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1. PËRMBAJTJA 

Ky raport përmbledh gjetjet kryesore dhe rekomandimet e politikave që vijnë nga një seri 

takimesh të grupeve të punës të organizara (gjatë 2018-2019) nga projekti me një numër të 

madh aktorësh, përfshirë këtu përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të 

kufizuara, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, institucioneve të qeverisjes qendrore 

dhe vendore, si dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe projekteve zhvillimore që 

punojnë me PAK në Shqipëri. Ndonëse numri i rekomandimeve të adresuara nga 

pjesëmarrësit në sesionet e grupeve të punës ka qenë shumë i madh dhe me një gamë të 

gjerë temash, rekomandimet e mëposhtme janë përzgjedhur si ato më të rëndësishmet që 

do të duhet të treajtohen me prioritet: 

• Sgurimi i harmonizimit të plotë të legjislacionit shqiptar me Konventën për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK).  

• Përmirësimi i aksesit për personat me aftësi të kufizuara, në nivele të barabarta me të 

tjerët, në mjedisin fizik, në transport, në informacione dhe komunikime, përfshirë këtu 

në TIK si dhe mjetet dhe shërbimet e tjera.  

• Zhvillimi i “vendimmarrjes së mbështetur” për personat me aftësi të kufizuar në të gjithë 

vendin, duke zëvendësuar sistemin aktual të kujdestarisë. 

• Futja e konceptit dhe rolit të "asistencës personale" për personat me aftësi të kufizua, 

duke zëvendësuar konceptin aktual të "kujdestarit". 

• Zhvillimi i shërbimeve të bazuara në komunitet dhe reformimi i sistemit të kujdesit 

shëndetësor dhe social për personat me aftësi të kufizuara, përfshirë vendosjen e 

burimeve të nevjoshme për zhvillimin e alternativave me bazë komunitare. 

• Zhvillimi dhe rritja e efektivitetit të shërbimeve të ndihmës ligjore falas dhe rritja e 

ndërgjegjësimit të publikut dhe institucioneve lidhur me disponueshmërinë e ndihmës 

juridike falas për PAK.  

• Pregatitja dhe zbatimi i fushatave të gjëra dhe efektive të informimit dhe ndërgjegjësimit 

publik rreth zotësisë së PAK për të vepruar si dhe organizimi i trajnimeve me nëpunësit 

publik (përfshirë ligjor, shëndetësor, social, këshillimor, etj.) për të pranuar, respektuar 

dhe zbatuar këto të drejta. 

• Nxitja e përfshirjes ekonomike dhe sociale të PAK dhe forcimi i kapaciteteve të 

komunitetit të PAK dhe organizatave të tyre për të ngritur zërin dhe advokuar më 

gjerësisht dhe në mënyrë me efektive për të drejtat e tyre. 

• Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së arsimimit të PAK, përfshirë përmirësimin ose 

rikonceptimin e kurrikulave, sigurimin e burimeve dhe pajisjeve të veçanta për proceset 

e të mësuarit, si dhe përmirësimin e kualifikimit të mësuesve se si të identifikojnë dhe 

plotësojnë më mirë nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
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2. HYRJE 

Paftësia nuk është diçka që individët e kanë, ajo çka ata kanë janë dëmtime ose mangësi. Këto 

dëmtime apo mangësi mund të jenë të natyrave të ndryshme. Përfshirë fizike, ndijore, 

neurologjike, psikiatrike, intelektuale ose të një natyre tjetër. Paaftësia është procesi që 

ndodh kur një grup njerëzish krijojnë barriera duke krijuar një botë vetëm për veten e tyre, 

duke mos marrë parasysh dëmtimet apo mangësitë që personat e tjerë mund të kenë. 

Paaftësia lidhet me ndërveprimin mes personit me dëmtime/mangësi dhe ambjentit social 

dhe fizik dhe ka të bëjë shumë me diskriminimin. Sipas vlerësimit të INSTAT1 rreth 6.2% e 

popullsisë shqiptare mbi moshën 15 vjeçare kanë të paktën një nga format e mëposhtme të 

dëmtimit/mangësis: viziv, dëgjimo, lëvizshmëri, dëmtim sensor, vetëkontroll dhe komunikim. 

Sipas informacionit të cituar në Planin Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të 

Kufizuar (PKVPAK) të vitit 2016, 162,350 persona në vitin 2014 dhe 157,434 në vitin 2015, kanë 

marrë përfitime sociale të lidhura me aftësinë e kufizuar dhe 74,373 prej tyre janë persona 

me aftësi të kufizuara të lidhura me punën. Raportohet se rreth 79% e familjeve që kanë 

anëtarë me aftësi të kufizuar varen nga ndonjëra prej formave të përfitimit të kujdesit social2. 

Pavarësisht shtrirjes së legjislacionit dhe politikave në fuqi si dhe përmirësimeve të ndoshura 

gjatë vitet e fundit, PAK vazhdojnë të përballen me pengesa të shumëfishta në përfshirjen 

sociale, ekonomike dhe politike.  

Caritas Shqipëri, bazuar në vizionin e tij për fuqizimin e dinjitetit të çdo anëtari të shoqërisë 

si një element të pandarë të qenies humane, mbështet dhe ofron shërbime për personat me 

aftësi të kufizuara, si dhe përkrah dhe shërben si zëdhënës për të drejtat dhe interesat e tyre. 

Ai i shoqëron, i dëgjon dhe ngren zërin për ta, kështu që çështjet e trajtuara në këtë dokument 

përfaqësojnë gjithashtu shprehjet e kërkesave që ata kanë. Caritas Shqipëri, së bashku me 

partnerë të tjerë nga vende të ndryshme, po zbaton projektin e SOCIETIES3. Projekti është 

financuar nga BE dhe është zbatuar në disa vende të Ballkanit Perëndimor gjatë Janar 2016 

deri më Dhjetor 2019. Objektivi i tij i përgjithshëm është përmirësimi i kapaciteteve të OSHC-

ve në Evropën Juglindore (EJ) për menaxhimin e proceseve dhe promovimin e politikave të 

përfshirjes sociale, përmes një dialogu efikas me autoritetet publike gjatë proceseve të 

vendimmarrjes. Projekti ka dy objektiva specifike: (i) të forcojë aftësitë e OSHC-ve në 

promovimin e përfshirjes sociale të personave me aftësi të kufizuara dhe me çrregullimeve 

mendore (përfshirë ngritjen e kapaciteteve, shkëmbimin e njohurive, ndërlidhjet rajonale, 

menaxhimin e iniciativave dhe shërbimeve të përfshirjes sociale, monitorimin dhe vlerësimin 

e ndikimit social; dhe (ii) të nxisë rritjen e kapacitetet e OSHC-ve për ushtrimin e një dialogu 

                                                      

1 Ferré C., Galanxhi E., and Dhono O. 2015. Profile of the Disabled Population in Albania. INSTAT, UNDP 
2 National Action Plan on Persons with Disabilities 2016-2020. 
3 Support of CSOs in empowering technical skills, inclusion of people with disabilities and EU standards in South 

East Europe (SOCIETIES) 
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efiçent dhe me impakt me autoritetet publike përgjegjëse për përfshirjen sociale (përfshirë 

planifikimin dhe komunikimin strategjik, advokimin, ndërlidhjet lokale dhe pjesëmarrjen në 

proceset vendimmarrëse).  

Ky raport përmbledh gjetjet kryesore dhe rekomandimet e politikave që vijnë nga një seri 

takimesh të grupeve të punës të mbajtura nga projekti me një numër të madh aktorësh 

përfshirë përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të kufizuara, organizatave të 

tjera të shoqërisë civile, institucioneve të qeverijes qendrore dhe vendore, si dhe organizata 

të ndryshme ndërkombëtare dhe projekte zhvillimi që punojnë me PAK në Shqipëri. Në këto 

takime janë trajtuar një gamë e gjerë temash, përfshirë: (1) legjislacionin për PAK në Shqipëri 

dhe BE; (2) fëmijët me paaftësi në shkollë dhe në familje; (3) të rriturit me aftësi të kufizuara 

në familje/komunitet dhe në punë (integrimi në punë); (4) të miturit, të rriturit, të moshuarit 

dhe shëndeti mendor; (5) të moshuarit me aftësi të kufizuara në azil/shtëpi përkujdesje dhe 

personat e moshuar të braktisur; (6) legjislacioni për shëndetin mendor, spitalin psikiatrik dhe 

legjislacionin për mirëqenien në favor të kategorive të pafavorizuara; (7) barrierat 

arkitekturore dhe trajtimet alternative për pacientët me aftësi të kufizuara dhe të shëndetit 

mendor; dhe (8) mbledhja e fondeve për përmirësimin e qëndrueshmërisë financiare të 

OSHC-ve që punojnë me PAK në Shqipëri. 

 

3. PROFILI I PAK NË SHQIPËRI 

Sipas vlerësimit të INSTAT-it4, rreth 6.2% e popullsisë së rritur5 në Shqipëri e identifikojnë 

veten me pasjen e një vështirësie të rëndë ose ekstreme në të paktën një prej këtyre 

veprimeve: shikimi, dëgjimi, lëvizshmëria, njohja, vetëkujdesi, ose paaftësia. Lloji më i 

zakonshëm i aftësisë së kufizuar është kufizimi i lëvizjes (3.7%) dhe ato më pak të zakonshme 

janë dëgjimi dhe komunikimi (1.7% dhe 1.5% respektivisht), ndërsa të shikuarit, të mësuarit 

dhe vetë-kujdesi bien diku në mes. Kur përfshihet "disi vështirësi", numri i PAK në Shqipëri 

rritet në 22% të popullsisë që raportojnë se kanë disi vështirësi, vështirësi të madhe ose 

paaftësi për të kryer detyrat ditore. Gradienti më i pjerrët midis "disa kufizimeve" në kryerjen 

e detyrave dhe shkallës së "Washington Group" të aftësisë së kufizuar, është për grupin më 

të moshuar të personave në moshë pune: individët me aftësi të kufizuara të forta zakonisht 

përbëjnë një të tretën e popullsisë me të paktën një paaftësi, ndërsa për individed e moshës 

50-64 vjec kjo përqindje zbret në një të pestën. (INSTAT, 2015) 

                                                      

4 Ferré C., Galanxhi E., and Dhono O. 2015. Profile of the Disabled Population in Albania (INSTAT, 2015). 
5 Population aged 15 years and above. Statistics are presented on a restricted sampled of the population due to the 

large number of erroneous responses for children: mothers often qualified their children as experiencing 

difficulties in walking for instance, when they were not yet in age of walking, or self- care, when they were still 

being taken care of by their mother 
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Megjithëse statistikat mbi të popullatën e rritur me aftësi të kufizuar janë përmirësuar disi në 

vitet e fundit, informacioni statistikor në dispozicion në Shqipëri për fëmijët me aftësi të 

kufizuara është shumë i kufizuar. Ai sigurohet vetëm përmes të dhënave administrative të 

fëmijëve me aftësi të kufizuara që marrin përfitime në para dhe shërbime të përkujdesit 

shoqëror, si dhe ata që janë të regjistruar në sistemin arsimor. Këto të dhëna nuk i përfshijnë 

fëmijët që nuk kanë akses në këto shërbime dhe si pasojë ofrojnë një pamje jo të plotë. Sipas 

vlerësimeve të Save the Children6, në vitin 2014, rreth 17,786 fëmijë me aftësi të kufizuara 

(0-18 vjeç) në Shqipëri morën ndihma për aftësi të kufizuara. Bazuar në vlerësimin e normës 

së përhapjes globale7, numri i fëmijëve me ndonjë prej formave të aftësisë së kufizuar në 

Shqipëri mund të jetë deri në 93,038. Ekstrapolimi (procesi i vlerësimit të kushteve jashtë 

zonës së të dhënave në dispozicion, por bazuar në trendë të mundshme) sugjeron që vetëm 

rreth 20% e fëmijëve me aftësi të kufizuara mund të jenë identifikuar nga sistemi i mbrojtjes 

sociale. Për më tepër, sipas studimit të Save the Children, në 2015, vetëm rreth 2.5% e totalit 

të fëmijëve të regjistruar arriten të marrin shërbime të kujdesit social. Kjo situatë lidhej me 

ofrimin e kufizuar të qendrave rezidenciale dhe ditore, duke ofruar një gamë të kufizuar 

shërbimesh dhe të vendosura vetëm në disa qytete. 

