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HYRJE  

 

Historiku/konteksti mbi aftësinë e kufizuar 

 

Aftësia e kufizuar ka qenë gjithnjë pjesë e gjendjes njerëzore. Disa individë lindin me aftësi të 

kufizuar, ndërsa të tjerë bëhen me aftësi të kufizuara gjatë jetës për shkak të një sërë faktorësh, 

përfshirë sëmundjet infektive, sëmundjeve të trashëguara ose aksidenteve, si pasojë e keq-

ushqyerjes, mungesës së kujdesit të duhur parandalues shëndetësor, ekspozimit ndaj ndotësve 

mjedisorë ose si pasojë e veprimeve të dhunshme. Adoleshentët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara 

janë mes personave më me nevojë në të gjithë popullsinë e botës. Të rinjtë me aftësi të kufizuara 

përballen vazhdimisht me izolim social, varfëri dhe diskriminim. Shpesh ata fshihen nga syri i 

publikut dhe aftësitë e tyre të kufizuara trajtohen si tragjedi personale. Gjithashtu, mbështetja e 

pamjaftueshme për familjet dhe prindërit e të rinjve me aftësi të kufizuara e shtrin më tej këtë 

përjashtim. Familjet shpesh nuk kanë informacion për ndihma specifike dhe kështu e mbyllin 

individin në një sërë pritshmërish të paracaktuara për atë që individi mund të bëjë dhe nuk mund 

të bëjë. Niveli i përjashtimit social dhe ekonomik është më i madh për të rinjtë me aftësi të 

kufizuara sesa për moshatarët e tyre.  

6.2% e popullsisë në moshë madhore në Shqipëri ka deklaruar se ka të paktën një aftësi të kufizuar. 

Personat madhorë me aftësi të kufizuara në moshë pune kanë 2 herë më tepër gjasa të jenë jashtë 

forcës së punës sesa personat pa aftësi të kufizuar.  1 në 5 të rinj (15-24 vjeç) me kufizime në 

shikim është në kërkim të punës, por nuk mund të gjejë një të tillë. Prevalenca e aftësisë së kufizuar 

NUK ndryshon në kuintilet e të ardhurave. Personat me aftësi të kufizuara të kuintilit të poshtëm 

(më të varfërit), kanë 2 herë më tepër gjasa që të përballen me 2 ose më shumë aftësi të kufizuara 

sesa kuintili i sipërm (më të pasurit) 

Më shumë se dy të tretat e fëmijëve me aftësi të kufizuar në shikim, komunikim, kujtesë ose 

kujdesin ndaj vetes janë të regjistruar në shkollë. Në krahun tjetër, vetëm gjysma e fëmijëve me 

vështirësi në lëvizje ose dëgjim ndjekin shkollën. 

Personat me aftësi të kufizuara kanë nivel arsimor më të ulët. Vlen të tërhiqet vëmendja për 

grupmoshat e reja, ku përqindja e atyre që janë analfabetë arrin në 34%. 



Në Shqipëri vetëm një numër i vogël i personave me aftësi të kufizuara jeton në pavarësi, edhe pse 

shpesh në ambiente të veçuara dhe në varfëri të thellë. Ashtu si të gjithë të rinjtë, ata me aftësi të 

kufizuara duhet te jetojnë në një mjedis të sigurt dhe mbështetës; ata kanë nevojë për arsim, 

shërbime shëndetësore dhe akses në aktivitete sportive dhe argëtim. Ata gjithashtu duhet të 

zhvillojnë aftësi të cilat do të bëjnë të mundur që të gjejnë punë dhe që kjo do t’ju shërbejë 

pozitivisht në vendin e punës. Është e rëndësishme të theksohen ngjashmëritë ndërmjet të rinjve 

me aftësi të kufizuara dhe moshatarëve të tyre për shkak se në shumë shtete nevojat e të rinjve me 

aftësi të kufizuara janë konsideruar të njëjta, për të mos thënë identike, me ato të të rriturve me 

aftësi të kufizuara. Ky seksion jep një vështrim të përgjithshëm të të rinjve me aftësi të kufizuara, 

duke përdorur të dhënat të censusit 2011. Censusi përdor një grup me gjashtë pyetje të përkufizuara 

nga rekomandimet e Grupit të Uashingtonit për aftësitë e kufizuara: aftësia për të parë, për të 

dëgjuar, për të lëvizur, për t’u kujdesur për veten, për të kuptuar dhe për të komunikuar. Një individ 

konsiderohet me aftësi të kufizuara nëse ai ose ajo raporton një vështirësi të madhe ose aftësi të 

kufizuar për të kryer të paktën një nga veprimtaritë e mësipërme. Mbizotërimi i aftësive të 

kufizuara lidhet shumë me moshën, grupet e moshës më të madhe që ndikohen më shumë nga 

vështirësitë në kryerjen e detyrave të përditshme për shkak të pasojës kumulative të sëmundjeve, 

dëmtimeve dhe degjenerimit. Pothuajse mbi 1 përqind e të rinjve vuan nga paaftësi fizike (me 

diferencë të vogël ndërmjet tre grupmoshave pesë-vjeçare brenda të rinjve), krahasuar me 25 

përqind të të moshuarve 65 vjeç dhe lart, duke u rritur në 57 përqind për ata të moshës 95 vjeç e 

lart. 

Megjithatë, për shkak të shifrave relativisht të mëdha të të rinjve, përqindja e të rinjve me aftësi të 

kufizuara në popullsinë e përgjithshme të personave me aftësi të kufizuara është 8 përqind që 

përfaqëson rreth 11 mijë persona të rinj me aftësi të kufizuar. Në census raportohet se më shumë 

meshkuj sesa femra janë raportuar me aftësi të kufizuara. 6.3 mijë meshkuj (57 përqind të të rinjve 

me aftësi të kufizuara) kundrejt 4.6 mijë gra. 

Aftësitë e kufizuara më të zakonshme që hasen mes të rinjve janë problemet e komunikimit, 

kujdesit për veten dhe të të kuptuarit, ku secili llogaritet në rreth një të pestën e të gjitha aftësitë të 

kufizuara që janë raportuar Krahasuar me grupmoshat më të mëdha, të rinjtë vuajnë relativisht më 

shpesh nga aftësi të kufizuara mendore (kuptim dhe komunikim) sesa nga lloje të aftësive të 

kufizuara fizike (shikimi, dëgjimi dhe lëvizja). 



