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Përmbledhje e të arriturave 

 

Plakja si proces është një fakt i jetës dhe ndikon 

në të gjitha familjet. Si fëmijë të rritur, kur 

imagjinojmë prindërit tanë si të moshuar, nuk 

mund ta kuptojmë plotësisht masën në të cilën 

plakja e tyre do të ndikojë ata ose si do të 

ndikojë tek ne. Në të vërtetë, nëse ata janë 

tashmë të moshuar dhe ende në shëndet të 

mirë dhe jetojnë të pavarur, nuk mund të 

ndiejmë ndonjë ndryshim apo shqetësim 

dramatik. Megjithatë, vjen koha kur efektet e 

plakjes bëhen më të dukshme dhe mund të 

nevojitet kujdes afatgjatë. 

 

Një rënie e përgjithshme e vitalitetit fizik dhe 

mendor mund të rezultojë në ndryshime të 

dukshme dhe madje drastike të paraqitjes së 

prindit, standardit të jetës dhe mirëqenies 

emocionale. Sa më shumë të vetëdijshëm jemi 

se si mund të ndikojë plakja tek ata, dhe cilat 

opsione janë të disponueshme për ta si të 

moshuar dhe ne si fëmijë të rritur të kujdesur, 

aq më mirë për të gjithë të përfshirë. Le të 

marrim një moment për të shqyrtuar disa gjëra 

thelbësore që duhet të marrim parasysh në 

lidhje me mirëqenien e tyre gjatë plakjes dhe si 

kujdesi në shtëpi mund të bëjë të gjitha 

ndryshimet. 

 

 

 

Duke parë se si dhe ku  personat e moshuar  

jetojnë, është kritike për të  vleresuar dhe 

siguruar mirëqenien e tyre. Pyetjet si -A jetojnë 

vetëm? A jetojnë ata pranë jush, a kanë  

vëllezërit e motrat apo apo mbështetës te tjerë? 

A preferojnë ata të qëndrojnë në shtëpinë e tyre 

apo do të jenë të hapur për të lëvizur në një 

vend tjetër ose vendbanim më jetësor? Këto 

janë të gjitha gjëra shumë të rëndësishme për 

t'u marrë në konsideratë dhe për të diskutuar 

seriozisht me prindërit tuaj të moshuar.. 

 
 

Plakja në shtëpi 

Jetesa dhe plakja e pavarur në shtëpinë e tyre. 

Kjo është zgjedhja e shumicës së të moshuarve 

dhe qëndrimi i pavarur në shtëpi mund të 

kërkojë disa rregullime në shtëpi, si dhe marrjen 

e ndihmës në shtëpi nga një kujdestar/puntor 

social apo dhe vizita mjeksore nga mjeku dhe 

mora medicionale. 

 

Ne besojmë se çdo jetë është e rëndësishme dhe 

meriton dinjitet. Ne e respektojmë këtë besim 

duke fuqizuar të gjithë njerëzit, të çdo moshe, të 

planifikojnë paraprakisht sfidat që mund të vijnë 

me plakjen, sëmundjen serioze, paaftësinë ose 

vetminë. 
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Arti i plakjes elegante dhe dinjitoze fillon me 

afirmimin. Në një shoqëri që konsumohet 

kolektivisht nga imazhi i trupit dhe një qëndrim i 

shmangies, plakja është një perspektivë që tallet 

dhe godet frikën në zemrat e shumë vetave. 

Pjesërisht për shkak të portretizimit të plakjes së 

mediave, po edhe kushteve jetesore si atyre 

sociale dhe ekonomike ,disa nocione negative 

për njerëzit e moshuar kanë rezultuar me 

mendime dhe procese që çnderojnë procesin e 

plakjes duke e shndërruar atë në besimin se 

duhet të shmanget me çdo kusht. Shteti duhet 

te krijoj politika te qendrueshme  te cilat 

perkrahin politikat adekuate  permes 

mekanizmave te vet te cilet implementojnë 

programe per te perkrahur te moshuarit në 

nevojë 

 

 

Plakja me Dinjitet mbështet të rrituritit të moshuar në mbajtjen e një cilësie të lartë të jetës si ata të 

moshës. Ne e bëjmë këtë duke vlerësuar dhe identifikuar nevojat e tyre specifike dhe gjetjen e zgjidhjes 

së duhur për t'i përmbushur këto nevoja për të ndihmuar në sigurimin e shëndetit dhe sigurisë së tyre, 

mundësive të socializimit dhe mirëqenies mendore. Ne jemi të përkushtuar për të ruajtur dinjitetin e të 

moshuarve dhe ndjenjën e vetë, ndërsa ata merren me sfidat me të cilat përballen me rritjen e moshës. 
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Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale  

Projekti “Për nje pleqeri te dinjiteshme ---Perkrahje personave të vetmuar dhe të moshuar të nacionaliteteve të 

ndryshme në gjendje të rende social

 

 

  

Në pergjithësi popullata botërore është duke u 

plakur. Shtete të ndryshme po implementojnë 

programe të cilat ndihmojnë të moshuarit të 

jenë aktivë në jetë edhe në moshën e tretë të 

jetës. Gjetjen e mënyrave efikase dhe efektive 

për t'u kujdesur për të moshuarit është 

gjithmonë një çështje e rëndësishme, dhe kjo 

është një çështje e një rëndësie në rritje.Situata 

në Kosovë ndryshon shumë pasi që Varfëria në 

Kosovë po vazhdon të rritet nga viti në vit, duke 

bërë më alarmante gjendjen sociale në Kosovë. 