Sipas studimit të INSTAT (2015), kufizimet fizike (të tilla si shikimi, dëgjimi dhe lëvizshmëria) 

nuk lidhen shumë me njëra-tjetrën ose me kufizimet njohëse, komunikuese dhe të vetë-

kujdesit. Nga ana tjetër, treguesit e kufizimeve funksionale të ndryshme duket të jenë shumë 

të ndërlidhura kur shkalla e përhapjes së këtyre kufizimeve nxitet nga faktorë të zakonshëm 

si plakja, varfëria, infrastruktura e dobët e kujdesit shëndetësor ose kushtet e pafavorshme 

mjedisore. Shkalla e përhapjes së aftësisë së kufizuar është shumë e lidhur me moshën, me 

grupmoshën më të vjetër si më të prekurën nga vështirësitë në kryerjen e punëve të 

përditshme. Popullsia rinore dhe ajo e moshës kryesore aktive (nga 30-50 vjeç) regjistrojnë 

nivele të ulëta të aftësisë së kufizuar, nën 3% për të dy gjinitë. Nga ana tjetër, grupet më të 

vjetra të moshës së punës (50 deri në 64 vjeç) tashmë fillojnë të shfaqin një shkallë përhapjeje 

më të madhe të aftësisë së kufizuar: respektivisht 6 dhe 8% për meshkujt dhe femrat. Shifrat 

rriten ndërkohë që individët plaken: përkatësisht 20% e meshkujve dhe 25% e grave mbi 65 

vjeç, raportojnë se përjetojnë të paktën një vështirësi të rëndë në kryerjen e punëve të 

përditshme. Duke parë më nga afër llojin e aftësive të kufizuara të përjetuara dhe grupet e 

moshës dhe gjinisë, vërehet një rritje e theksuar e vështirësive fizike me moshën, veçanërisht 

tek gratë: 17% e femrave mbi 65 vjeç kanë lëvizshmëri të kufizuar (përkundrejt 15% tek 

meshkujt) dhe rreth 10% e burrave dhe grave kanë kufizime shikimi apo dëgjimi. Kufizimet e 

lëvizshmërisë mund të vërehen tashmë tek grupet 50-64 vjeç, ku rreth 5% e burrave dhe grave 

raportojnë një kufizim të tillë. Kufizimet mendore, komunikuese dhe të vetë-kujdesit janë më 

pak të zakonshme dhe rriten vetëm tek grupmosha 65 vjeç e sipër, përsëri me një diference 

të madhe gjinore:  vetëm 5% e meshkujve janë të prekur, ndërsa femrat mbi 65 vjeç të prekura 

                                                      

6 Save the Children. Albania Country Spotlight (accessed on 5 May 2019): 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/albania_proof_fonal.pdf 
7 Ibid 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/albania_proof_fonal.pdf
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arrijnë në rreth 8%. Individët me aftësi të kufizuara janë të përqendruar kryesisht në familje 

më të mëdha. Vetëm 13% e familjeve me asnjë anëtar me aftësi të kufizuara kanë 6 ose më 

shumë anëtarë, ndërsa 27% e familjeve me së paku një anëtar me aftësi të kufizuara kanë 6 

ose më shumë anëtarë. 

Rezultatet e studimit të INSTAT nuk ndryshojnë shumë mes rajoneve, me kryeqytetin, 

Tiranën, që shfaq përhapjen më të ulët të aftësisë së kufizuar, me më pak se 5%, dhe 

Gjirokastrën më të lartën me rreth 8% të të rriturve të vetë-deklaruar me aftësi të kufizuara. 

Nuk ka dallime drastike midis prefekturave në përhapjen e secilës prej kufizimeve ditore që 

përballen njerëzit. Familjet me anëtarë me aftësi të kufizuara janë mjaft të varur nga pagesat 

e ndihmës sociale. Familjet me së paku një anëtarë të familjes me aftësi të kufizuara kanë 

rreth dy herë më shumë mundësi për të marrë ndonjë pagesë të ndihmës sociale: 

respektivisht 42 dhe 79% e familjeve me dhe pa anëtarë me aftësi të kufizuara mbulohen nga 

të paktën një pagesë e ndihmës sociale. Familjet me anëtar të familjes me aftësi të kufizuara 

gjithashtu kanë më shumë gjasa që të mbulohen nga asistenca për aftësi të kufizuara ose nga 

asistenca e paaftësisë për të punuar: 38% e familjeve me një anëtar me aftësi të kufizuara 

marrin asistencën e paaftësisë për të punuar dhe 12.5%  përfitojnë asistencës për aftësinë e 

kufizuar. 

Paaftësia dhe vulnerabiliteti janë dukuri dinamike dhe të lidhura ngushtë. Shumë studime 

empirike tregojnë se personat me aftësi të kufizuara përjetojnë, mes të tjerash, arritje 

relativisht të ulëta arsimore, punësim më të ulët, shkallë më të lartë papunësie, kushte më të 

këqija jetese dhe shkallë më të lartë të varfërisë. Kushtetuta e Shqipërisë dhe një numër i 

madh i ligjeve, ndalojnë diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuara fizike, shqisore, 

intelektuale dhe mendore. Megjithatë, punëdhënësit, shkollat, ofruesit e kujdesit 

shëndetësor dhe ofruesit e shërbimeve të tjera shtetërore me raste (direkt ose indirekt) 

përfshihen në diskriminim. Ligji përcakton se ndërtesat e reja publike duhet të jenë të 

aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, por qeveria e zbaton këtë ligj në mënyrë 

sporadike. Gjatë viteve të fundit, qeveria ka përshtatur ambientet e rreth 80 institucioneve 

shëndetësore dhe 32 shkollave si dhe ka ndërtuar 8 shkolla të reja, për të akomoduar 

personat me aftësi të kufizuara8. Qeveria sponsorizoi institucionet e shërbimeve sociale për 

të mbrojtur të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, por këto agjenci tradicionalisht dhe 

vazhdimisht u mungojnë fondet për të zbatuar programet e tyre në mënyrë të përshtatshme. 

Kufizimet e burimeve dhe mungesa e infrastrukturës e bëjnë të vështirë për personat me 

aftësi të kufizuara që të marrin pjesë plotësisht në aktivitet civile dhe komunitare9. Shumë 

shpesh si qendrat e shërbimit publik edhe private, janë të vendosura në godina që nuk kanë 

akses dhe me cilësi të dyshimtë shërbimesh për këta persona. 

 

                                                      

8 Dunja Mijatović, 2018. Report of the Commissioner for human rights of the Council of Europe. Following her 

visit to Albania from 21 to 25 May 2018 
9 Ibid 
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4. PËRMBLEDHJE E SITUATËS SË PAK NË SHQIPËRI 

4.1 Legjislacioni kryesor mbi të drejtat e PAK 

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me 

Aftësi të Kufizuara (KDPAK) në vitin 2012. Përfshirja sociale e personave me aftësi të kufizuara 

mbështetet nga ligje, strategji dhe programe të ndryshme, si Ligji 7995 për Promovimin e 

Punësimit (1995), Ligji 10039 për Ndihmën Ligjore (2008), Ligji 10221 mbi Mbrojtjen nga 

Diskriminimi (2010), Strategjia Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë (2014-2020). Në vitin 

2016 qeveria miratoi një dokument politikash mbi përfshirjen sociale për periudhën 2016-

2020, e cila parashikon një kuadër verimesh për monitorimin dhe matjen e përfshirjes sociale 

në një numër fushash në lidhje me të drejtat civile, politike, sociale dhe ekonomike. Plani 

Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2016-2020), i cili u miratua në vitin 

2016, përcakton objektivat dhe aktivitetet që do të zbatohen në fushat prioritare të 

përshkruara në këtë dokument, që tenton të përputhet me Strategjinë e Personave me Aftësi 

të Kufizuara të Këshillit të Evropës 2017-2023, përkatësisht, pjesëmarrja, barazia, arsimi, 

shëndetësia, mbrojtja sociale dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. 

Kutia 1. Konceptet Bazë të KDPAK10. 

(a). Modeli Social:  Personat me aftësi të kufizuara kanë qenë për një kohë të gjatë të përkufizuar si objekte 
dhe jo si subjekte dhe si mbajtës të të drejtave. Konsiderimi i aftësisë së kufizuar si objekt rezultoi në një 
ngushtim të përjashtimit dhe paarritshmërisë në një theks të vetëm të dëmtimit/mangësisë, i referuar edhe 
si modeli mjekësor. Duke u nisur nga kjo qasje, personat me aftësi të kufizuara u konsideruan si objekte të 
keqardhjes që kërkonin "ndihmë" nëpërmjet përpjekjeve bamirëse. Ky aspekt i poetizimit gjithashtu 
referohet si qasja e mirëqenies ndaj aftësisë së kufizuar. Bazuar në premisën që të gjitha qeniet njerëzore 
kanë dinjitet të natyrshëm, që nënkupton gëzimin e të gjitha të drejtave të njeriut, personat me aftësi të 
kufizuara janë bartës të pakushtëzuar të të drejtave (njerëzore). Si pasojë fokusi nuk është në 
dëmtimin/mangësinë e mundshme, por në kufizimet që shtresat shoqërore kanë ndërtuar dhe që pengojnë 
aksesin e PAK në gëzimin e të drejtave të tyre. Përveç barrierave fizike më të dukshme, kjo përqasje 
përqendrohet në barrierat e shumta shoqërore, të sjelljes, të stereotipit, që çojnë në dhe potencialisht 
mbështesin përjashtimin e personave me aftësi të kufizuara. 

 (b). Mos-përkufizim i “dëmtimit/mangësisë” ose “aftësisë së kufizuar”: KDPAK nuk përcakton 
dëmtimin/mangësinë ose aftësinë e kufizuar. Përkundrazi, Konventa jep një përshkrim të hapur të asaj që 
përbën një dëmtim/mangësi. Përveç një liste të hapur të manifestimeve mjekësore dhe/ose fizike të 
dëmtimeve/mangësive - të tilla si fizike, mendore, intelektuale apo ndijore - afatgjata, por thekson barrierat, 
që janë ndërveprimet midis personave me dëmtime/mangësi dhe qëndrimeve dhe pengesave rrethanore që 
shkaktojnë paaftësi. 

 (c). Anti-diskriminimi: Konventa përfshin një përkufizim mbi diskriminimin - "Diskriminimi në bazë të aftësisë 
së kufizuar" nënkupton çdo dallim, përjashtim ose kufizim mbi bazën e aftësisë së kufizuar që ka për qëllim 
ose efekt dëmtimin/mangësinë ose anullimin e njohjes, gëzimit ose ushtrimit, në baza të barabarta me të 
tjerët, të të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në fushën politike, ekonomike, sociale, kulturore, 

                                                      

10 Based on: Schulze M., 2011. Assessment Report on conformity of national legislation with Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities. UNDP. 
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civile ose në ndonjë fushë tjetër. Ai përfshin të gjitha format e diskriminimit, përfshirë këtu mohimin e 
akomodimit të arsyeshëm". 

 (d). Përfshirja: Parimi i përfshirjes gjithashtu nënkupton procesin drejt një shoqërie, e cila ofron mundësi të 
barabarta për të gjithë. Konventa synon të sigurojë që personat me aftësi të kufizuara të mos jenë më të 
ndarë ose të veçuar nga të tjerët, por më tepër të trajtohen në kushte të barabarta me të tjerët, me 
mbështetje - me ndihmë personale ose mjete të tjera - aty ku është e nevojshme. 

 (e). Aksesueshmëria: Kapaciteti për të vepruar është gjithashtu i lidhur drejtpërdrejt me aksesin. 
Aksesueshmëria duhet të kuptohet në katër dimensione. Mbështetja për kapërcimin e barrierave sociale si 
stereotipet dhe paragjykimet, të cilat përjashtojnë personat me aftësi të kufizuara nga të tjerët. 
Aksesueshmëria në dimensionin e komunikimit, që mbulon çështje të tilla si formate të arritshme për 
personat me dëmtime/mangësi shikimi apo që janë të verbër, arrtishmërinë për njerëzit që kanë një dëmtim 
të dëgjimit ose janë të shurdhër, përmes gjuhës së shenjave si dhe ndihmë për personat që nuk janë verbal. 
Më tej është dimensionin intelektual i aksesit: për të siguruar që dokumentet dhe informatat në përgjithësi 
të ofrohen në formate të lehta për t'u lexuar dhe të lehtë për t'u kuptuar. Së fundi, ekziston dimensioni fizik 
i aksesit, të tilla si shenjat në dysheme, gjerësia e derës dhe sigurimi i mbajtësve dhe përshtatjet e lidhura me 
mjedisin fizik, si dhe aksesi në të mira dhe shërbime. Vlen të theksohet që aksesi është njëkohësisht një parim 
dhe një e drejtë, që mbulohen në Nenet 3 dhe 9 të Konventës përkatësisht. Për më tepër, dizajni universal, i 
cili është përcaktuar gjithashtu në Konventë, ofron udhëzime se si të sigurohen që mallrat dhe shërbimet e 
krijuara së fundmi, të mund të bëhen të arritshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. 