5 | P a g e  
 

 

Kuadri ligjor ekzistues në Shqipëri 

 

Në të gjitha vendet, kuadri ligjor për personat me aftësi të kufizuara analizohet në raport të ngushtë 

me detyrimet që rrjedhin nga ratifikimi i konventës së Kombeve të Bashkuara: Konventës për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK, 2006). Një prej kërkesave themelore të 

KDPAK-ut është shprehur në Nenin 4 të saj, sipas të cilit “të gjitha shtetet duhet ta harmonizojnë 

ligjin e tyre me Konventën”. Një ndër arsyet kryesore për këtë kërkesë është se Konventa e 

mësipërme udhëhiqet nga parimet e dinjitetit, pavarësisë personale dhe mosdiskriminimit si dhe 

nga ai i gjithëpërfshirjes së personave me aftësi të kufizuara si qytetarë dhe pjesëmarrës të 

barabartë në të gjitha aspektet e jetës. Këto parime garantojnë të drejtën e të gjithë personave për 

të gëzuar të gjitha liritë dhe të drejtat njerëzore; garantojnë mosdiskriminimin dhe barazinë në 

mundësi dhe akses si dhe interesin më të lartë të fëmijës në çdo veprim të ndërmarrë për të; aftësinë 

për të rritur fëmijët me aftësi të kufizuara si një fakt që duhet të merret në konsideratë në çdo 

vendim që prek këta fëmijë; të drejtën për t’u dëgjuar dhe për pjesëmarrje të plotë; të drejtën për 

jetë familjare; të drejtën për akses në arsim, në kujdesin shëndetësor, në ndihmën sociale dhe në 

mbrojtjen nga çdo formë e dhunës.   

Në përgjithësi, kuadri ligjor në Shqipëri frymëzohet dhe garanton mbrojtjen e të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara, edhe pse harmonizimi i kuadrit ligjor dhe i mekanizmave të tjerë 

të rëndësishëm me qëllim zbatimin e tij në përputhje me parimet dhe kërkesat e këtyre konventave, 

është ende i paplotë (Ambasada Zvicerane, UNICEF dhe MMSR, 2014). Vitet e fundit kanë njohur 

zhvillime mjaft domethënëse në drejtim të politikave dhe praktikave për personat dhe fëmijët me 

aftësi të kufizuara në Shqipëri. Megjithatë, edhe pse ky legjislacion frymëzohet dhe njeh interesin 

më të lartë të fëmijës, zbatimi i tij në praktikë është i kufizuar dhe nevojat e veçanta të fëmijëve 

me aftësi të kufizuara në fusha dhe shërbime të ndryshme nuk njihen. Edhe pse e drejta për 

mosdiskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar ose moshës është pasqyruar në këtë legjislacion, 

zbatimi i kësaj të drejte është i pjesshëm dhe masat për zbatimin e tij kanë mangësi (Avokati i 

Popullit, 2012). 

 



Kushtetuta e Shqipërisë, si shtylla e legjislacionit të vendit, garanton mbrojtjen e çdo fëmije nga 

dhuna dhe çdo lloj forme keqtrajtimi dhe diskriminimi (CRIN, 2012), në përputhje me parimet 

themelore të Konventave. Edhe pse Kushtetuta nuk u referohet në mënyrë të veçantë fëmijëve me 

aftësi të kufizuara, ajo përcakton se të gjithë fëmijët janë të barabartë dhe askush nuk 

diskriminohet, pavarësisht gjinisë, racës, besimit, etnisë, gjuhës dhe bindjeve politike, fetare a 

filozofike etj. (Neni 18). Ndërkohë, edhe pse nuk i kushtohet veçanërisht fëmijëve me aftësi të 

kufizuara por të gjithë personave me aftësi të kufizuara, Neni 25 i saj garanton riaftësimin 

shëndetësor, edukimin e specializuar, integrimin në shoqëri si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të 

kushteve të jetesës për të gjithë personat me aftësi të kufizuara (CRIN, 2012). 

Në dallim nga kodet (kodi civil, i familjes, i punës dhe ai penal) dhe nga disa ligje të miratuara më 

parë (Ligji për Ndihmën dhe Shërbimet Sociale, Ligji për Kujdesin Shëndetësor në Shqipëri, etj.) 

që, për nga terminologjia e përdorur dhe aspekte të tjera të së drejtës së personave dhe fëmijëve 

me aftësi të kufizuara, nuk janë në përputhje me KDF-në dhe KDPAK-un e OKB-së, ligjet e 

miratuara në vitet e fundit janë në përputhje të plotë me frymën, parimet dhe kërkesat e konventave 

të ratifikuara (Ambasada Zvicerane, UNICEF dhe MMSR, 2014). 

Ndërkohë, ligji për shëndetin mendor (2012) është në përputhje të plotë me konventat dhe 

përcakton qartë të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara për shërbime të integruara dhe 

gjithëpërfshirëse. Për më tepër, ky ligj i harmonizon parashikimet për mosdiskriminimin me 

parashikimet e ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi (2012)”. 

Edhe ligji për arsimin parauniversitar (2012), në përputhje me KDF-në dhe KDPAK-un e OKBsë, 

garanton të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për pjesëmarrje të plotë dhe arsim cilësor në 

sistemin arsimor parauniversitar. Në të njëjtën frymë me KDPAK-un e OKB-së, ligji për 

Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara (2014) promovon modelin 

biopsikosocial (KNF) të OBSH-së për vlerësimin e aftësisë së kufizuar. Ai përcakton qartë 

shërbimet e nevojshme në bazë të modelit të KNF-së, edhe pse nuk përfshin dhe përcakton 

qartësisht të gjitha llojet e aftësisë së kufizuar. 
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Shqipëria po e ndryshon mënyrën me të cilën shihen të drejtat dhe nevojat e personave dhe 

fëmijëve perms përfshirjes së tyre në një legjislacion gjithnjë e më shumë në përputhje me 

KDPAK-un e OKBsë. 

Megjithatë, harmonizimi i plotë i legjislacionit me Nenin 26 të KDPAK-ut, që i kërkon shtetit 

shqiptar garantimin e shërbimeve aftësuese dhe rehabilituese në fushat e shëndetit, punësimit, 

arsimit, pavarësisë së e tyre maksimale, aftësimit të plotë mendor, atij fizik, social, profesional si 

dhe përfshirjen e pjesëmarrjen e plotë të tyre në të gjitha aspektet e jetës, do të kërkojë kohë. 

Edhe Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020), pavarësisht 

risive lidhur me zbatimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, nuk përfshin mjaft 

objektiva për fëmijët me aftësi të kufizuara në veçanti. Objektivat kryesorë të tij synojnë trajtimin 

dhe rehabilitimin, pavarësisht hendekut të madh në ofrimin e shërbimeve komunitare të cilat nuk 

i mëshojnë aq sa duhet parandalimit dhe identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara. 

