujdestarë të përgjegjshëm 
dhe të vëmendshëm, lëndë ushqyese adekuate, qasje në 
edukimin e hershëm cilësor, siguri dhe mbrojtje.



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

ZHVILLIM FIZIK MËSIM

SHKRIM-LEXIM DHE NUMËRIMZHVILLIM SOCIO-EMOCIONAL
79% 60% 32%

95%

100%

98%

4%

99%

INDEKSI I ZHVILLIMIT
NË FËMIJËRI TË HERSHME 



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

ZHVILLIMI
NË FËMIJËRI TË HERSHME 

Një anëtar i rritur i familjes angazhohet në aktivitete që e nxisin mësimin dhe gatishmërinë për shkollë me  
shumicën e fëmijëve të moshës 2-4 vjeçare. Nënat angazhohen me fëmijët e tyre shumë më tepër se baballarët,  

73 për qind krahasuar me 32 për qind.

32% 73% 88%
14% 40% 55%



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

FËMIJËT QË E NDJEKIN MËSIMIN 
NË SHKOLLË

EDUKIMI NË FËMIJËRI TË HERSHME (36-59 muaj)

37%

12%

Një përqindje jashtëzakonisht e ulët e fëmijëve të moshës 3-6 vjeçare që e ndjekin edukimin e hershëm. 
Rezultati është edhe më alarmues për fëmijët romë. 



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

FILLOR I MESËM98% 81% 91% 39%

Normat e ndjekjes së arsimit fillor dhe të mesëm janë të 
larta në mesin e popullatës së përgjithshme. Rezultatet 
janë shqetësuese për fëmijët romë, me vetëm 39 për 

qind që e ndjekin arsimin e mesëm.  

FËMIJËT QË E NDJEKIN MËSIMIN  
NË SHKOLLË



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

SHKATHTËSITË THEMELORE TË MËSIMIT 
- LEXIMI 

Rezultatet bazohen në vlerësimin e aftësive themelore të mësimit në lexim, që priten pas përfundimit të klasës së 
dytë të arsimit fillor. Rezultatet e tregojnë përqindjen e fëmijëve të moshës 7-14 dhe 7-8 vjeçare, që i demonstrojnë 

aftësitë e leximit duke i kryer me sukses tre detyra. 

mosha 7-14 mosha 7-8

64% 31%45% 20%



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare që demonstrojnë aftësi themelore të leximit.

PËRGJGIJET SAKTË NË PYETJE
NË KUPTIMIN GJUHËSOR TË FJALËS

I PËRGJIGJET SAKTË PYETJEVE 
TË KUPTIMIT KONKLUZIV
0 40 60 80 100

0 40 60 80 100

70%

76%

LEXON SAKTË 90% 
TË FJALËVE NË TREGIM
0 40 60 80 100

84%52%

39%

44%

SHKATHTËSITË THEMELORE TË MËSIMIT 
- LEXIMI 



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

41%

19%

26%
7%

Rezultatet bazohen në vlerësimin e shkathtësive themelore të numërimit, të pritshme pas përfundimit të klasës së dytë 
të arsimit fillor. Rezultatet e tregojnë përqindjen e fëmijëve të moshës 7-14 dhe 7-8 vjeçare, që demonstrojnë aftësi 

llogaritëse, duke i përfunduar me sukses katër detyra.

mosha 
7-14

mosha 
7-8

SHKATHTËSITË THEMELORE TË MËSIMIT 
- NUMËRIMI
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Përqindja e fëmijëve të moshës 7-14 vjeçare që demonstrojnë shkathtësi themelore numerike.

60% 27%

NJOHJA DHE 
PLOTËSIMI I MOSTRËS

MBLEDHJA

55% 33%

LEXIMI I NUMRAVE

85% 57% 82% 56%

DALLIMI I 
NUMRAVE

SHKATHTËSITË THEMELORE TË MËSIMIT 
- NUMËRIMI
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QËNDRIMET NDAJ DISIPLINIMIT
TË FËMIJËS 

PËRQINDJA E NËNAVE/KUJDESTAREVE
QË MENDON SE NDËSHKIMI FIZIK

ËSHTË I DOMOSDOSHËM

PËRQINDJA E FËMIJËVE TË MOSHËS
1-14 VJEÇARE TË NDËSHKUAR FIZIKISHT

Edhe pse një pjesë relativisht e vogël e prindërve besojnë se për t’i rritur fëmijët e tyre siç duhet, duhet t’i ndëshkojnë 
fizikisht, në praktikë shumica prej tyre e përdorin ndëshkimin fizik si metodë disiplinore.

4% 45%6% 54%



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

DISIPLINIMI 
I FËMIJËS

22% 16% 73% 82%

Më pak se një e katërta e fëmijëve të moshës 1-14 vjeçare janë të disiplinuar vetëm me metoda pozitive të disiplinimit 
të fëmijëve, ndërsa afër tre të katërtat e fëmijëve janë të disiplinuar me metoda të dhunshme të disiplinimit të fëmijëve.

PËRQINDJA E FËMIJËVE TË MOSHËS 1-14 
VJEÇARE, TË DISIPLINUAR VETËM NË MËNYRË 

JO TË DHUNSHËM

PËRQINDJA E FËMIJËVE TË MOSHËS 1-14 
VJEÇARË, TË DISIPLINUAR NË MËNYRË

TË DHUNSHËM
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MARTESA PARA  
MOSHËS 18 DHE 15 VJEÇARE
 

TË MARTUARA OSE NË BASHKËJETESË  
PARA MOSHËS 18 VJEÇARE 

TË MARTUARA OSE NË BASHKËJETESË  
PARA MOSHËS 15 VJEÇARE 

Tetë për qind e grave të moshës 20-24 vjeçare në vend janë martuar ose kanë qenë në bashkëjetesë për herë të parë 
para se t’i mbushin 18 vjeç, ndërsa më pak se 1 për qind e grave të së njëjtës grupmoshe ishin të martuara ose në 

bashkëjetesë para moshës 15 vjeçare. Megjithatë, këto të dhëna janë shumë më të mëdha në mesin e popullatës rome.

46%

0.3%
15%

8%



 Popullsia e përgjithshme        Vendbanimet rome

QËNDRIMET NDAJ  
DHUNËS FAMILJARE

Përqindja e grave të moshës 15-49 vjeçare, 
që besojnë se burrit i justifikohet ta rrahë 
gruan e tij në ndonjë nga rrethanat e 
mëposhtme:
• Nëse ajo del nga shtëpia pa i treguar
• Nëse ajo i neglizhon fëmijët
• Nëse ajo grindet me të
• Nëse ajo refuzon të bëjë seks me të
• Nëse ajo e djeg ushqimin

10% 19%