 

Kushtetuta e Shqipërisë ndalon diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuara në lidhje, 

ndër të tjera, me arritshmërinë/aksesin në drejtësi, punësim, arsim dhe kujdes shëndetësor. 

Masat kundër diskriminimit që kanë të bëjnë me personat me aftësi të kufizuara janë të 

përfshira edhe në Ligjin kundër Diskriminimit 2010, Ligjin e vitit 2012 mbi Sistemin e Arsimit 

Parauniversitar në Shqipëri dhe Ligjin e vitit 2014 për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë për 

Personat me Aftësi të Kufizuar, i cili përfshin parimet dhe dispozitat kryesore të KDPAK-së 

Disa prej akteve nënligjore janë përshtatur vitet e fundit, me qëllim përmirësimin e aksesit 

për personat me aftësi të kufizuara, formalizimin e gjuhës së shenjave për personat me 

dëmtime dëgjimi dhe përmirësimin e mbledhjes së të dhënave të grumbulluara në lidhje me 

personat me aftësi të kufizuara. Përveç kësaj, një Këshill Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar u 

krijua në vitin 2015, si një organ këshillimor për qeverinë e përbërë nga 17 anëtarë, shumica 

e të cilëve ishin persona me aftësi të kufizuara dhe shoqatat e tyre. Që nga ratifikimi nga 

Shqipëria i KDPAK-së, autoritetet kanë organizuar një sërë trajnimesh për zyrtarët publikë dhe 

fushata ndërgjegjësimi lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara me 

mbështetjen e donatorëve dhe organizatave të shoqërisë civile. 

Pavarësisht nga këto zhvillime pozitive, mbetet ende një hendek domethënës midis 

përmirësimeve ligjore dhe realiteteve lokale. Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri 

vazhdojnë të ballafaqohen me vështirësi të konsiderueshme, në veçanti për shkak të 

mangësive në zbatimin e legjislacionit ekzistues, problemeve strukturore në sistemin e 

kujdesit social dhe qasjes së dobët në arsim cilësor dhe në punësim. 
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Ekzistojnë gjithashtu probleme që lidhen me pjesë te ndryshme të ligjeve të pa harmonizuara 

me KDPAK, BE dhe praktika të tjera të mira. Avokati i Popullit (AP) deklaron11 se ka disa 

probleme me përkthimin jo të mirë nga anglishtja në shqip të Konventës për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara. Në nenin 16 të Ligjit të mësipërm, AP i është dhënë roli i 

institucionit monitorues për zbatimin e këtij ligji në përputhje me Konventën për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara. Konventa "Për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara", është një instrument themelor ndërkombëtar në fushën e të drejtave të 

personave me aftësi të kufizuara. Institucioni i Avokatit të Popullit vuri në dukje se ekzistojnë 

probleme në saktësinë e terminologjisë së përkthyer, të versionit të përkthyer të Konventës 

në gjuhën shqipe, të parafjalës "të". Sipas paragrafit (b) të Nenit 29 të Konventës, thuhet 

shprehimisht se "formimi ose bashkimi i organizatave të personave me aftësi të kufizuara për 

të përfaqësuar personat me aftësi të kufizuara në nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe 

lokal". Ndërsa në Nenin 32 të Konventës thuhet se: "Shtetet Palë njohin rëndësinë e 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimin e saj, në mbështetje të përpjekjeve 

kombëtare dhe efektive në këtë drejtim, midis dhe ndërmjet shteteve dhe, sipas rastit, në 

partneritet me organizatat relevante ndërkombëtare dhe organizatat rajonale dhe shoqëria 

civile, në veçanti organizatat e personave me aftësi të kufizuara ... ". AP thekson se, sipas 

sqarimeve të bëra nga një përkthyes zyrtar, në lidhje me shprehjen "Organizimi i Personave 

me Aftësi të Kufizuara", përdorur në Nenet 29 dhe 32 të Konventës "Për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara", rezulton se neni 29 dhe 32 i Konventës, përdorin fraza 

"Organizata të personave me aftësi të kufizuara", për t'iu referuar organizatave që përbëhen 

nga personat me aftësi të kufizuara. Pra, pasi Konventa i referohet organizatave dhe 

shoqatave joqeveritare që veprojnë në jetën publike dhe politike të vendit (nënparagrafi i) në 

nënparagrafin (ii) të paragrafit (b) të këtij neni, ai thekson "... themelimin dhe anëtarësimi në 

ato organizata të personave me aftësi të kufizuara për të përfaqësuar personat me aftësi të 

kufizuara në nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe lokal ". Në këto kushte, Avokati i 

Popullit beson se termi "organizata për personat me aftësi të kufizuara" duhet të ndryshohet 

dhe zëvendësohet me termin "organizata e (të) personave me aftësi të kufizuara". Duke pasur 

parasysh këtë përkthim jo korrekt në shqip, rezultati çon në një kuptim jo korrekt të 

Konventës, një konceptim të pasaktë të akteve që lindin pas ratifikimit të saj, perceptimit të 

gabuar të detyrimeve. Më tej në raportimin e tij ndaj Shtetit Shqiptar për zbatimin e kësaj 

Konventë, më datë 12.05.2015, AP i rekomandoi Ministrit të Drejtësisë, marrjen e nismës 

ligjore për saktësinë e përkthimit të Neneve 29 dhe 32 të ligjit nr. 108/2012 "Për Ratifikimin 

e Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”. Në përgjigje të 

rekomandimit të AP-së në shkurt të vitit 2016, një version i rishikuar u dërgua në zyrën e AP-

së, i cili nuk kishte ndryshime. Pra, problemi mbetet akoma i njëjtë. 

 

                                                      

11 People's Advocate. 2015. Information concerning Albania and the convention on the rights of persons with 

disabilities. Albania. 
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4.2 Aksesueshmëria e PAK te hapësirat dhe institucionet 

Neni 9 i KDPAK-së përcakton një detyrim pozitiv të shteteve anëtare për të marrë masat e 

duhura për t'u siguruar personave me aftësi të kufizuara akses, në baza të barabarta me të 

tjerët, në mjedisin fizik, në transport, në informacione dhe komunikime, duke përfshirë 

teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit,  sistemeve dhe pajisjeve të tjera të hapura 

ose të ofruara për publikun, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale, në mënyrë që 

personat me aftësi të kufizuara të mund të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë 

plotësisht në të gjitha aspektet e jetës. Megjithëse KDPAK nuk është drejtpërsëdrejti ligjërisht 

i detyrueshëm për aktorët privatë, ajo detyron shtetet të kërkojnë që subjektet private që 

janë të hapura për publikun e gjerë te jenë në pajtim me nenin 9. Ky Nen mbetet gjerësisht i 

pa implementuar dhe neglizhuar nga institucionet publike në Shqipëri. 

Në Shqipëri, lëvizja e personave me aftësi të kufizuara në hapësirat publike dhe aksesi i  tyre 

fizik në institucione (siç janë institucionet shëndetësore, shkollat, administratat dhe 

institucionet e tjera) mbetet mjaft e kufizuar. Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me 

Aftësi të Kufizuar citon se aksesi në rrugë dhe trotuare është praktikisht i pamundur për 

njerëzit me aftësi të kufizuara fizike, veçanërisht ato që përdorin karroca invalidësh dhe se 

transporti publik mbetet gjithashtu i paarritshëm. Nuk ka pajisje sinjalizuese me tinguj të 

rregullta në vendkalimet rruge apo kalime rrugore, ose në shërbimet e transportit publik dhe 

stacionet e autobusëve nuk janë të shënuara, duke e bërë të vështirë orientimin. Përveç kësaj, 

aktet nënligjore specifike për planifikimin e zonave parashikojnë që të gjitha ndërtesat publike 

duhet të jenë të asksesueshme për personat me aftësi të kufizuara dhe që ndërtesat e reja 

duhet të ndërtohen për t’u siguruar aksesin. Megjithatë, thuhet se zbatimi i akteve nënligjore 

ka qenë i ngadalshëm dhe me impakt të pakët tek rritja e aksesit. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social dhe Ministria përgjedhjëse për planifikimin urban 

kanë punuar së bashku për të përmirësuar aksesin dhe disa ndërtesa qeveritare janë bërë të 

aksesueshme fizikisht për personat me aftësi të kufizuara dhe të tjerë janë duke u rinovuar 

për këtë qëllim. Sidoqoftë, në disa ndërtesa publike, duke përfshirë shkollat, ku janë bërë 

rinovimet ose rregullimet për t'i bërë ato të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, 

disa objekte në ato ndërtesa, të tilla si tualetet, mbetën të paarritshme12. 

Sa i përket aksesit të informacionit, në raportin e saj për Shqipërinë13, Komisioneri i Këshillit 

të Europës për të Drejtat e Njeriut, vë në dukje se Ligji i 2014 për Përfshirjen dhe 

Aksesueshmërinë për Personat me Aftësi të Kufizuar, parashikon të drejtën e jetesës së 

pavarur për personat me aftësi të kufizuara përmes prezantimit të politikave të komunikimit 

dhe informacionit dhe formateve të aksesueshme, siç janë printimet në Braj ose font të madh, 

                                                      

12 Dunja Mijatović, 2018. Report of the Commissioner for human rights of the Council of Europe. Following her 

visit to Albania from 21 to 25 May 2018 
13 Ibid 
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përdorimi i gjuhës së thjeshtuar dhe formate elektronike lehtësisht të aksesueshme për 

lexuesit. Megjithatë, tekstet shkollore për shkollat e përgjithshme, për shembull, nuk 

ekzistojnë në format Braj ose audio. Për më tepër, faqet e internetit të qeverisë dhe portalet 

nuk janë lehtësisht të aksesueshme për personat të cilët kanë nevojë për font të madh ose 

kontrast më të lartë, ose kanë dëmtime në dëgjim. Është vërejtur në Planin Kombëtar të 

Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2016, që standardet për faqet e internetit të 

qeverisë të zhvilluara nga Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) duhet 

të marrin parasysh aspektet e aksesit nga këta persona. 

 

  

4.3 Të drejtat e PAK për aftësinë ligjore për të vepruar 

Shumica e legjislacionit shqiptar parashikon një dallim të madh midis kapacitetit për të 

mbajtur të drejtat dhe aftësinë ligjore për të vepruar14. Ligji civil shqiptar përfshin si një nga 

kushtet për angazhim në marrëdhëniet juridike dhe civile kapacitetin ligjor për të vepruar. 

Sipas Nenit 1 të Kodit Civil, çdo person fizik gëzon aftësi të plotë dhe të barabartë për të pasur 

të drejta dhe detyrime civile dhe kjo aftësi fillon me lindjen e një personi dhe përfundon me 

vdekjen e tij. Neni 9 i Kodit Civil i referohet trajtimit të "sëmundjeve psikiatrike" kundrejt 

aftësisë për të vepruar. Kështu, gjatë një jetëgjatësie prej një personi nga 14-18 vjeç, nëse 

ai/ajo vuan nga "çrregullime psikiatrike" ose ka "probleme të zhvillimi mendor", ai/ajo mund 

të kufizohet ose të privohet nga aftësia për të vepruar sipas një verdikti/vendimi të gjykatës. 

Kjo vlen edhe për të rriturit (mbi 18 vjeç) të cilët për shkak të një çrregullimi psikiatrik ose për 

shkak të aftësisë së kufizuar intelektuale janë tërësisht ose pjesërisht të paaftë për t'u 

kujdesur për detyrat e tyre, kapaciteti i të cilëve për t'u angazhuar në akte ligjore mund të 

zvogëlohet ose hiqet nëpërmjet vendimit gjyqësor.  