Konteksti në rrethin e Pukës 

 

Duke ju referuar Planit të Zhvillimit Social të rrethit Pukë, 5% e tërë popullsisë në rajonin e Pukës 

përbëhet nga persona me aftësi të kufizuara (582 individë me aftësi të kufizuara në total); ata 

vuajnë izolim social, mungesë të ardhurash, varfëri ekstreme dhe mungesë aksesi në tregun e 

punës. Edhe pse rrethi i Pukës ka hartuar një Plan të Zhvillimit Social për të rregulluar aktivitetet 

e tij në mbështetje të këtij komuniteti, mungojnë burimet financiare dhe aftësitë për të mbështetur 

këtë grup njerëzish tejet të margjinalizuar. Masat e vetëizolimit për COVID-19 dhe distancës 

sociale e kanë bërë situatën akoma edhe më keq. Situata për personat me aftësi të kufizuara është 

bërë shumë pesimiste. Mund të argumentohet lehtësisht se situata ka ndikuar në ekonomi në tërësi, 

megjithatë njerëzit me aftësi të kufizuara që tradicionalisht janë më vulnerabël, sot përballen me 

varfëri ekstreme dhe përjashtim social. Kriza e tanishme ka thelluar ciklin e margjinalizimit midis 

tyre, veçanërisht rininë (vajza dhe djem, gra dhe burra), e cila është vështirë të prishet. Megjithatë, 

për shkak të shifrave relativisht të mëdha të të rinjve, përqindja e të rinjve me aftësi të kufizuara 

në popullsinë e përgjithshme të personave me aftësi të kufizuara është 7%.  

Të dhënat mbi personat me aftësi ndryshe ne Bashkinë Pukë paraqiten në tabelën e mëposhtme 

(Tabela 1) .  

 



Njësia administrative PAK Të verbër Paraplegjikë Invalidë pune 

Pukë 86 15 12 114 

Gjegjan 50 6 5 44 

Qelëz 32 7 2 33 

Qerret 58 10 9 33 

Rrape 30 3 0 23 

 

Aftësitë e kufizuara më të zakonshme që hasen mes të rinjve janë problemet e komunikimit, 

kujdesit për veten dhe të të kuptuarit, ku secili llogaritet në rreth një të pestën e të gjitha aftësitë të 

kufizuara që janë raportuar (Tabela  1). Krahasuar me grupmoshat më të mëdha, të rinjtë vuajnë 

relativisht më shpesh nga aftësi të kufizuara mendore (kuptim dhe komunikim) sesa nga lloje të 

aftësive të kufizuara fizike (shikimi, dëgjimi dhe lëvizja). 

Ndërkohë në mënyrë që të krijohet një panoramë më e qartë në lidhje me fëmijët me aftësi të 

kufizuara që vazhdojnë shkollën në rrethin e Pukës, paraqitet tabela si më poshtë: 

Tabela 2.  

 Nr i 

nxenesve 
Femra Nr 

Mendor 

(i lehte) 
Femra Fizik Femra Rom Femra 

Shkollat          

Puke 9-

vjec 
346 146 13 8 6 5 

1 

 
4 1 

Luf 92 38 6 3 1 3 0   

Qelez 97 53 3 3 1     

Gjegjan 194  12 9 4 3 0   

Rrape 32 14 2 2      

Kopshtet          

Puke 56 25 1       

Luf 41 23 0       

Qelez 29 14 1       

Gjegjan  12 7 1      

 

Kjo tabelë tregon qartësisht numrin e saktë të fëmijëve me aftësi të kufizuara që vazhdojnë 

shkollën dhe shpërndarjen e tyre gjeografike në rrethin e Pukës. Sic shihet dhe nga tabela, në 
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qytetin e Pukës dhe në fshatin Gjegjan është edhe numri më i lartë i fëmijëve me aftësi të 

kufizuara.  

 

Objektivat e studimit 

 

Më konkretisht, ky studim synon të arrijë objektivat e mëposhtëm: 

 

o Të masë perceptimet për nivelin e cilësisë së shërbimeve për fëmijët / të rinjtë me 

aftësi të kufizuara në komunitet. 

 

o Të vlerësojë nivelin mundësive për zhvillim dhe integrim ekonomik dhe social të 

të rinjve me aftësi të kufizuara  

 

o Të vlerësojë aksesueshmërinë në institucionet dhe infrastrukturën publike në 

bashkinë e Pukë 

Metodologjia 

 

- Instrumentat  

Pyetësor dhe intervista gjysëm të strukturuara 

Të dhënat e mbledhura nga institucionet lokale: Bashkia, Zyra e Punës, Zyra Arsimore, Spitali.  

Hulumtimi i Planit Social të Bashkisë Pukë  

Takime me Organizatat joqeveritare që punojnë në territorin e Bashkisë dhe/ose Qarkut me 

projekte në fushën e kujdesit shoqëror dhe mbrojtjes sociale; 

Takime me përfaqësues nga sistemi arsimor; 

 

- Kampionimi  

10 mësues; 10 prindër/kujdestarë, 3 përfaqësues të pushtetit vendor dhe institucioneve, 20 

persona me aftësi të kufizuar 



- Kufizime  

Kufizime në kohë dhe pjesëmarrësit në studim shpeshherë shfaqnin mungesë motivimi për të marrë 

pjesë në studim. 

GJETJET KRYESORE 

PERCEPTIMET E INDIVIDËVE ME AFTËSI NDRYSHE 

 

Në studim morën pjesë 20 individë me aftësi të kufizuara: 10 me aftësi të kufizuara të lëvizjes, 4 

me aftësi të kufizuara të dëgjimit, 6 me aftësi të kufizuara të shikimit.  

Aksesi fizik dhe përshtatshmëria  

Pjesëmarrësit u pyetën në lidhje me realitetin e aksesit fizik dhe përshtatshmërinë e ambienteve 

për t’iu përgjigjur nevojave të tyre. Ata raportuan që asnjë ambient nuk mundëson aksesin fizik 

për ta dhe nuk ka asnjë lloj përshtatshmërie për të mundësuar frekuentimin e tyre. Rampat 

mungojnë në cdo ambient: shkolla, qendra shëndetësore, lokale dhe cfarë është më problem 

mungojnë edhe në ambientet familjare, gjë që e bën shumë të vështirë jetesën e individëve me 

aftësi të kufizuara.  

Shërbimet  

Pjesëmarrësit u pyetën në lidhje me shërbimet që ata kanë marrë në vitin e fundit dhe ata raportuan 

vetën ndihmën e kufizuar ekonomike si dhe në 6 raste kujdestar. Kujdestarët nuk janë të trajnuar 

dhe janë pjesëtarë të familjes, të cilët bëjnë edhe punë tjetër përvec kujdestarisë.  