Varfëria është me e theksuar tek kategoritë më 

të prekura siq jane fëmijët, pleqtë dhe gratë 

vetmbajtëse të familjes. 

Projekti synon të lehtësoj këtë gjendjë duke 

ofruar sherbime për të moshuar pa përkujdesjë 

në një rajon të caktuar

 

Ngritja e nivelit të social për një jetë më të dinjitetshme të këtij grupi personash 

Sigurimi I mbështetjes shëndetësore duke siguruar jetë të shëndetëshme 

Rritja e nivelit të ushqyeshmërisë së ketyre personave janë tre shtylla të projektit. 

Në menyrë specifike projekti ofron: 

Vizita shtepiake nga tekniku medicinal 

Perkrahje mujore në ushqim higjiene dhe barna 

Dhe socializim në mës të perfituesve 

Qëllimi Kryesor I këtij projekti është që të mbështeten personat e moshuar dhe të vetmuar, pa përkujdesje apo pa 

perkujdesje të mjaftueshme, duke e ngritur nivelin perkudjesjes sociale, shendetsore, ushqyeshmërisë dhe kujdesit 

shtepiak në pergjithësi. Projekti ofron aktivitete multidiciplinare të cilat do të ngrisin mirëqenien ekonimike 

shendetësore por edhe atë sociale të 30  të identifikuarve ( fëmijë dhe të moshuar) në rajonin e Prizrenit, 

respektivisht ne Rahovec, dhe Prizren 

SHHBK Nena Tereze 
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Nga foto me posht shifen  jetegjatesia në Kosovë e ndarë sipas gjinisë sipas Agjensionit të Statistikave 

 

Kujdesi i ofruar nga Shoqata Nënë Tereza 

 

 

 

 

 

 

• Trajtimi mjekësor në shtëpi, duke përfshirë 

menaxhimin e sëmundjeve kronike; 

• Kujdesi për të përmirësuar ose stabilizuar 

statusin funksional të pacientit; 

• Shërbimet e koordinimit të kujdesit dhe 

menaxhimi i tranzicionit të kujdesit (sidomos nga 

spitali në shtëpi); 

• Kujdesi që mundëson shmangien e 

hospitalizimeve dhe rehospitalizimeve të 

panevojshme; dhe 

 

• Mbështetje për pacientët dhe anëtarët e 

familjes së tyre për  mgritur nivelin social të 

familjes. 
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Rezultatet e arritura: 

 Mirëqenia shendetsore sociale dhe ekonomike është permirësuar dukshem që nga fillimi 

I projektit.  

 Gjatë 8 muajve janë organizuar gjashtë shperndarje të pakove ushqimore.  

 Vizita javore të teknikut medicinal dhe mjekut të projektit 

 Përkrahje në barna për të semurët kronik , perfitues të projektit.  

 Ngritje profesionale per personelin e projektit. 

 

Nga tridhjete perfituesit e projektit statistikat  tregojne te gjeturat si me posht 56% femra, 13 % burr ate 

moshuar dhe 6 % femije.per nga perkatesia etnike: 76% shqiptare ndersa 14% te perkatesise Roma, 

Ashkalinj,Egjiptas, 
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Qëllimet tona edhe më tej mbesin 

 

• Të artikulojmë rolin dhe vlerën e kujdesit shëndetësor në shtëpi për qytetaret Kosovar /te moshuarit 

dhe personat me aftësi të kufizuara dh elevizshmeri të kufizuar 

• Kuptojnë dhe sqarojnë rëndësinë e kujdesit shëndetësor në shtëpi në sistemin e kujdesit shëndetësor të 

së ardhmes 

• Zhvillimi i një konstruksioni që kap vizionin për të ardhmen e kujdesit shëndetësor në shtëpi; dhe 

• Identifikimi i strategjive kyçe që nevojiten për të arritur vizionin e ardhshëm. 