Kodi Civil përfshin përkufizimet e statusit të shëndetit mendor që sjellin çrregullime mendore, 

siç janë përmendur tani në Ligjin për Shëndetin Mendor. Procedura kryesore për humbjen 

ose kufizimin e kapacitetit ligjor për të vepruar të personave me aftësi të kufizuar për të rritur 

është parashikuar në Kodin e Familjes, Nenet 307-313. Në lidhje me nenin 10 të Kodit Civil, 

heqja ose kufizimi i aftësisë për të vepruar mund të përcaktohet vetëm përmes aktgjykimit 

gjyqësor dhe gjithmonë shoqërohet me vendosjen e personit nën kujdestari. Rregullat dhe 

procedurat për fillimin dhe përpunimin e rasteve që lidhen me heqjen ose kufizimin e aftësisë 

për të vepruar janë parashikuar si pjesë e shqyrtimeve të posaçme. Neni 382 i Kodit të 

Procedurës Civile parashikon për persona të caktuar që gëzojnë të drejtën legjitime, për t'iu 

drejtuar gjykatës gjatë procedurës së kujdestarisë. Këto përfshijnë bashkëshortin e personit i 

cili është subjekt i procedimeve, i afërmi, prokurori ose persona me interes të ligjshëm në 

rast. Kjo gjithashtu përfshin persona me interes juridik në çështje. 

                                                      

14 ADRF, 2016. Country Report - Deprivation of capacity to act in Albania. PERSON 
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Për më tepër, gjykata mund të dëgjojë nga palët e treta, të nxjerra nga seksionet e ndihmës 

dhe shërbimeve sociale në komunitetet dhe komunat përkatëse, në përputhje me nenin 267 

të Kodit të Familjes. Shërbimi Social paraqet një vlerësim të personit, i cili përfshin shqyrtimin 

e zhvillimit të personalitetit të personit, aftësia e të cilit për të vepruar, duhet të kufizohet ose 

hiqet, në familjen, arsimin dhe rrethanat/konteksti social dhe bën një vlerësim për kushtet 

dhe përshtatshmërinë e kujdestarit të ardhshëm ose institucionit të kujdesit. Përveç kësaj, 

gjykata duhet të paraqesë personin, aftësia e të cilit për të vepruar kërkohet të tërhiqet ose 

të kufizohet, që të ekzaminohet nga një ekip mjekësh ekspertësh, specialistë në këtë fushë. 

Me heqjen e plotë të aftësisë së tij për të vepruar, një person bëhet i barabartë me një të 

mitur nën 14 vjeç, ndërsa me një kufizim të pjesshëm të aftësisë për të vepruar, një person 

është i barabartë me një të mitur nga mosha 14-18 vjeç. Megjithatë, vlen të theksohet se në 

praktikë nuk ka dallim midis privimit të plotë dhe të pjesshëm të kapacitetit ligjor. Implikimet 

ligjore janë të njëjta për të gjitha procedurat ligjore që ndodhin në emër të personit të 

vendosur nën kujdestarinë ligjore. Kjo është për shkak të mungesës së përkufizimit të qartë 

të kufizimit të pjesshëm të kapacitetit ligjor dhe fushëveprimit të tij. 

Një pjesë e legjislacionit që vazhdon të lejojë heqjen e aftësisë ligjore për të vepruar është 

Ligji për Shëndetin Mendor15. Ky ligj në përkufizimet e tij lejon trajtimin e një personi pa 

miratimin e tij. Ky quhet "trajtim i pavullnetshëm" dhe autorizohet me anë të një vendimi 

gjyqësor. Kjo rezulton në vendosjen e personit në një institucion psikiatrik dhe lejon që 

procedurat e tjera mjekësore të kryhen gjatë vendosjes së tij në këtë institucion. Neni 9 Ligjit 

përshkruan rrethanat nën të cilat mund të ndodhë heqja e aftësisë për të vepruar me qëllim 

të trajtimit të pavullnetshëm, duke iu referuar drejtpërdrejtë procedurave të Kodit të 

Procedurës Civile. 

Ligji për Shëndetin Mendor gjithashtu parashikon trajtim “vullnetar”, për personat me aftësi 

të pjesshme për të vepruar, kur vendimi për trajtim miratohet nga kujdestari ligjor. Është e 

qartë se kjo dispozitë është në kundërshtim me KDPAK, duke u dhënë fuqinë e plotë 

kujdestarit ligjor për të përcaktuar trajtimin mjekësor. Nuk ka asnjë dispozitë lidhur me 

vullnetin dhe preferencat e personit në fjalë. Nga ana tjetër, edhe pse ligji përfshin konceptin 

e “miratimit të informuar”, nuk ka dispozita për sigurimin e informacionit në formate të 

aksesueshme për individin. 

Përdorimi i kujdestarisë mbetet i përhapur edhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Personat 

me Aftësi të Kufizuara (2016-2020), për shkak të mungesës së një sistemi funksional të 

vendimmarrjes së mbështetur16. Ai njëkohësisht përfaqëson një mënyrë të menduari 

komunitare, pothuajse një standart ligjor në shqyrtimet e brendshme gjyqësorë. Në raportin 

                                                      

15 Law on Mental Health, no. 44/2012 http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/shendeti_mendor/ 

Ligji_Nr.44,_2012_per_shendetin_mendor.pdf 
16 National Action Plan on Persons with Disabilities 2016-2020. 
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e një eksperti, të vitit 201617, i cili bazohej në një analizë të një numri të rasteve të rasteve të 

paaftësisë gjyqësore në Shqipëri, u vunë re se gjyqtarët e gjykatave vendore kishin tendencë 

të përdorin heqjen e plotë të kapacitetit ligjor edhe në rastet kur duhet të merret vendimi për 

heqjen e pjesshme të kapacitetit ligjor. Raporti vuri në dukje gjithashtu se në shumicën e atyre 

rasteve procedura e paaftësisë u iniciua nga një anëtar i familjes (33% nga një nga 

vëllezërit/motrat, 18% nga një ose të dy prindërit, 12% nga një bashkëshort dhe 14% nga 

fëmijët, ndërkohë që 22% e rasteve nuk kishte të dhëna të disponueshme). Në raport thuhej 

gjithashtu se pavarësisht masave të lartpërmendura, vendimet gjyqësore në procedurat e 

paaftësisë shpesh bazohen vetëm në ekspertizën mjekësore dhe pjesëmarrja e personit në 

fjalë në proces ka tendencë të jetë e kufizuar. 

Situata bëhet më e ndërlikuar në rastet e trajtimit të pavullnetshëm. Kjo procedurë nuk 

kërkon formalisht kufizimin/heqjen e aftësisë për të vepruar (edhe pse në praktikë, procedura 

përfshin saktësisht të njëjtën kufizim të të drejtave të një personi), por është e përqendruar 

vetëm në trajtimin e pavullnetshëm. Ligji i referohet parimit të "interesave më të mira" të një 

personi. Përveç kësaj, ligji parashikon që pëlqimi i kujdestarit ligjor, kur ekziston një, 

anashkalon nevojën për personin me "çrregullime të shëndetit mendor" për të dhënë 

miratimin personal ose refuzimin e trajtimit. 

Personat e privuar nga aftësia për të vepruar nga gjykata janë gjithashtu të përjashtuar nga 

shumica e procedurave administrative nga institucionet publike. Mbi këtë bazë ata 

përjashtohen nga regjistri i zgjedhësve nga Kodi Zgjedhor Shqiptar (KZSH), megjithëse KZSH 

është i paqartë nëse ky përjashtim zbatohet vetëm për ata persona që janë privuar plotësisht 

nga aftësia ligjore apo edhe ata që janë pjesërisht të privuar. Duke mos u regjistruar si votues, 

personat e privuar nga aftësia për të vepruar (shpesh edhe disa të cilëve e drejta u është 

kufizuar) nuk mund të votojnë në asnjë lloj zgjedhjeje kombëtare ose lokale, gjë që nuk është 

në përputhje me nenin 12. Kjo dispozitë bie në kundërshtim edhe me nenin 29 të KDPAK-së 

që garanton pjesëmarrjen në jetën politike dhe publike për njerëzit me aftësi të kufizuara. Kjo 

është gjithashtu në kundërshtim me dokumentet e tjera ndërkombëtare, siç është Kodi i 

Praktikës së Mirë Zgjedhore të ofruar nga Komisioni i Venecias dhe gjithashtu në kundërshtim 

me GJEDNJ-në18. 

 

"Ligji për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të Kufizuara", përshtatur 

në 2014, pasqyron disa nga parimet e KDPAK dhe është më i avancuar se pjesa tjetër e 

legjislacionit ekzistues, në veçanti Kodit bazë. Artikuj 5 dhe 6 të ligjit adresojnë, në veçanti,  

aspektet e jetesës së pavarur, duke siguruar shërbime konkrete që mund të ofrohen nga 

qeveria, në përputhje me këtë ligj. Në mbështetje të zbatimit të KDPAK, Neni 7 i Ligjit 

përcakton detyrimin për të siguruar mbështetjen e vendimmarrjes për të mundësuar 

ushtrimin e vullnetit të një personi me aftësi të kufizuara nëpërmjet një kompetence specifike 

                                                      

17 Albanian Disability Rights Foundation, Country Report: Deprivation of the Capacity to Act in Albania, 2016. 
18 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e 
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të shtuar, mbështet qëllimin dhe interesin më të mirë të tij, duke bërë të mundur që të kryejë 

veprime për të fituar të drejta dhe për të marrë detyrime. Më tej përcakton se çdo person me 

aftësi të kufizuara, i cili ka nevojë për ndihmë në vendimmarrje, mund të marrë përkrahjen e 

duhur nga një individ ose grup individësh të besuar. Mbështetja mund të ofrohet në mënyra 

të ndryshme, duke përfshirë mbështetjen përmes interpretimit/përkthimit dhe gjuhës së 

thjeshtë, si dhe asistencë me marrëdhëniet e palëve të treta që nuk mund t'i kuptojnë rrugët 

e komunikimit. Mbështetja jepet gradualisht, duke u dhënë kohë të mjaftueshme atyre që e 

kërkojnë, për të mësuar se si të përdorin mbështetjen për të mirën e tyre. Në përputhje me 

këtë ligj, "vendimmarrja mbështetëse" është ushtrimi i vullnetit të një personi me aftësi të 

kufizuara nëpërmjet një kërkese të shtuar specifike që ky shërbim mbështet "qëllimin dhe 

interesin më të mirë" të tij, duke bërë të mundur që personi të ushtrojë të drejtat dhe 

detyrimet. Sidoqoftë, ende përdor testin e “interesit më të mirë” mbi vendimmarrjen e 

mbështetur, gjë që është në kundërshtim me KDPAK19. 

Neni 12 i Komenteve të Përgjithshme të Komitetit për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuar garanton të drejtën për njohje të barabartë para ligjit për personat me aftësi të 

kufizuara dhe, në veçanti, të drejtën për të gëzuar kapacitetin ligjor në baza të barabarta me 

të tjerët në të gjitha aspektet e jetës. Komiteti i KDPAK-së ka ri-pohuar se "statusi i një personi 

si person me aftësi të kufizuar ose ekzistenca e një dëmtimi (duke përfshirë dëmtimin fizik 

ose shqisor) nuk duhet të jetë kurrë bazë për mohimin e kapacitetit ligjor ose të ndonjë të 

drejte të parashikuar në Nenin 1220. Ajo u ka bërë thirrje shteteve palë të "rishikojnë ligjet që 

lejojnë kujdestarinë dhe besueshmërinë, dhe të ndërmarrin veprime për të zhvilluar ligje dhe 

politika për të zëvendësuar regjimet e vendimmarrjes zëvendësuese me vendim-marrje të 

mbështetur, e cila respekton autonominë, vullnetin dhe preferencat e personit"21.  Neni 12 i 

KDPAK-së kërkon që sistemet e kujdestarisë të zëvendësohen nga sisteme alternative, duke 

përfshirë në veçanti metodat e vendimmarrjes së mbështetur.  Ky koncept nënkupton që 

çdokush ka të drejtë të marrë vendimet e veta dhe të marrë mbështetje të përshtatshme për 

ta bërë këtë. Komiteti thekson që gjatë krijimit të masave mbrojtëse për sistemet e vendim-

marrjes të mbështetur, autoritetet duhet të marrin parasysh nenet 12, 13 dhe 16 të KDPAK-

së. 