Pjesëmarrësit raportuan që nuk kanë patur asnjë akses tek mbështetja psiko-sociale dhe e vetmja 

mënyrë për të luftuar stresin dhe depresionin mbetet familja dhe miqtë. Ata raportuan që edhe pse 

kanë shumë nevojë për rehabilitim fizik nuk ka qendra ditore që të ofrojnë shërbime për individët 

paraplegjikë dhe me nivel të lartë aftësie të kufizuar 

- Mungesë mundesie për t’u përfshirë në tregun e punës: as biznesi vendas dhe as 

institucionet shtetërore nuk kanë të punësuar individë me aftësi të kufizuara, edhe pse ligji 

kërkon një gjë të tillë kjo nuk bëhet e mundur për ta.  
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- Mungesë vullneti nga ana e vendim marrësve dhe biznesit vendor për të vendosur kuota 

pranimi në punë për përsonat me aftësi të kufizuar për procese pune që nuk kufizohen nga 

aftësitë e tyre fizike apo mendore. 

 

Informimi dhe këshillimi 

Pjesëmarrësit u pyetën nëse kishin marrë informacion dhe këshillim dhe ata raportuan se nuk u 

ishte ofruar informim apo këshillim. Aksesi në informacion është i vështirë edhe për shkak të jetës 

në zonat rurale, si dhe për shkak të barrierave që shkakton aftësia e kufizuar. Pjesëmarrësit 

raportuan që edhe pse kanë shumë nevojë për këshillim për punësim sidomos për të rinjtë, ata nuk 

dinë se ku të drejtohen dhe ndihen shumë të konfuzuar dhe pesimist për të ardhmen e tyre në fushën 

e punësimit.  

Izolimi  

Personat e intervistuar treguan histori të shumta të izolimit të tyre. Ata ndihen si në burg brenda 

mureve të shtëpive të tyre. Disa raportuan që familjarët shpesh nuk ndihen komfort dhe shpesh e 

shmangin paraqitjen e tyre në publik apo evente komunitare, gjë që i bën individët me aftësi të 

kufizuara të ndihen të përbuzur dhe të izoluar.  

Pajisjet ndihmëse (për të lexuar, dëgjuar dhe lëvizur) 

Pjesëmarrësit në studim raportuan mungesë aksesi ndaj pajisjeve asistuese, si p.sh. pajisje 

ndihmëse për të lexuar, shkruar, dëgjuar dhe lëvizur, të cilat do t’ua bënin atyre të mundur të 

kryenin detyrat e përditshme dhe të nxisnin pavarësinë personale. Karriket me rrota janë siguruar 

individualisht me ndihmën e familjes dhe nuk janë të rehatshme. Pajisjet për të lexuar apo shkruar 

mungojnë. Personat me aftësi të kufizuara në fushën e dëgjimit kanë siguruar aparatura për të 

dëgjuar individualisht, por janë me cilësi të dobët dhe është e vështirë të mirëmbahen në kushtet e 

jetesës larg zonave urbane.  

Informacion në lidhje me procedurat mjekësore dhe medikamentet 

Individët e intervistuar u shprehën që informacioni në lidhje me procedurat mjekësore dhe 

medikamentet është i pakët dhe jo i përditësuar. Këta individë nuk mund të shkojnë të pashoqëruar 



tek mjediset spitalore sepse e kanë të pamundur të komunikojnë, sidomos në rastin e aftësisë së 

kufizuar të të folurit apo të dëgjuarit.  Interpretimi i gjuhës së shenjave mungon nëpër institucionet 

shtetërore dhe shëndetësore. Mungesa e informacionit, bashkuar me sjelljen e pandjeshme të 

specialistëve të kujdesit shëndetësor, çon në përjashtimin e grave që nuk dëgjojnë nga shërbimet 

shëndetësore. Shërbimet rehabilituese mungojnë edhe pse janë shumë të rëndësishme për individët 

me aftësi të kufizuara. Rimbursimi për mendikamentet mjekësore edhe pse shumë pozitiv, nuk 

mjafton. Rehabilitimi fizik është i domosdoshëem për gjendjen e tyre. Mungesa e qendrës së 

rehabilitimit shkakton probleme shumë të mëdha për shëndetin e tyre jo vetëm fizik por edhe 

mendor.  

Një tjetër problem shumë i madh janë edhe kostot e trajtimit, të cilat janë shumë të larta dhe të 

papërballueshme për mundësitë e individëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre.  E 

vetmja mënyrë që ka funksionuar për të bërë të mundur rehabilitimin fizik individual është ndihma 

e dhënë nga familjarët apo miqtë. Shumica e tyre marrin borxhe të larta të cilat e kanë shumë të 

vështirë për t’i paguar. Më të varfërit janë ata që janë të destinuar që gjendja e tyre shëndetësore 

të përkeqësohet edhe për shkak se këta individë kanë edhe sëmundje shoqëruese që janë të natyrës 

kronike. Kjo gjë shihet më së shumti tek individët paraplegjikë të cilët kanë komplikacione të 

mëdha shëndetësore, sidomos nëse kanë kaluar në procese kirurgjikale.  

Sjellja e punonjësve të institucioneve publike  

Mentaliteti, niveli i ulët i përgjigjshmërisë dhe pergjegjshmërisë, profesionalizmi, niveli i ulët i 

bashkëpunimit dhe etika ishin problemet kryesore që përmendën personat me aftësi të kufizuara 

kur përshkruan sjelljen e punonjësve të inistitucioneve. Sjellja e papërgjegjshme shkakton stres 

dhe konfuzion tek individët me aftësi të kufizuara.   

Punonjësit publikë janë të patrajnuar dhe nuk kanë ekspertizë profesionale në fushën e aftësisë së 

kufizuar. Ata nuk kanë informacion se si duhet të komunikojnë me individët me aftësi të kufizuara 

dhe nuk i kuptojnë problemet komplekse të shëndetit të tyre mendor dhe fizik.  

Zyrtarët e pushtetit vendor nuk janë të angazhuar plotësisht për të bërë politika dhe për të krijuar 

mundësi për individët me aftësi të kufizuara.  Ata mjaftohen me kalimin e listës së ndihmës 

ekonomike dhe nuk mendojnë më tej për nevojat e tjera shumë të rëndësishme që kanë individët 

me aftësi të kufizuara.  
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Sjellja e anëtarëve të komunitetit me personat me aftësi të kufizuara  

Personat me aftësi të kufizuara përballen çdo ditë të jetës së tyre me fjalë fyese, si “budallenj,” “të 

çmendur”, “sakatë,” etj.  

Komuniteti është përjashtues për ‘ta duke krijuar barriera komunikimi dhe përfshirjeje. Individët 

me aftësi të kufizuara përballen çdo ditë dhe në çdo situatë me shmangien, rerfuzimin, bullizimin 

dhe ngacmimin, sidomos kur janë në moshë shkollore apo të rinj.  

Lagjet ku banojnë individët me aftësi të kufizuara në përgjithësi nuk ofrojnë asgjë për ta: nuk ka 

ambiente ku ata mund të shlodhen, rrugica që të mund t’i aksesojnë apo mundësi argëtimi të 

çfarëdo lloji.  