 

 

 

 

Dhembshuria per dinjitetin njerezor 

 

Kujdesi në shtëpi është para së gjithash një marrëdhënie njerëzore, jo kryesisht shërbim dhe jo ndonjë 

numër orësh në javë. Pa mëshirë nuk mund të merrnim parasysh nevojat e ndryshme të anëtarëve tanë 

duke e mbajtur vëmendjen tonë tek personi që ne po kujdesen. Ne u sigurojmë kujdes njerëzve 

nëpërmjet njerëzve. Duke njohur këtë ne i shohim anëtarët tanë dhe familjet e tyre, stafin tonë dhe 

kujdestarët tanë si qenie njerëzore. Dhembshuria mbështet gjithashtu praktikat tona të organizates për të 

vepruar natyrshëm me integritet dhe brenda kornizave etike. 
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Varferia në Kosovë-  

Sipas Agjencisë së Statistikave shkalla e 

papunësisë në Kosovë është 32.9 për qind. 

Të dhënat për papunësinë dhe punësimin 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) i 

publikoi në Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP) për 

vitin 2016. 

Nga të dhënat e anketës del se dy të tretat e 

popullsisë në Kosovë janë në moshë pune. Në 

kuadër të popullsisë me moshë të punës që 

përfshihen moshat 15-64 vjeç, 37.6 për qind 

janë fuqi aktive. 

Sipas rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore, 

shkalla e papunësisë është 32.9 për qind, ndërsa 

të punësuar janë 25.2 për qind. 

 

Papunësia më e theksuar është te femrat me 

36.6 për qind, krahasuar me 31.8 për qind te 

meshkujt. Ndërsa, punësimi ende mbetet më i 

lartë te meshkujt me 38.7 për qind, kurse te 

femrat ky nivel është 11.5 për qind. 

Femrat kryesisht janë të punësuara në sektorin e 

arsimit dhe atë të shëndetësisë, ndërsa 40 për 

qind të meshkujve janë të  

 

punësuar në sektorin e prodhimit, atë të tregtisë 

dhe ndërtimtarisë. 

Në sektorët ekonomikë prodhimi vazhdon të 

prijë për punësim me 14.7 për qind, ndjekur nga 

tregtia me 14.4 për qind, arsimi me 12.1 për 

qind dhe ndërtimtaria me 9.5 për qind.Shkalla 

më e theksuar e papunësisë është te 

grupmoshat 15 deri 24 vjeç me 57.7 për qind, 

ndërsa shkalla më e lartë e punësimit është te 

grupmoshat 35-44 vjeç me 36.2 për qind. 

Shtresat më të prekura janë fëmijët, gratë vet 

ushqyese dhe të moshuarit. 

Për një muaj rreth 500 familje aplikojnë për herë 
të parë për asistencë sociale në Ministrinë e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale. 

Ndersa sipas  të dhënave zyrtare, konsumi vjetor 
për kokë banori është 1,402 euro, që i bie jo më 
shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për 
ekonomi familjare është 7,625 euro, që në muaj 
është 635 euro. 
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Rreth Organizatës Nëna Terezë 

Organizata Nënë Tereza kontribon në Krijimin e ndryshimeve  të qëndrueshme 

SHHBK Nëna Terezë punon në zhdukjen e varfërisë që nga  rrënjët e saj. Ne ofrojmë mjete për ndryshim 

të qëndrueshëm për njerëzit më të prekshëm nga varfëria. Organizata Nëna Terezë është OJQ-ja e parë 

lokale në Kosovë. Është themeluar më 10 maj 1990 me qëllim të zbutjes së varfërisë, krijimit të një 

zinxhiri solidarizmi për mbijetesë, që filloj aktivitetin  gjatë masave politike dhe të dhunshme të shtypjes 

të zbatuara nga regjimi i kohës dhe duke vazhduar ta bëjnë këtë edhe sot!  

Misioni: parimet e dashurisë, tolerancës, dashurisë ndaj të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh përkatësinë 

etnike dhe ndërtimin e paqes të bazuar në drejtësi dhe pajtim.  

Vizioni i organizatës sonë është të jetë një faktor ndihmës në ndërtimin e shoqërisë civile të hapur ku 

vlerat njerëzore kultivohen dhe jetojnë lirisht në paqe, respekt të ndërsjellë dhe tolerancë. 

Aktivitetet  e organizatës  perfshinë 

 

MBËSHTETJA INFRASTRUKTURE E KOMUNITETEVE 

PROJEKTE SOCIOEKONOMIK 

Ekonomia e vogël familjare në bujqësi, bagëti, dhe pasuri të tjera prodhuese 

Edukimi Trajnim për vetëpunësim dhe punësim 

PROJEKTE HUMANITAR 

Rrjeti i Sigurisë. 

Adaptimi në Distancë 

Vizita Shtepiake per te Moshuar 

PROJEKTET E SHOQËRISË CIVILE 

"Koalicioni i OJQ-së Demokracia në Veprim 

Programi i Dialogut Qytetar. 

Programi për kthim dhe riintegrim vullnetar. 

 

 

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara 

SHHBK Nëna Terezë 

Rr. Mujë Krasniqi Pn 

Ulpiana U1/1 10 000 Prishtinë 

 