 

Siç është përsëritur në Komentet e Përgjithshme të KDPAK, duhet të hiqen të gjitha qasjet 

dhe legjislacionet që lejojnë marrjen e vendimeve në emër të të rriturve me aftësi të 

kufizuara, bazuar në "interesin më të mirë". Komiteti vuri në dukje se testi i "interesave më 

të mirë" është përdorur për fëmijët, dhe kjo konsiderohet e papërshtatshme për personat e 

rritur me aftësi të kufizuara. Për të rriturit, mbështetja duhet të jepet vetëm në bazë të 

                                                      

19 Para. 27 General Comment on Article 12.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement 
20 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment on Article 12 on Equal recognition 

before the law, paragraph 9 
21 Ibid. paragraph 22. 



DOKUMENT POLITIKASH: RRITJA E PËRFSHIRJES DHE MBROTJA E TË DREJTAVE TË PAK NË SHQIPËRI 

18 

 

vullnetit dhe preferencave të personit në fjalë. Në mungesë të shprehjes së vullnetit, 

mbështetësit në vendimmarrje angazhohen në interpretimin më të mirë të mundshëm të saj, 

bazuar në të gjitha informacionet në dispozicion rreth vullnetit dhe preferencave të personit, 

duke iu referuar njohurive, përvojës, sfondit dhe marrëdhënieve me të tjerët etj. Gjithashtu 

jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut përcakton se mosnjohja e 

kapacitetit ligjor të një personi kufizon rreptësisht të drejtat e tyre njerëzore dhe se heqja e 

plotë e kapacitetit ligjor është një ndërhyrje shumë serioze në të drejtën e jetës private të 

mbrojtur nga Neni 8 i Konventës. Ekzistenca e një çrregullimi mendor, madje edhe një i rëndë, 

nuk mund të justifikojë në vetvete paaftësinë. 

 

4.4 Aksesi i PAK në ndihmë juridike 

Deri në vitin 2016, përkundër ekzistencës së Komisionerit të Ndihmës Juridike Shtetërore, 

shumica e ndihmës ligjore ndaj grupeve vulnerabël, përfshirë personat me aftësi të kufizuar, 

vazhdonte të ofrohej nga OJQ-të. Megjithëse ka pasur përmirësime që atëherë, pengesat për 

të hyrë në drejtësi për grupet e në nevojë vazhdojnë. Rezultatet e një sondazhi të UNDP-së22 

të vitit 2017 mbi aksesin në drejtësi, treguan një nivel të lartë të analfabetizmit ligjor, 

qëndrimeve të dyshimta mbi drejtësinë dhe mungesës së besimit në sistemin e drejtësisë 

midis shqiptarëve. Sipas këtij studimi, personat me aftësi të kufizuara përballen me pengesa 

të ndryshme që e bëjnë akoma më të vështirë aksesin në drejtësi sesa për qytetarët e thjeshtë 

shqiptarë. Shumë prej tyre, janë viktima të diskriminimit dhe të privuar ekonomikisht, gjë që 

i lë ata të pamundur për të aksesuar shërbimet më cilësore. Si rezultat i këtyre pengesave, 

shumë prej tyre madje as nuk përpiqen t’u qasen institucioneve, duke lënë çështjet e tyre 

ligjore të pazgjidhura dhe pa adresuara. 

Për të adresuar këtë, një ligj i ri për Ndihmën Juridike u miratua në 2017. Përgatitja e akteve 

nënligjore të nevojshme është duke u zhvilluar dhe po zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë 

me partnerët kryesore ndërkombëtarë, duke përfshirë EURALIUS dhe UNDP. Ligji parashikon 

krijimin e një drejtorie brenda Ministrisë së Drejtësisë si një organ përgjegjës për ndihmë 

juridike falas, si dhe zyrat e ndihmës juridike në secilën prej katër rretheve të vendit. 

Ndërkohë që Ligji mbi Ndihmën Juridike është ende i ri dhe jo plotësisht i implementuar, 

personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të mbështeten kryesisht në mbështetjen e OJF 

kombëtare, të përfshira në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave njerëzore të personave 

me aftësi të kufizuara. Autoritetet duhet të përdorin më mirë ekspertizën e tyre të vlefshme 

për të sjellë praktikën e tyre plotësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe 

evropiane. Kjo është akoma më e rëndësishme në rastet e Sindromës Down, për të cilën 

institucionet publike nuk kanë as mjetet as ekspertizën për të bërë analizën dhe hartëzimin e 

duhur të rasteve. OJF-të që punojnë me sindromën Down në Shqipëri, në mënyrë të 

                                                      

22 UNDP, Survey on Access to Justice in Albania, 2018. 
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vazhdueshme adresojnë shqetësimin e familjeve me një fëmijë me sindromën Down, të cilët 

për të fituar të drejtën për përfitime të kujdesit social, duhet t’u paraqesin autoriteteve  

rezultatet e një shqyrtimi të veçantë për sindromën Down, ekzaminime të cila mund bëhet 

vetëm jashtë vendit dhe përfshin shpenzime që shumica e këtyre familjeve nuk mund të 

përballojnë. 

 

4.5 E drejta për të jetuar i pavarur, në familje dhe shoqëri  

E drejta e PAK për të jetuar në mënyrë të pavarur dhe të përfshirje në komunitet është e 

lidhur ngushtë me të drejtat e tjera të njeriut, si barazia dhe mos diskriminimi, integriteti fizik 

dhe mendor, liria, e drejta për të mos u keqtrajtuar, autonomia, kapaciteti ligjor, privatësia, 

të drejtat e familjes dhe liria e lëvizjes. Pavarësisht disa përmirësimeve të viteve të fundit, 

personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të përballen me vështirësi domethënëse, 

veçanërisht për shkak të mangësive në implementimin e legjislacionit ekzistues, problemeve 

strukturale në sistemin e kujdesit social, dhe aksesit të varfër në edukim dhe punësim cilësor. 

Jetesa e pavarur për pa aftësinë intelektuale konsiderohet si e pamundur për momentin dhe 

shoqërohet me një shumëllojshmëri barrierash. Pavarësisht gatishmërisë që personat me 

aftësi të kufizuar kanë, vendimet e tyre merren kryesisht nga familja ose kujdestarët e tyre. 

Frika dhe mosbesimi mbi aftësitë nga ana e familjarëve të tyre dhe të tjerëve; vështirësitë 

ekonomike, mundësitë e paketa të punësimit, alternativat e mundshme për të banuar, 

braktisja nga familja, gjinia, janë ndër faktorët influencues të mundësive në mënyrë që ata të 

jetojnë një jetë të pavarur, të shijojnë një gjendje të shëndetshme emocionale, të mos 

diskriminohen dhe as izolohen23. 

Një nga qëllimet e Ligjit të 2014 mbi Përfshirjen dhe Aksesin e Personave me Aftësi të 

Kufizuara është sigurimi i jetesës së pavarur për personat me aftësi të kufizuara dhe 

përmirësimi i autonomisë së tyre dhe mbështetja e vendimmarrjes. Ky ligj, për herë të parë 

parashikon masat për të siguruar mbështetje dhe asistencë për personat me aftësi të 

kufizuara që dëshirojnë të jetojnë në mënyrë të pavarur, si "asistenca personale, pajisjet 

teknike mbështetëse, aksesueshmëria e shërbimeve, akomodimi i arsyeshëm dhe, kur është 

e nevojshme, vendimmarrje me mbështetje". Megjithatë, akte nënligjore respektive duhet të 

hartohen dhe miratohen që këto shërbime të jetesës të bëhen të mundura. 

Ligji 121/2016 "Për shërbimet e përkujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë" parashikon 

shërbimin e kujdesit shtëpiak për personat me aftësi të kufizuara, i cili është një model 

mjekësor tipik i shërbimit dhe që nuk ofron zgjedhje dhe kontroll për personat me aftësi të 

kufizuara. Mbetet të shihet se si do të funksionojë në praktikë, por njerëzit me aftësi të 

kufizuara janë të shqetësuar se fondet dhe vëmendja do të largohen nga asistenca personale 

                                                      

23 The Network of Disability Organizations. 2019. Alternative report to the un committee on the rights of persons 

with disabilities (on Albanian Government's Initial Report on the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities). 
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dhe do të vendoset në shërbimin e përkujdesit në shtëpi. Sipas Rrjetit të Organizatave të 

Aftësisë së Kufizuar, Ligji dhe aktet nënligjore të tij nuk janë konsultuar siç duhet me 

organizatat e aftësisë së kufizuar. Neni 9 i Ligjit Nr.93/2014 "Për përfshirjen sociale dhe 

aksesin e personave me aftësi të kufizuar" parashikon sigurimin e pajisjeve ndihmëse, por deri 

më tani nuk është bërë asgjë për të shkuar në rrugën e duhur. Shteti nuk ofron as pajisjen 

ndihmëse më themelore, si karrocën24. 

Pavarësisht nga kuadri ligjor ekzistues, ende nuk ka pasur shërbime për personat me aftësi të 

kufizuara të cilët dëshirojnë të ndjekin një jetë të pavarur në komunitetet e tyre. Shumica e 

shërbimeve të bazuara në komunitet janë siguruar nga organizatat e shoqërisë civile dhe 

vullnetarët në strehimore ose qendra ditore, ndërsa autoritetet kanë siguruar monitorimin e 

ofrimit të këtyre shërbimeve. Sipas Rrjetit të Organizatave të Aftësisë së Kufizuar, në vitin 

2018, në Shqipëri kishte 28 objekte shërbimi social për personat me aftësi të kufizuara, duke 

përfshirë 12 institucione rezidenciale, 14 qendra të kujdesit ditor dhe dy qendra jopublike 

komunitare. Sipas autoriteteve, në vitin 2018 kishte rreth 182 persona me aftësi të kufizuara 

në objekte banimi, 38 prej të cilëve ishin fëmijë. Personat me aftësi të kufizuara janë të 

vendosur në institucione publike, ku jetesa e pavarur nuk është e mundur, ku anëtarët e 

familjes janë jo të gatshëm/të pamundur për t’u përkujdesur për ta dhe në rastet e braktisjes 

apo kushteve të pamjaftueshme të jetesës. Kërkesa për vendosjen e një personi me aftësi të 

kufizuara në një qendër rezidenciale mund të bëhet nga një prind ose një kujdestar i caktuar 

nga gjykata, Komisioni Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, policia dhe administratorët 

e kujdesit social në nivel lokal. Vendimi i pranimit jepet nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit 

Social Shtetëror25. 

Qeveria ka filluar në vitet e fundit një proces të deinstitucionalizimit (është procesi i 

zëvendësimit të spitaleve psikiatrike afatgjatë me shërbime më pak të izoluara të shëndetit 

mendor të komunitetit për ata që janë diagnostikuar me një çrregullim mendor ose paaftësi 

zhvillimore). Sidoqoftë, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë shprehur shqetësime se kohët e 

fundit me pretekstin e deinstitucionalizimit, disa persona me aftësi të kufizuara që janë liruar 

nga institucionet përfunduan në rrugë pa asnjë mbështetje apo asistencë. Në këtë kontekst, 

Komisioneri mi Këshillit të Europës mbi të Drejtat e PAK theksoi26 se procesi i 

deinstitucionalizimit duhet të planifikohet dhe të zbatohet me kujdes dhe nuk duhet të 

merren masa të nxituara të cilat mund të rezultojnë në personat me aftësi të kufizuara të lënë 

pas pa mbështetjen dhe mbrojtjen e nevojshme. Pavarësisht angazhimit të autoriteteve për 

të shkuar drejt deinstitucionalizimit, vazhdojnë të mbeten persona me aftësi të kufizuara 

intelektuale dhe psiko-sociale, përfshirë fëmijët, në institucionet për kujdesin social në 

                                                      

24 The Network of Disability Organizations. 2019. Alternative report to the un committee on the rights of persons 

with disabilities (on Albanian Government's Initial Report on the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities) 
25 Dunja Mijatović, 2018. Report of the Commissioner for human rights of the Council of Europe. Following her 

visit to Albania from 21 to 25 May 2018 
26 Ibid. 
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Shqipëri. Komisioneri u kërkon autoriteteve të hartojnë dhe zbatojnë, me përfshirjen aktive 

të personave me aftësi të kufizuara, një plan gjithëpërfshirës për deinstitucionalizimin dhe 

zëvendësimin e institucioneve me shërbime të bazuara në komunitet, duke siguruar që asnjë 

person i deinstitucionalizuar me aftësi të kufizuar të mos mbetet pa mbrojtjen dhe 

mbështetjen e nevojshme. Abstenimi nga çdo lëvizje e re e personave me aftësi të kufizuar 

në mjediset institucionale dhe sigurimi që personave të tillë u ofrohen shërbime me bazë 

komunitare do të ishte një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur. 