Sjellja e familjarëve me personat me aftësi të kufizuara 

Familjarët mbeten mbështetja shpeshherë e vetme dhe më e madhe për individët me aftësi të 

kufizuara. Familjarët janë ata që përballen me të gjitha sfidat që sjell aftësia e kufizuar sidmos me 

konsumimin e burimeve, të energjisë dhe të të gjitha kursimeve familjare. Pjesëtarët e familjeve 

duhet t’u përshtaten rrethanave në ndryshim. Nëse të dy prindërit janë të punësuar, njëri prej tyre, 

zakonisht, nëna e lë punën dhe merr përgjegjësitë e kujdestares. Por ndodh që punën e lënë edhe 

pjesëtarë të tjerë të familjes dhe kalojnë në rolin e kujdestarit.  

PERCEPTIMET E PËRFAQËSUESVE TË PUSHTETIT VENDOR DHE 

INSTITUCIONEVE 

3 përfaqësues të institucioneve (2 nga bashkia dhe 1 nga Zyra e Punës) u intervistuan për të dhënë 

mendimet e tyre se çfarë shërbimesh u ofrohen individëve me aftësi ndryshe. Ata ju përgjigjen 

pyetjes “Çfarë shërbimesh ofrohen për personat me aftësi të kufizuara?”. 

Përfaqësuesit e bashkisë thanë që bashkia Pukë ka zhvilluar një Plan Social, i cili duhet të 

zbërthehet në projekte konkrete në lidhje me përfshirjen dhe integrimin e personave me aftësi të 

kufizuara. Bashkia Pukë ofron ndihmë ekonomike për personat me aftësi të kufizuara dhe në 

rastet më të rënda siguron shërbimin nga ndihmësi personal, i cili siguron mbështetje personale 

në cilësinë e ndihmësit për kujdesin personal për:  



 

i. personat me aftësi të kufizuara të nivelit shumë të rëndë;  

ii. personat e verbër;  

 

Bashkia Pukë është duke planifikuar për të bërë të mundur hapjen e një Qendre komunitare e cila 

mund të ofrojë  

- shërbime për rehabilitimin fizik dhe psiko-social;   

- këshillime për prindërimin, punësimin, edukimin shëndetësor, edukimin, kalimin e 

kohës së lirë;  

- fuqizimin e individit/familjes;  

 

Punonjësi i Zyrës së Punës raportoi se nuk ka punëkërkues me aftësi të kufizuara dhe asnjë nga 

kjo kategori nuk ka marrë pjesë në trajnimet për aftësi pune që ofrohen nga kjo zyrë. Arsyet kanë 

të bëjnë me faktin që pjesëmarrja e individëve me aftësi të kufizuar në këto trajnime bëhet 

pothuajse e pamundur për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, si dhe e mungesës së aksesit. 

Këto trajnime ofrohen në qendrat urbane (në Shkodër) dhe kjo gjë e bën përveçse fizikisht të 

pamundur, edhe nga ana financiare shumë të vështirë.  

Numri i të punësuarve nga kjo kategori është ________________ 

 

PERCEPTIMI I PRINDËRVE/ FAMILJARËVE NË LIDHJE ME NEVOJAT E 

FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR  

10 prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara u intervistuan në lidhje me sfidat që u duhet të 

përballen në përditshmërinë e tyre, nevojat e fëmijëve të tyre si dhe me aksesin në shërbime dhe 

informacion që kanë ata për të bërë të mundur përballimin e situatës në të cilën ndodhën.  

Sfidat e prindërve  

- Mungesa e aksesit në shërbime: Prindërit u shprehën që kostot e trajtimit të fëmiijëve të 

tyre ishin tepër të larta për mundësitë buxhetore të tyre. Ata ishin të mendimit që asistenca 

që marrin është e pamjaftueshme.  
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- Efekti në mirëqënien e të gjithë familjes: Aftësia e kufizuar ka efekt të jashtëzakonshëm 

tek e gjithë familja sepse gjendja e fëmijëve me aftësi të kufizuara prek prindërit, vëllezërit 

e motrat dhe të afërmit.  

 

- Moszbatimi i ligjit: Prindërit e intervistuar ishin të shqetësuar që ligje të tilla si “Arsimi 

gjithëpërfshirës” apo “Kuotat në punësim” nuk zbatohen. Problemi më i përgjithshëm ka 

të bëjë me faktin që prindërit nuk i njohin ligjet dhe sidomos ligjet që lidhen direkt me 

aftësinë e kufizuar dhe as ligjet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Prindërit e informuar 

kanë mundësi të mbrojnë të drejtat e fëmijës së tyre.  

 

- Nevoja për mbështetje psikologjike për prindërit dhe kujdestarët: prindërit kanë 

nevojë për mbështetje gjatë fazës së diagnostikimit dhe vlerësimit të situatës nga 

profesionistët. Prindërit e kanë shumë të vështirë ta pranojnë faktin që fëmija i tyre është 

në gjendje të tillë. Ata nuk duan ta pranojnë faktin që fëmija i tyre është identifikuar me 

aftësi të kufizuara. Prindërit ndihen të zemëruar, madje shpesh dhe fajtorë, për situatën. 

Raste më të vështira janë ato kur prindërit vetë kalojnë situata shumë të vështira, kur 

ndjenja e turpit, e fajit, e përgjegjësisë, e humbjes, e mungesës së shpresës rritet në kufijtë 

e depresionit.  Prindërit duhet të mbështeten që të mund të pranojnë faktin që fëmija e tyre 

ka aftësi të kufizuara.  

 

Sfidat e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

- Shmangia dhe refuzimi: Fëmijët me aftësi të kufizuar të nivelit të lartë nuk pranohen në 

kopshte dhe shkolla. Arsyet e refuzimit kanë të bëjnë me diskriminim, mungesën e aftësive 

për të punuar me këta fëmijë, si dhe mungesën e pajisjeve adekuate për të bërë të mundur 

të mësuarit e diferencuar dhe të përshtatshëm për këta fëmijë.   

 

- Mungesë shërbimesh kur banon larg qendrës së Bashkisë: Aksesi në shërbime i 

fëmijëve / të rinjve me aftësi të kufizuar është në nivel shumë të ulët. I vetmi përfitim 

mbetet vetëm aksesi tek ndihma ekonomike, e cila është e pamjaftueshme për të përballuar 

jetesën. Fëmijët / të rinjtë që jetojnë në zonat jashtë qytetit e kanë edhe më të ulët aksesin 



në shërbime, sidomos ata që kanë aftësi të kufizuar në lëvizje apo vizive. Për ta nuk ka 

akses në rrugët e fshatit dhe as në institucionet publike.  

 

- Mungesë shërbimi shëndetësor adekuat: Nuk ka qendra që ofrojnë shërbimet bazë për 

ta si psh. Fizioterapi, këshillim psikologjik. Shërbimet shëndetësore dhe ato të shëndetit 

mendor janë esenciale për fëmijët autikë... ata kanë nevojë për fizioterapi, ergoterapi, 

logoterapi. Përndryshe ata asnjëherë nuk do të jenë të pavarur.  

 

 

- Mungesë aksesi në trajnime dhe kurse profesionale: nuk ka mundësi për kurse dhe 

trajnime të përshtatshme për gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Edhe kur këto 

kurse bëhen të mundura për bashkëmoshatarët e tyre, ata për shkak të gjendjes së tyre nuk 

mund të marrin pjesë. Kurset ofrohen në zonat urbane dhe nuk ka asnjë përshtatshmëri që 

mund të bëjë të mundur aksesin e tyre në këto kurse.   

 

 

Nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara:  

- Nevoja për t’u integruar me fëmijët e tjerë: prindërit thanë që fëmijët e tyre kanë shumë 

dëshirë të integrohen me fëmijët e tjerë por kjo gjë bëhet e vështirë sepse ata i përjashtojnë 

dhe i izolojnë.  

- Nevoja për të patur aktivitete argëtuese dhe zhvillimore: fëmijët kanë nevojë për aktivitete 

argëtuese që janë të përshtatshme me gjendjen e tyre, por kjo gjë është shumë e vështirë 

sepse nuk ka struktura apo organizata që e mundësojnë këtë gjë. Shkollat edhe pse përpiqen 

nuk realizojnë dot aktivitete argëtuese për fëmijët e kësaj kategorie.  

- Nevoja për të dalë nga izolimi (ata rrinë të mbyllur brenda): edhe pse fëmijët e kanë të 

domosdoshme të dalin nga ambientet e shtëpive dhe të argëtohen nuk ka mjedise argetuese 

në komunitet dhe as përshtatshmëri të ambientit fizik që të mundësoje daljen e tyre nga 

izolimi.  

- Nevoja për sjellje respektuese nga ana e fëmijëve të tjerë apo e komunitetit në përgjithësi: 

fëmijët e tjerë i fyejnë dhe i përjashtojnë fëmijët me aftësi ndryshe për shkak të mentalitetit 

ekzistues përjashtues për çdo gjë që nuk është në konformitet me të përgjithshmen. Fjalët 
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apo veprimet e gjestet fyese e shtojnë stresin e fëmijëve të kësaj kategorie dhe e shtojnë 

sjelljen e tyre vetëizoluese dhe depresive.  

- Nevoja për zhvillim dhe për të ndërtuar aftësi profesionale: për të rinjtë e moshës 17-18 

vjeç lind nevoja për të ndërtuar aftësi profesionale dhe të karrierës, por kjo gjë bëhet e 

pamundur për shkak të gjendjes së tyre, mungesës së informacionit, mungesës së burimeve 

dhe mungesës së ofruesve në nivel vendor dhe rural.   

- Nevoja për pajisje të specializuara, si p.sh. pajisjet që shërbejnë për rehabilitim fizik, për 

të lëvizur, për të dëgjuar apo për të shikuar: këta fëmijë në veçanti kanë nevojë jetësore për 

pajisjet që duhen për të mundësuar jetën e tyre normale. Këto pajisje gjenden me vështirësi, 

kushtojnë shumë dhe duhet të mobilizohet e gjithë familja për të kontribuar financiarisht 

për të bërë të mundur mundësimin e këtyre pajisjeve.  

- Nevoja për informacion: Kopshtet dhe shkollat nuk ofrojnë informacion cilësor, që do t’u 

mundësonte fëmijëve me aftësi të kufizuar të kishin rezultate të mira arsimore. 

Informacioni mungon edhe për kujdesin shëndetësor, shërbimet e disponueshme, të drejtat 

e fëmijëve me aftësi ndryshe apo edhe për mundësi për zhvillim dhe karrierë.  

 

PERCEPTIMET E MESUESVE QE PUNOJNË PËR TË MBESHTETUR FËMIJET ME 

AFTËSI NDRYSHE  

 

Sipas Zyrës Arsimore Pukë numri i nxënësve me aftësi të kufizuar është 40; numri i mësuesve 

4. 

10 mësues (4 që punojnë direkt me fëmijët me aftësi ndryshe) dhe 6 mësues që kanë në klasat e 

tyre fëmijë me aftësi ndryshe dhe janë trajnuar nga Ministria e Arsimit për të mbështetur fëmijët 

me aftësi të kufizuara që janë të përfshirë në sistemin mësimor) u intervistuan për të dhënë 

mendimet e tyre se si punohet me këta fëmijë. Ata iu përgjigjen pyetjeve “Cilat janë sfidat për të 

mbështetur fëmijët me aftësi ndryshe” si edhe “Çfarë strategji mësimdhënieje përdorni me nxënësit 

me aftësi ndryshe”.  

Sfida për të mbështetur fëmijët me aftësi ndryshe: 

- Mungesa e pajisjeve adekuate: në shkollë mungojnë pajisjet adekuate për të bërë të 

mundur mësimdhënien efektive dhe në përputhje me nevojat specifike të këtyre fëmijëve. 



Psh. përdorimi i videove, lojrave të animuara do ta përmirësonin mundësinë e të nxënit të 

tyre.  

 

- Mungesa e përshtatshmërisë së ambienteve të shkollave: shkollat nuk kanë rampa dhe 

ambientet nuk janë aspak të përshtatura për të plotësuar nevojat e fëmijëve me aftësi 

ndryshe.  

 

  

- Vështirësi për të përfshirë psikologun e shkollës: numri i psikologëve është shumë i 

kufizuar në shkolla. Këta fëmijë kanë nevojë të përditshme të punojnë me psikologun e 

shkollës, por psikologët janë të pamjaftueshëm. Ka raste kur psikologët nuk e njohin mirë 

natyrën e gjendjes së fëmijës dhe nuk arrijnë të punojnë me ta në mënyrë adekuate. Ka 

edhe psikologë që janë të pamotivuar dhe të papërgjegjshëm dhe nuk e kryejnë punën e 

tyre me profesionalizëm.  

 

- Diskriminimi, menjanimi dhe izolimi nga fëmijë të tjerë: Fëmijët e tjerë tregojnë sjellje 

diskriminuese dhe izoluese ndaj këtyre fëmijëve. Ata përdorin fjalë fyese dhe nuk i 

përfshijnë në lojrat e tyre apo u largohen.  

 

- Vështirësia e bashkëpunimit me prindërit: disa nga prindërit janë të lodhur dhe shpesh 

përgjegjësinë për gjendjen e fëmijëve të tyre e kërkojnë tek mësuesit. Ata nuk duan ta 

pranojnë gjendjen e fëmijëve të tyre dhe nuk tregojnë nivelin e duhur të bashkëpunimit.  