 

4.6 Të rriturit me aftësi të kufizuara në punë  

Shumë studime kanë treguar se fillimi i aftësisë së kufizuar mund të sjellë standarte më të 

ulëta të jetesës dhe varfërisë përmes ndikimit të pafavorshëm në arsim, punësim, të ardhura 

dhe rritje të shpenzimeve lidhur me aftësinë e kufizuar. Njolla që shoqërohet me një gjendje 

shëndetësore mund të çojë në kufizime të pjesëmarrjes së aktivitete shoqërore dhe kulturore, 

dhe mund të përkeqësohet nga stigma e lidhur me varfërinë. Faktorët e mjedisit për rreth, 

për shkak të burimeve të limituara në komunitet, duke çuar për shembull në një mjedis fizik 

të paaksesueshëm, e bën të vështirë për një individ me aftësi të kufizuar të jetë pjesëmarrës 

në komunitet, duke theksuar kështu më shumë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror. Në të 

kundërt, varfëria mund të rrisë gjasat që një gjendje shëndetësore të rezultojë në aftësi të 

kufizuar ose dëmtim, kufizim të aktivitetit ose kufizim të pjesëmarrjes. Kjo mund të ndodhë 

nëse ekziston mungesa e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe rehabilitimit ose mungesa 

e burimeve për t’i aksesuar ato që janë në dispozicion. Në komunitetet e varfra ku shërbimet 

e tilla nuk ofrohen ose janë me cilësi të ulët, kushtet shëndetësore mund të kenë më shumë 

gjasa të çojnë në aftësi të kufizuar dhe madje edhe kur këto shërbime janë në dispozicion, ato 

mund të mos jenë të përballueshme. 

Njerëzit me aftësi të kufizuara kanë shumë më pak gjasa të marrin pjesë në tregun e punës 

sesa ata që nuk kanë aftësi të kufizuara. Sipas studimeve të ndryshme, gjysma e popullsisë së 

rritur që nuk kanë aftësi të kufizuara është e angazhuar në tregun e punës, ndërkohë që 8 në 

10 të rriturit me aftësi të kufizuar në moshë pune janë jashtë tregut të punës, ose as nuk janë 

duke kërkuar punë (të papunë)27. Rrjedhimisht, të rriturit me aftësi të kufizuar janë 5 herë më 

pak të prirur për të punuar sesa popullata me aftësi jo të kufizuara28. Nuk ka pabarazi të 

theksuara gjinore, pasi edhe burrat dhe gratë me aftësi jo të kufizuar kanë 5 herë më shumë 

gjasa të angazhohen në punësim se sa burrat dhe gratë me aftësi të kufizuar. Kjo tendencë 

vihet re të jetë e njëjtë në vendet të tjera në tranzicion, ku të dhënat tregojnë se të rriturit 

me aftësi të kufizuara në moshë pune kanë sistematikisht më pak gjasa të punojnë sesa të 

rriturit pa aftësi të kufizuara: kjo shkon nga një përqindje e lartë prej 60 pikë përqindje që ka 

më pak gjasa të punojë, në Moldavi, në një nivel të ulët prej 20 pikë përqindje në Bosnje dhe 

                                                      

27 UN Project Document “Leave No One Behind” 
28 INSTAT. 2015. Profiles of Disabled Population in Albania 
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Hercegovinë. Përveç kësaj, punëtorët me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa të punojnë 

si punonjës familjar ose të vetëpunësuar pa punonjës të tjerë sesa bashkëmoshatarët e tyre. 

Barrierat me të cilat ballafaqohen grupet e pa favorizuara lidhen kryesisht me nivelin e ulët 

të arsimit për të përmbushur kërkesat e ekonomisë së tregut dhe qëndrimet diskriminuese të 

punëdhënësve. 

Sipas studimit të INSTAT (2015), ekziston një përhapje më e lartë e të punësuarve në një vend 

pune me cilësi të ulët në popullatën me aftësi të kufizuara. Punëtorët me aftësi të kufizuara 

kanë dy herë më shumë gjasa që të angazhohen në aktivitete me nivelin më të ulët të aftësive, 

pra njerëz të angazhuar në profesione elementare. Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të 

angazhohen në nivelin dytësor më të ulët të punës, pra mbështetje bazike administrative, 

shërbimet dhe shitjet, bujqësia, pylltaria dhe peshkimi i kualifikuar, zanatet dhe operacionet 

e bimëve dhe makinerive. Lidhja mes punëve me cilësi të ulët dhe aftësisë së kufizuar mund 

të nxjerrë në pah dy faktorë: (i) Punët me cilësi të ulët mund të përbëjnë rrezik më të lartë 

për shëndetin, duke rezultuar në një përqindje më të lartë të punëtorëve me aftësi të kufizuar 

që përjetojnë paaftësi dhe (ii) vende të ulëta të produktivitetit çojnë në mungesën ose aksesin 

e kufizuar për shëndetin dhe rehabilitimin që çon në fillimin e aftësisë së kufizuar. 

Përveç kësaj, është e rëndësishme të njihet heterogjeniteti në mesin e personave me aftësi 

të kufizuara në këtë kontekst, sepse disa nga personat me aftësi të kufizuar mund të jenë më 

të pafavorizuara sa i përket punësimit në krahasim me pjesën tjetër. Ata me kufizime 

konjitive, vetë-kujdesi dhe komunikimi, shfaqen si më të pafavorizuarit në aspektin e 

perspektivave të punësimit. Individët me kufizime fizike kanë më shumë gjasa të punojnë dhe 

gjithashtu kanë më shumë gjasa të duan të punojnë: njerëzit me aftësi të kufizuara në shikim, 

në dëgjim dhe në lëvizje kanë 2 deri në 3 herë më shumë gjasa për t’u punësuar se sa njerëzit 

me vështirësi të mëdha në përqendrim, vetëkontroll dhe komunikim. Për më tepër, njerëzit 

me kufizime shikimi, sidomos të rinjtë, kanë probabilitet shumë të lartë të të qenit të papunë: 

1 në 5 të rinj me vështirësi shikimi nuk po punon, por kërkon një punë dhe është gati të 

punësohet, duke pasur kështu pengesa të forta për punësim për njerëzit që preferojnë të 

punojnë.  

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2014-2020, ka qëllim të rrisë përfituesit e 

ndihmës sociale nëpërmjet mobilizimit në punët e komunitetit dhe të rrisë aksesin e 

punësimit të personave me aftësi të kufizuara (PAK) përmes kurseve të formimit profesional. 

Përveç kësaj, pengesat për PAK që përfitojnë nga AFP, (duke përfshirë: qasjen fizike në kurset 

e AFP-së, mungesa e edukatorëve të trajnuar në mënyrë të përshtatshme, mungesa e 

materialeve të duhura, informimi i kufizuar, ngurimi i kompanive dhe institucioneve publike 

për të punësuar PAK, mungesa e shërbimeve shoqëruese mbështetëse për PAK dhe dhënësit 

e kujdesit të tyre, dhe çështjet e transportit do të duhet të adresohen me masa të 

përshtatshme29. Megjithatë, OSHC-të theksuan ritmin e ngadalshëm të zbatimit të Planit 

                                                      

29 Albanian National Employment and Skills Strategy 2014-2020 
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Kombëtar të Veprimit të 2016 për Personat me Aftësi të Kufizuar, si dhe Strategjinë 

Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Kuota e punësimit e paraqitur nga autoritetet, e cila 

urdhëron punësimin e një personi me aftësi të kufizuar për 25 persona të punësuar, nuk ka 

dhënë rezultatet e pritshme. Prandaj, një nga fushat në të cilat autoritetet publike duhet të 

bëjnë më shumë progres ka të bëjë me aksesin e personave me aftësi të kufizuara në tregun 

e punës. 

 

 

4.7 Fëmijët me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor 

Ashtu si në sektorët e tjerë, arsimi ka pësuar disa reforma të ndryshme në pesë vitet e fundit, 

e plotësuar së fundmi me një strategji të re për arsimin parauniversitar. Pavarësisht nga 

synimet e përcaktuara për fëmijët me aftësi të kufizuara, qasjet e qarta përfshirëse janë 

zakonisht të neglizhuara në këtë strategji. Rishikimi i kurrikulave dhe përmirësimi i trajnimit 

të mësuesve para dhe në shërbim janë veprime të theksuara për të ardhmen e afërt. Duke 

marrë parasysh objektivat ambiciozë të paraqitura dhe burimet e kufizuara financiare të, 

duhet parë se si këto përparësi do të konkurrojnë kundër njëra-tjetrës. Ligji i vitit 2012 për 

Arsimin Parauniversitar siguron arsimim falas dhe të detyrueshëm pa diskriminim në asnjë 

aspekt, duke përfshirë përkatësinë etnike ose aftësinë e kufizuar. Shqipëria ka rritur ndjeshëm 

aksesin në të gjitha nivelet e arsimit, duke arritur nivelin në të cilin regjistrimi fillor dhe i 

mesëm i ulët është pothuajse universal. Megjithatë, disa fëmijë mbeten të përjashtuar nga 

arsimi i përgjithshëm për shkak të një numri faktorësh, në veçanti ndaj aftësisë së kufizuar, 

varfërisë ekstreme dhe migrimit30. Fëmijët me aftësi të kufizuara janë ndër më të rrezikuarit 

për të mos qenë në shkollë në Shqipëri. 

Ligji i vitit 2012 për arsimin parauniversitar përcakton që "arsimi i fëmijëve me aftësi të 

kufizuara në shkolla speciale është i përkohshëm dhe se integrimi i tyre në arsimin e 

zakonshëm është prioritet". Ligji parashikon gjithashtu që çdo fëmijë me aftësi të kufizuara të 

pajiset me një ndihmës mësues dhe shërbime rehabilituese sipas nevojave të tyre. Përveç 

kësaj, një nga objektivat strategjike të Planit Kombëtar të Veprimit për të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuar 2016 është sigurimi i aksesit në arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për 

fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Nuk ka të dhëna të përditësuara të besueshme për numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

që jetojnë në Shqipëri dhe shpesh burimet e ndryshme të të dhënave janë kontradiktore. 

Fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk u është kërkuar të përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 

në Shqipëri, prandaj të dhënat për ta ishin të pasigurta dhe mbajtja e të dhënave ishte në 

mënyrë jo të besueshme. Barrierat kryesore për fëmijët me aftësi të kufizuara janë mungesa 

e aksesit së objekteve arsimore, mungesa e mësuesve mbështetës në arsimin bazë, tekstet 

                                                      

30 Dunja Mijatović, 2018. Report of the Commissioner for human rights of the Council of Europe. Following her 

visit to Albania from 21 to 25 May 2018 
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shkollore për arsimin e zakonshëm nuk janë të disponueshme në formate lehtësisht të 

aksesueshme (Bral, ose dixhitale për fëmijët me probleme dëgjimi), mungesa e ekipeve 

multidisiplinare për të vendosur nevojat e fëmijëve për ndihmë dhe përkrahje, mungesën e 

aksesit fizik në shkolla dhe ambiente shkollore, si dhe diskriminimin dhe paragjykimin ndaj 

tyre.31 

Ndërkohë që studime të ndryshme tregojnë shifra të ndryshme, ato tregojnë pothuajse të 

njëjtën tendencë mbi arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Një vlerësim i fundit i aftësisë 

së kufizuar për fëmijët32 tregon se shumica e fëmijëve me aftësi të kufizuara që ndjekin 

arsimin (94.3%) ndjekin çerdhet, kopshtet ose shkollat e përgjithshme, 4.4% ndjekin 

institucionet speciale arsimore dhe 1.3% ndjekin shkollat profesionale. Ekziston një rrezik i 

lartë për fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët, për shkak të ofrimit të kufizuar të arsimit 

special, nuk kanë mundësi të regjistrohen ose e braktisin atë herët33. Sipas INSTAT, ndërkohë 

që 96% e fëmijëve të moshës 6-14 vjeç në popullatën pa aftësi të kufizuara janë duke ndjekur  

shkollën, vetëm 75% e fëmijëve me aftësi të kufizuar janë të regjistruar. Shifrat janë paksa më 

të larta për vajzat krahasuar me djemtë - respektivisht 7 dhe 4%34. Kjo ndryshon shumë nga 

lloji i aftësisë së kufizuar me të cilën përballen fëmijët: më shumë se dy të tretat e fëmijëve 

me dëmtim në shikim, komunikim, konjitiv dhe të vetë-kujdesit regjistrohen në shkollë. Nga 

ana tjetër, vetëm gjysma e fëmijëve me vështirësi dëgjimi ose vështirësi në lëvizje po ndjekin 

shkollat. Përveç kësaj, fëmijët që jetojnë në familje të udhëhequr nga një kryefamiljar me 

aftësi të kufizuara kanë më pak gjasa të shkojnë në shkollë. Dallimi nuk është aq i zymtë për 

fëmijët e moshës fillore, të cilët kanë 1.8% më pak gjasa për të shkuar në shkollë kur babai 

ose nëna e tyre kanë aftësi të kufizuara, por është mjaft e rëndësishme kur shikohen të rinjtë 

e moshës 15-24 vjeç: nëse familja është në gjendje shëndetësore të mirë, probabiliteti që 

fëmijët e tyre të regjistrohen në shkollë është 49%, por nëse kryefamiljari është me aftësi të 

kufizuara, ky probabilitet bie në 38%, ose 20% më pak. 