 

- Mungesë informimi në lidhje me nevojat shëndetësore të fëmijëve: edhe pse mësuesit 

ishin të trajnuar për të punuar me fëmijët me aftësi ndryshe, ata nuk ishin të trajnuar për të 

kuptuar dhe adresuar nevojat shëndetësore të këtyre fëmijëve.  

Strategji mësimdhënie për nxënësit me aftësi ndryshe: 

- Fotografia: Fotografia si një mënyrë eksplorimi, shprehjeje dhe frymëzimi përdoret për të 

punuar me fëmijët me aftësi ndryshe. Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, 

e cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa arte të tjera. Fëmijët me aftësi 
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ndryshe mund të përfshihen më me efektivitet nëse përdoren fotot për të zgjuar kreativitetin 

e tyre. Shpeshherë atyre iu jepet mundësia për të punuar me shumë foto me të cilat ata 

ndërtojnë ngjarje apo shprehin mendimet e tyre.   

 

- Loja: Loja është pjesë e rëndësishme e fëmijërisë dhe e proceseve të rritjes. Loja e 

përzgjedhur me kujdes i ndihmon fëmijët të mësojnë për jetën dhe është argëtuese dhe 

kënaqësidhënëse. Loja I ndihmon fëmijët me aftësi ndryshe për të mësuar sesi të ndërtojmë 

marrëdhënie dhe të komunikojnë me fëmijë të tjerë në mënyrë shumë të natyrshme dhe 

shërben për të eleminuar barrierat që ndërtohen midis fëmijëve me aftësi ndryshe apo edhe 

në mes tyre dhe fëmijëve të tjerë.  Disa mësues e kanë përdorur me sukses terapinë e lojës 

si mjet edukativ për të nxitur lëvizjen motore, të folurën, komunikimin, bashkëpunimin, te 

menduarin, aktivitetin fizik e, mbi të gjitha, aktivitetin social. Disa të tjerë, po ashtu, e kanë 

përdorur si mjet diagnostikues e vlerësues të aftësive e vështirësive në të mësuar. 

 

- Nxitja dhe mbështetja: Mësuesit që punojnë me fëmijë me aftësi ndryshe përdorin 

nxitjen në mënyra inovative me qëllim përfshirjen e tyre në procesin e të mësuarit. Nxitja 

mund të bëhet përpara ose gjatë zhvillimit të detyrave të klasës. Nxitja mund të jetë 

thjesht duke e mbajtur dorën e vet mbi dorën e vogël të fëmijës. Po mund edhe të jetë 

mbështetje për të ecuar apo lëvizje motorike. Nxitja bëhet edhe me fjalë dhe me gjeste 

për të bërë të mundur nga ana e tyre që të kuptojnë udhëzimet e mësuesit.  

 

 

- Stimuli: Mësuesit që punojnë me fëmijët me aftësi ndryshe janë trajnuar sesi të përdorin 

stimujt për të rritur mundësinë e të nxënit për fëmijët. Stimuli përbën një proces, që mund 

të jetë kohë e lirë, shoqërime me shokë a shoqe, lodra, lojë, ëmbëlsira etj., sipas dëshirave 

e parapëlqimeve individuale. Zgjedhja e stimujve bëhet me kujdes dhe në mënyrë të 

përshtatshme duke përfshirë edhe fëmijën në zgjedhje. Dhënia e stimujve duhet të jetë 

shumë e kujdesshme dhe duhet të ndodhë menjëherë pas një sjellje të mirë dhe duhet të 

shoqërohet me entuziazëm. Stimujt përdoren shumë me kujdes dhe në pështatshmëri me 

procesin e të mësuarit.  

 



- Ndarja dhe copëzimi i detyrës komplekse në hapa të vegjël:  është një mënyrë që përbën 

edhe thelbin e punës me këta fëmijë. Për këtë mësuesit përgatitën që në shtëpi dhe cdo hap 

e planifikojnë me shumë kujdes.  

 

 

- Zëvendësimi i sjelljes së padëshiruar me një alternativë tjetër të pranueshme: Edhe 

kjo përbën një sfidë të vazhdueshme për mësuesit që merren me edukimin e fëmijëve me 

aftësi ndryshe dhe ndodh në çdo element të mësimdhënies.   

 

- Përshtatje e mjedisit fizik: Mësuesit janë përpjekur shumë që të përshtasin ambientin 

fizik duke i vendosur fëmijët me aftësi ndryshe larg dyerve e dritareve për siguri e për të 

parandaluar ikjet e paparashikuara apo të paparalajmëruara, çka mund të plotësohet dhe 

me shenjat STOP, radha ime - radha jote, tani – pastaj.  Shpesh këta fëmijë ulen pranë 

mësuesit për ta bërë monitorimin e sjelljes së tyrë më efektiv. Vendi dhe pozicioni i 

mësuesit ndihmës ndryshon në bazë të nevojave të nxënësit. Fillimisht rekomandohet 

qëndrimi në krah të nxënësit, pozicion i cili, në varësi të shkallës së vështirësisë së 

detyrës dhe me kalimin e kohës, mund të zhvendoset natyrshëm mbrapa bankës për të 

lejuar më shumë pavarësi.  Mbështetja pamore është një mjet i dobishëm, i cili përfshin 

pikturat, simbolet, shenjat, çka i ndihmon studentët me aftësi të kufizuara të 

përqëndrohen, të kuptojnë gjuhën e shkruar, të abstragojne nga rrjedha e veprimeve, 

kalendari, koha dhe vendi. Drita natyrale ndihmon e qetëson më shume se ajo artificiale.  
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PËRFUNDIME & REKOMANDIME 

 

Përfundime  

- Parandalimi fillon me të kuptuar më të thellë nga të gjithë: institucionet dhe komuniteti. 

Mund të bëhet shumë për të ndërtuar reziliencën mendorë që në moshë të re për të ndihmuar 

të parandalohen sëmundjet mendore tek adoleshentet dhe të rinjtë, si dhe për t’I ndihmuar 

ata të shërohen nga sëmundjet mendore. Parandalimi do të thotë që të njihen shenjat e para 

të sëmundjes nga prindërit dhe mësuesit me qëllim që të ndërhyhet sa më herët dhe të 

ndihmohen fëmijët që të përballen me sfidat e përditshme.  

- Gjysma e sëmundejve mendore fillojnë që në moshën 14 vjecare, por shumica e tyre nuk 

trajtohen.  

- Depresioni është sëmundja mendore më e përhapur tek adoleshentët, sëmundje e cila nuk 

njihet, nuk merret seriozisht dhe nuk trajtohet.   

- Vetëvrasja është shkaku I dytë I vdekjeve në mes të rinjve të moshës 15-29 vjec.  