Rrjedhimisht, personat me aftësi të kufizuar shfaqin arritje më të ulëta arsimore se 

bashkëmoshatarët e tyre. Ndërkohë qe më pak se 3% e të rriturve pa aftësi të kufizuara nuk 

marrin pjesë në shkollë, një në katër të rritur me aftësi të kufizuara nuk ka pasur mundësi të 

shkonte në shkollë, pjesa më e madhe e të cilëve mbetën analfabetë. Kjo është veçanërisht e 

vërtetë për të rinjtë (15-24 vjeç) të cilët kanë përjetuar kufizime fizike dhe konjitive në hapat 

e parë të jetës së tyre, pasi institucionet arsimore të përshtatura për nevojat e tyre mund të 

mos jenë të disponueshme, të arritshme dhe/ose të përballueshme.  Në vijim, sipas INSTAT, 

një i rritur, ndër katër, me aftësi të kufizuar nuk ka patur të mundur të ndjekë shkollimin, duke 

mbetur kështu analfabetë pjesa më e madhe e tyre. Pra, hendeku i arsimimit midis të 

                                                      

31 UNICEF, 2017. Albania The cost of Underinvestment in Education: And ways to reduce it. 
32 Voko K. Kulla F., 2018. Child disability in Albania: Disability prevalence, access to services and quality of 

services. Save the Children 
33 Cuninghame C. & Hallkaj E., 2015. Child Rights Situation Analysis 2012-2015. Tirana. Save the Children in 

Albania 
34 INSTAT. 2015. Profiles of Disabled Population in Albania 
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personave pa aftësi të kufizuar dhe personave me aftësi të kufizuara është i madh: individët 

me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa të qëndrojnë jashtë sistemit shkollor por dhe kur 

marrin pjesë, ata kanë më shumë tendencë të braktisin shkollën pas shkollës fillore. Të dhënat 

e regjistrimit Census të vitit 2011 tregojnë se vetëm 55.6% e personave me aftësi të kufizuar 

mbi 15 vjeç kanë përfunduar arsimin bazë. Vetëm 3.3% e personave me aftësi të kufizuar kanë 

përfunduar studimet post- universitare dhe pothuajse një e katërta (24.3%) nuk kanë ndjekur 

arsimin. Hendeku i arsimimit midis të personave pa aftësi të kufizuar dhe personave me aftësi 

të kufizuara është i madh: individët me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa të qëndrojnë 

jashtë sistemit shkollor por dhe kur marrin pjesë, ata kanë më shumë tendencë të braktisin 

shkollën pas shkollës fillore35. 

Edhe pse ligji parashikon të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për të marrë ndihmë në 

shkolla, duke përfshirë edhe mësuesit ndihmës, në shumicën e rasteve mungon fondi për një 

asistencë të tillë. Mungesa e fondeve dhe e stafit të specializuar në dispozicion është në fakt 

i rëndësishëm për përqendrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla të veçanta, në 

ambiente të ndara. Aktualisht ka dhjetë shkolla speciale në Shqipëri, ku marrin pjesë 700 

fëmijë me aftësi të kufizuar, duke përfshirë edhe shkollën speciale "3 Qershori" në Shkodër. 

Në këtë shkollë nxënësit me lloje dhe nivele të ndryshme të aftësisë së kufizuar të moshave 

të ndryshme arsimohen së bashku. Në vitet e fundit, qeveria hapi dy qendra të reja zhvillimi 

për personat me aftësi të kufizuara në Pogradec dhe Bulqizë, të mbështetur nga UNDP dhe 

tre qendra ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara në Pogradec, Sarandë dhe Përmet36. 

Përveç kësaj, numri i mësuesve ndihmës është rritur, (në rreth 620), për të siguruar që çdo 

fëmijë me aftësi të kufizuara që ka nevojë për një asistencë të tillë, t’i ofrohet në shkollat e 

përgjithshme. Megjithëse numri i mësuesve ndihmës është rritur, kualifikimi i tyre për t’u 

marrë me fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët në vështirësi, mbeten përgjithësisht i ulët. 

Për fëmijët me aftësi të kufizuar tashmë në sistemin arsimor, kurrikulat janë të 

papërshtatshme dhe/ose nuk janë të krijuara për ta. Nuk ofrohen burime dhe pajisje shtesë 

ose të veçanta për të mbështetur proceset e përshtatshme të mësimdhënies dhe mësimit. 

Mësimdhënësit janë të pakualifikuar në mënyrën se si t'i plotësojnë nevojat e fëmijëve dhe 

nuk janë të motivuar të bëjnë ndryshime në stilin e tyre të zakonshëm të mësimdhënies. Ata 

vazhdojnë të përdorin qasjet autoritare "të provuara dhe të testuara", duke mos përdorur 

metoda gjithëpërfshirëse të mësimdhënies37. Fëmijëve me aftësi të kufizuara jo vetëm që u 

mohohet aksesi i barabartë në arsim, por bëhen më të cenueshëm ndaj stigmatizimit nga 

bashkëmoshatarët e tyre. Për më tepër, ky përjashtim është zmadhuar nga mungesa e plotë 

e mekanizmave të pjesëmarrjes për fëmijët me aftësi të kufizuar.38 Mundësitë e vazhdueshme 

                                                      

35 INSTAT. 2015. Profiles of Disabled Population in Albania 
36 Country Report on Human Rights Practices 2018 - Albania 
37 Cuninghame C. & Hallkaj E., 2015. Child Rights Situation Analysis 2012-2015. Tirana. Save the Children in 

Albania 
38 Partners for Children & Peoples Advocate. 2015. Monitoring of People with Disability access to Services -

Draft report of findings and recommendations. Tirana 
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që këta fëmijë të përfaqësojnë veten nuk janë ndërtuar, përveç rasteve selektive të 

konsultimit midis një numri të kufizuar individësh në aktivitete ose ngjarje publike. 

 

 

Barrierat e mjedisit rreth tyre pengojnë aksesin në shkollë dhe shërbime në mesin e fëmijëve 

me aftësi të kufizuara. Në përgjithësi, infrastruktura fizike e ndërtesave në Shqipëri nuk është 

e përshtatur për nevojat e tyre. Mungesa e transportit të përshtatshëm është një shkas i 

mëtejshëm për vështirësitë e tyre në aksesim.39 Pas reformës administrative në Shqipëri, nuk 

është ende e qartë se si qeveritë kombëtare dhe lokale ndajnë përgjegjësitë për investimet 

në infrastrukturën fizike për të përmirësuar aksesin për fëmijët dhe të rriturit.  

Rreth 96% e familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuara fitojnë të ardhura të ulëta ose të 

varfra. Shumica e këtyre familjeve (78.8%) përbëhen nga një numër i madh anëtarësh (4-6) 

dhe shkalla e papunësisë e prindërve është mjaft e lartë. Korrelacioni i lartë midis varfërisë 

dhe aftësisë së kufizuar implikon nevojën për të gjetur strategji inovative dhe me kosto 

efektive për të mbështetur këto familje. Rreth 36% e nënave dhe 32% e baballarëve të 

fëmijëve me aftësi të kufizuara kanë arsim të detyrueshëm bazë ose të ulët. Gjithashtu, rreth 

58% e nënave dhe 33% e baballarëve janë të papunë ose kanë punë me kohë të 

pjesshme/sezonale.40 

Pavarësisht që Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm drejt avancimit të axhendës së arsimit 

(sidomos në përfshirjen e parimit të arsimit gjithëpërfshirës dhe ndalimit të diskriminimit në 

arsim që janë të përfshira në legjislacionin shqiptar), ende ekzistojnë boshllëqe për të 

tejkaluar normat universale në arsimin fillor, përmirësimin e cilësisë së arsimit, rritjen e 

aksesit dhe cilësinë e edukimit parashkollor dhe reduktimin e pabarazive me fokus në fëmijët 

e pakicave etnike dhe fëmijët me aftësi të kufizuar.41 Një sasi kohe e konsiderueshme do të 

kërkohet para se masat e reja të politikave të mund të përkthehen në praktikë 

gjithëpërfshirëse në shkolla. Ndërkohë, fëmijët me aftësi të kufizuara në kopshte dhe në 

shkolla do të vazhdojnë të përballen me sfida të përditshme. Autoriteteve u kërkohet të 

ndjekin me forcë përpjekjet e tyre për të siguruar që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara 

të përfshihen dhe të përfitojnë nga mbështetja e nevojshme individuale dhe akomodimi i 

arsyeshëm në mjediset e arsimit të përgjithshëm.42 

Komisioneri për të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës43 nënvizon se përjashtimi i fëmijëve 

me aftësi të kufizuara nga arsimi i zakonshëm përforcon dhe legjitimon marxhinalizimin e tyre 

në fazat e mëvonshme të jetës së tyre. Megjithatë, Komisioneri thekson se vendosja e 

                                                      

39 Partners for Children & Peoples Advocate. 2015. Monitoring of People with Disability access to Services -Draft 

report of findings and recommendations. Tirana 
40 Voko K. Kulla F., 2018. Child disability in Albania: Disability prevalence, access to services and quality of 

services. Save the Children 
41 UNICEF, 2017. Albania The cost of Underinvestment in Education: And ways to reduce it. 
42 Dunja Mijatović, 2018. Report of the Commissioner for human rights of the Council of Europe. Following her 

visit to Albania from 21 to 25 May 2018 
43 Ibid 
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nxënësve me aftësi të kufizuara në klasat e zakonshme mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse 

shoqërohet me ndryshime strukturore. Ajo nxit që autoritetet duhet të marrin masa për të 

siguruar që fëmijët me arsim special duhet të përfitojnë në mënyrë efektive nga mbështetja 

individuale dhe akomodimi i arsyeshëm në mjediset e zakonshme, në përputhje me nenin 24 

të KDPAK-së së OKB-së. Masat e tilla duhet të shoqërohen me një afat kohor të qartë dhe 

ambicioz dhe një buxhet të përshtatshëm. Transferimi i fëmijëve nga arsimi special në arsimin 

e përgjithshëm duhet të bazohet në të dhëna të sakta statistikore në lidhje me fëmijët me 

aftësi të kufizuara të regjistruar në arsimin special ose shkollimin në shtëpi. Komisionerja u 

bën thirrje autoriteteve të ndjekin me ngulm përpjekjet e tyre për të siguruar që të gjithë 

fëmijët me aftësi të kufizuar të përfshihen dhe të përfitojnë nga mbështetja e nevojshme 

individuale dhe akomodimi i arsyeshëm në mjediset e arsimit të përgjithshëm. 

 

 

4.8 Shëndeti mendor tek të miturit, të rriturit dhe të moshuarit 

Faktorët që kontribojnë në zhvillimin e problemeve të shëndetit mendor janë të ndryshme. 

Sipas të dhënave të OBSH, nivelet më të larta të sëmundshmërisë psikiatrike shoqërohen me 

kushte të varfra të jetesës në qytetet e mëdha urbane, pasi grupet shoqërore që jetojnë në 

situata të pafavorshme nën stres kronik, kanë më shumë tendencë të paraqesin çrregullime 

mendore. Gjithashtu përjashtimi social, i përforcuar nga aksesi i dobët në arsim, është 

raportuar të jetë një faktor i rëndësishëm rreziku për çrregullime mendore. 