- Përedorimi i alkolit dhe drogave është cështja më e madhe e shumë vendeve që con në 

sjellje të rrezikshme të të rinjve dhe dëmton shëndetin e tyre;  

- Crregullimi i të ngrënit është po ashtu një problem shumë I madh tek adoleshentët;  

- Inidvidët me aftësi të kufizuara në zonën e Pukës janë të përjashtuar nga ana sociale.  

- Inidvidët me aftësi të kufizuara përballen me shumë sfida si: mungesën e aksesit fizik dhe 

përshtatshmërisë, qasjes së pamjaftueshme në informacion, mungesës së shërbimeve të 

rehabilitimit, kosto të pamundura trajtimi si edhe qëndrime diskriminuese dhe përjashtuese 

nga komuniteti dhe institucionet.  

- Institucionet nuk tregojnë nivelin e duhur të përgjegjshmërisë dhe përgjigjshmërisë dhe 

nuk ndërmarrin iniciativa dhe politika për integrimin dhe zhvillimin e individëve me aftësi 

të kufizuara. 

- Në ambientet e shkollave fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me izolimin, përjashtimin 

dhe bullizmin.  

- Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mbështetje dhe ndihmë 

psikologjike, ekonomike dhe sociale.  

 



Rekomandime  

Zyrtarizimi i datës 10 Tetor “Dita ndërkombëtare e aftësisë së kufizuar” për të krijuar një platformë 

për të promovuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, për të rritur përfshirjen dhe 

pjesëmarrjen e tyre, për të krijuar politika dhe procedura për të përmbushur nevojat e tyre si edhe 

për të bërë të mundur ndrëgjegjësimin e qytetarëve për më shumë shërbime, më shumë mbështetje 

dhe më shumë mirëkuptim për këtë shtresë.  

Në shkolla  

- Kualifikimi i vazhdueshëm jo vetëm i mësuesve që punojnë direkt me nxënësit me aftësi 

ndryshe, por edhe i mësuesve të tjerë.  

- Mobilizimi i mësuesve dhe prindërve për të edukuar fëmijët në lidhje me sjelljet jo 

diskriminuese dhe për të mundësuar sjellje mbështetëse dhe përfshirëse për fëmijët me 

aftësi të kufizuara. 

- Përshtatja e programit mësimor në shkolla për të respektuar nevojat e fëmijëve me aftësi 

ndryshe.  

- Sigurimi i informacionit mbi të drejtën për arsim për fëmijët me aftësi të kufizuar duke e 

dërguar informacionin tek prindërit atje ku ata jetojnë.  

- Trajnimi i mëtejshëm i psikologëve në shkolla për të bërë të mundur punë të diferencuar 

me fëmijët e kësaj kategorie.  

- Vazhdimi i gjetjes së mënyrave më efikase të mundshme për të punuar me fëmijët me aftësi 

ndryshe dhe për të bërë të mundur të nxënit maksimal dhe përshtatshmërinë e metodave 

didaktike me nevojat specifike të këtyre fëmijëve.  

- Përmirësimi i bashkëpunimit, angazhimit dhe komunikimit mësues-prindër për të bërë të 

mundur përpjekje të integruara në mes tyre dhe për ta parë njëri tjetrin si parnerë dhe jo për 

të hedhur fajin tek njëri tjetri.  

- Hartimi i udhëzuesëve në lidhje me atë që duhet të bëjnë prindërit pasi të mësojnë se fëmija 

e tyre ka një aftësi të kufizuar. 

- Shpërndarja e përvojave të mira në shkallë sa më të gjerë. 

- Përgatitja e terrenit brenda klasës ku gjithëpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta nuk 

kufizohet vetëm tek socializimi/atashimi me moshatarët. 
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- Trajnimi i mësuesve për gjithëpërfshirjen dhe trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në 

aktivitetet shkollore. 

 

 

Në institucione 

- Bashkia duhet të zbërthejë Planin Social në projekte dhe aktivitete efektive në mënyrë që 

të planifikojë integrimin social, ekonomik dhe shëndetësor të individëve me aftësi të 

kufizuara.  

- Bashkia duhet të planifikpojë një një fond të posaçëm për përmirësimin e aksesit fizik dhe 

përshtatshmërisë për personat me aftësi të kufizuara.  

- Bashkia duhet të planifikojë ngritjen e qendrave sociale jo vetëm në qytetin e Pukës, por 

edhe mini qendra në zonat rurale për të bërë të mundur ofrimin e shërbimeve të munguara 

për individët me aftësi të kufizuara. Këto shërbime duhet të jenë të integruara 

(shëndetësore, argëtuese dhe zhvillimore).  Për këtë ajo duhet të bashkëpunojë me donatorë 

të mundshëm si dhe me organizatat eksistuese të shoqërisë civile.  

- Krijimi i qendrës ditore që ofron shërbim gjysëmditor ose të plotë ditor, i cili mund të 

përdoret një ose disa ditë në javë dhe sigurojnë shërbime specifike për fëmijët me aftësi të 

kufizuara - Shërbimet për këtë kategori përfshijnë terapi zhvillimi, fizioterapi, logopedi 

mbështetje psikologjike, përkujdesje fizike, ushqim për qëndrimin ditor; 

- Bashkia dhe institucionet e tjera duhet të buxhetojnë për të përshtatur ambientet e tyre për 

ti bërë ato të aksesueshme dhe të përshtatshme për nevojat e individëve me aftësi të 

kufizuara (rampa, ndricim etj.).  

- Bashkia duhet të zbatojë kuotat për punësimin e individëve me aftësi të kufizuara dhe të 

ushtrojë presion tek institucionet e tjera si edhe bizneset vendase që të zbatojnë kuotat në 

punësimin e individëve me aftësi të kufizuara.  

- Duhet të trajnohet stafi i bashkive për të rritur nivelin e profesionalizmit, ekspertizës dhe 

etikës profesionale përgjigjshmërisë dhe përgjegjshmërisë në lidhje me nevojat e 

individëve me aftësi të kufizuara.  

- Mbrojtja sociale duhet të përqëndrohet tek ndërhyrjet në moshë të hershme, tek shërbimet 

parandaluese dhe tek mbështetja familjare. 



- Bashkia duhet të zbatojë me përpikmëri legjislacionin në lidhje me të drejtat e aftësisë së 

kufizuar duke ngritur dhe forcuar struktura të vecanta për zbatimin e legjislacionit dhe 

monitorimin e zbatimit të tij. 

- Bashkia duhet të koordinojë me Zyrën e Punës për të bërë të mundur të krijohet një program 

i vecantë për të aftësuar për punë individët me aftësi të kufizuara në moshë për punë dhe 

që gjendja e tyre shëndetësore e lejon punësimin, duke i ofruar këto kualifikime afër 

qendrave ku ata banojnë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