Ndërkohë që nuk ka të dhëna të besueshme në rang kombëtar, në një studim të pavarur të 

kohëve të fundit44, zhvilluar në rajonin e Shkodrës, përhapja (për 100,000 banorë) e 

çrregullimeve mendore në këtë studim rezultoi të ishte 3786.2 persona (nga totali i 6,287 

persona të rregjistruar). Të ndarë sipas gjinisë, burrat ishin më dominues në studim krahasuar 

me gratë: 3,766 (59.9%) dhe 2.521 (40.1%), respektivisht. Mosha minimale ishte 5 vjeç dhe 

maksimumi 85 vjeç; mosha mesatare ishte 43 ± 4 vjet. Rreth 3,544 (56,37%) pacientë banonin 

në zonat rurale dhe 2,743 (43,63%) ishin nga zonat urbane. Çrregullimi më i përhapur mendor 

në këtë studim ishte Skizofrenia me 2,884 (45,87%) pacientë. Më shumë se 765 (12,16%) 

pacientë raportuan një historik jetësor të çrregullimeve depresive, 739 (9.17%) çrregullime 

emocionale dhe 477 (7.6%) vonesa mendore. Çrregullimet e personalitetit dhe çrregullimet e 

alkoolit apo drogës ishin respektivisht 3.56% dhe 2.67%. Pacientët e tjerë raportuan një 

historik të çdo çrregullimi deluzional; çrregullimi i ankthit 1.14%; çdo çrregullim humor 3.56%; 

çrregullim bipolar 1,81%; dhe epilepsi, dementia dhe Alzhaimer 0.63%, 0.68% dhe 0.17% 

respektivisht. Depresioni i madh dhe fobitë specifike ishin çrregullimet më të zakonshme 

mendore. Gratë kishin më shumë gjasa të vuanin nga gjendja shpirtërore, ankthi dhe 

çrregullimet depresive në krahasim me burrat, ndërkohë që burrat kishin më shumë tendencë 

                                                      

44 Gusha K., et al. 2018. Epidemiological profile of mental disorders in Shkoder, Albania. 

 http://web.keminet.al/amj2/?p=2946 (checked on 5 May 2019)  

http://web.keminet.al/amj2/?p=2946


DOKUMENT POLITIKASH: RRITJA E PËRFSHIRJES DHE MBROTJA E TË DREJTAVE TË PAK NË SHQIPËRI 

28 

 

të vuanin nga çrregullimet e abuzimit me alkoolin dhe drogën. Në përfundim, çrregullimet 

mendore ishin mjaft të shpeshta në këtë studim të kryer në Shkodër, me mbizotërim 

Skizofreninë. Problemet e shëndetit mendor ishin më të zakonshme tek meshkujt, në 

pacientët që banonin në zonat rurale dhe në mesin e të papunëve. Të rinjtë dhe grupmosha 

aktive kishin gjithashtu më shumë gjasa të përjetonin çrregullime mendore që tregonin një 

shfaqje të hershme të çrregullimit të humorit, ankthit dhe çrregullimeve të alkoolit. 

Kodi Civil përfshin përkufizimet e statusit të shëndetit mendor që sjellin çrregullime mendore, 

siç janë përmendur tani në Ligjin për Shëndetin Mendor (2012). Ky ligj përputhet plotësisht 

me Konventën dhe në mënyrë të qartë përcakton të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

në shërbimet e integruara dhe gjithëpërfshirëse. Ligji në përkufizimet e tij lejon trajtimin e një 

personi pa pëlqimin e tij. Kjo quhet "trajtim i pavullnetshëm" dhe autorizohet me anë të një 

vendimi gjyqësor. Kjo rezulton në vendosjen e personit në një institucion psikiatrik dhe lejon 

që procedurat e tjera mjekësore të kryhen gjatë vendosjes në institucion. Ligji gjithashtu 

parashikon trajtim vullnetar, për personat me aftësi të pjesshme për të vepruar, kur vendimi 

për trajtim miratohet nga kujdestari ligjor. Është e qartë se kjo dispozitë është në kundërshtim 

me KDPAK, duke u dhënë fuqinë e plotë kujdestarit ligjor për të përcaktuar trajtimin mjekësor. 

Situata bëhet më e ndërlikuar në rastet e trajtimit të pavullnetshëm. Ligji parashikon që 

trajtimi i pavullnetshëm bëhet vetëm në rrethana të veçanta dhe duhet të ndërmerret vetëm 

nga një mjek i specializuar, ku plotësohen tri kushte të njëkohshme: a) kur ekziston një 

çrregullim mendor i rëndë që pengon aftësinë e personit për të kuptuar ose kontrolluar 

sjelljen e tij/sjellja e saj; dhe b) pa marrë trajtim të pavullnetshëm, jeta ose siguria e personit 

dhe e të tjerëve është në rrezik; dhe c) të gjitha mundësitë ekzistuese janë shteruar për trajtim 

në komunitet dhe ilaçet e nevojshme mund të sigurohen vetëm përmes hospitalizimit, në 

përputhje me parimet e alternativës më pak kufizuese.45 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë përqendrohet në përgjegjësinë penale të personave (a) 

që nuk ka kapacitet ligjor ose ata njerëz (b) që konsiderohen të "çmendur" në momentin e 

krimit. Kodi ka një përjashtim nga përgjegjësia penale nëse një person në momentin e krimit 

"vuan nga çrregullime psikiatrike dhe neuropsikiatrike duke shkatërruar tërësisht balancën e 

tij mendore dhe rrjedhimisht nuk është në gjendje të kontrollonte veprimet ose mosveprimet 

e tij ose të kuptonte se ai po kryen një vepër penale." Fajësia e pjesshme ngarkohet në qoftë 

se personi kishte vetëm një "çekuilibër mendor" të pjesshëm kur kreu veprën penale. 

Megjithatë, kjo është e ndryshme në mënyrë të konsiderueshme nga situata e përjashtimit 

nga përgjegjësia penale bazuar në "mosbalancim mendor". 

Ekziston gjithashtu një boshllëk midis ligjeve, kur kombinuar me Ligjin e Shëndetit Mendor 

dhe mbetet e paqartë nëse hospitalizimi i pavullnetshëm mund të vazhdojë pasi gjykata merr 

një vendim. Kur është e lidhur me Ligjin për Shëndetin Mendor, kjo nuk është e pamundur në 

praktikë, pasi që personi mund të trajtohet në mënyrë të pa vullnetshme nëse paraqet një lloj 

                                                      

45 ADRF, 2016. Country Report: Deprivation of the Capacity to Act in Albania. 
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dhe shkallë rrezikshmërie, por duket se pas përfundimit të procedurës penale vetëm gjykatat 

civile do të merren me personin në fjalë. Ajo që ngre një problem të rëndësishëm në këtë 

kuptim është se nuk ka një datë skadimi; personi mund të vendoset për një kohë të pacaktuar 

në një spital psikiatrik nën ligjin shqiptar nëse paraqet rrezik për të tjerët për shkak të 

çrregullimit mendor, i cili, kur merret nën dritën e sanksionit penal, rezulton me dënim të 

përjetshëm. 

Përkundër kësaj, harmonizimi i plotë i legjislacionit me nenin 26 të KDPAK, i cili detyron 

shtetin shqiptar të garantojë shërbimet e zhvillimit dhe rehabilitimit në sektorët e 

shëndetësisë, punësimit dhe arsimit drejt autonomisë, trajnimit të plotë mendor, fizik, social, 

profesional, përfshirjes dhe pjesëmarrjes në të gjitha aspektet e jetës, do të kërkojë më 

shumë kohë. Përveç kësaj, Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 

(2016-2020), pavarësisht nga risitë në lidhje me zbatimin e të drejtave të personave me aftësi 

të kufizuara, nuk përmban objektiva specifike të mjaftueshme për fëmijët me aftësi të 

kufizuara. Objektivat e tij kryesore janë trajtimi dhe rehabilitimi, pavarësisht nga hendeku i 

madh në ofrimin e shërbimeve të bazuara në komunitet që nuk i japin përparësi parandalimit 

dhe identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara.46 

Personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë për shërbime falas shëndetësore, por ata 

përballen me vështirësi për të aksesuar qendrat shëndetësore dhe spitalet. Shërbimet e 

rehabilitimit dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuara janë të kufizuara në numër, në 

rang dhe në cilësi, të paarritshëm për shumicën e personave me aftësi të kufizuara dhe/ose 

jo funksionale, veçanërisht ato të destinuara për fëmijët me aftësi të kufizuara. Zyra e Avokatit 

të Popullit inspektoi vetëm disa institucione të shëndetit mendor. Si pranimi dhe lirimi i 

pacientëve në institucionet e shëndetit mendor janë problematike për shkak të vlerësimeve 

të papërshtatshme psikiatrike. Kishte diskriminim shoqëror dhe stigmatizim të personave me 

aftësi të kufizuara mendore dhe të tjera.47 

Shërbimet e shëndetit mendor në Shqipëri kanë një profil tradicional të përqëndruar në 

trajtime psikiatrike, neurologjike ose shamanike/alternative. Pacientët e shëndetit mendor 

zakonisht trajtohen në ambientet ambulatore psikiatrike, spitale psikiatrike ose ambiente 

psikiatrike. Procesi i decentralizimit të shërbimeve dhe deinstitucionalizimi i pacientëve në 

spitalin psikiatrik është shoqëruar me ndryshimin e tipologjisë së shërbimeve dhe zgjerimin e 

profesionistëve të përfshirë në shërbimet e shëndetit mendor. Numri i profesionistëve të 

shëndetit mendor në Shqipëri është shumë i ulët në krahasim me numrin e vendeve 

evropiane. Identifikimi i burimeve njerëzore ka qenë i vështirë, për shkak të konfuzionit që 

ekzistonte me autoritetet shëndetësore për dallimet ndërmjet neurologëve dhe psikiatërve. 

Profesionistët e shëndetit mendor për fëmijët dhe adoleshentët janë të fokusuar në Tiranë, 

duke e bërë të vështirë marrjen e shërbime të tilla në rajone të tjera të vendit. Ndërkohë ka 

të dhëna të tjera që konfirmojnë mungesën e profesionistëve të shëndetit mendor të nxjerra 

                                                      

46 ADRF, 2016. Country Report: Deprivation of the Capacity to Act in Albania. 
47 Country Report on Human Rights Practices 2018 - Albania 
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nga" Atlas i Shëndetit Mendor 2011 ". Krahasimi i normës së OBSH shërben për të nxjerrë në 

pah dallimin e madh që ekziston midis realitetit shqiptar dhe asaj që rekomandohet nga 

OBSH.48 

Përveç kësaj, shërbimet e shëndetit mendor në Shqipëri vuajnë një mungesë totale të 

trajtimit alternativ dhe multidisiplinar, probleme të mëdha me vlerësimin e problemeve të 

pacientëve dhe rezultatin e trajtimit. Përkundër rritjes së numrit të psikologëve, punonjësve 

socialë ose terapistëve profesionistë në vitet e fundit, vendi vazhdon të ketë një ndryshim të 

konsiderueshëm në mbulimin e burimeve njerëzore sipas zonës gjeografike, duke sjellë 

kështu pengesë në aksesin e popullatës në shërbimet e shëndetit mendor dhe në një sistem 

më të specializuar referimi. Ndërkohë që është bërë progres në zhvillimin e shërbimeve 

private, rruga kryesore për të marrë trajtim psikiatrik në Shqipëri mbetet ende përmes 

mjekëve të spitalit. Themelimi i shërbimeve të reja të bazuara në komunitetin e panjohur më 

parë u pasua nga hartimi i përshkrimit të vendeve të punës, si dhe detajet e roleve, 

përgjegjësitë dhe kompetencat e secilit profesionist në kuadër të rrjetit të integruar të 

shërbimeve të shëndetit mendor.49 

Përveç kësaj, ndryshe nga gjendja e lidhur me përdorimin e shërbimeve të përgjithshme 

shëndetësore, të dhënat në lidhje me përdorimin e shërbimeve të specializuara shëndetësore 

nga fëmijët janë shumë të pakta, duke treguar kështu dallime të mëdha ndërmjet fëmijëve 

me dhe pa aftësi të kufizuara. Bazuar në një studim të pavarur50, rreth 41.8% e fëmijëve me 

aftësi të kufizuara dhe vetëm 9.8% e fëmijëve pa aftësi të kufizuara janë vlerësuar nga të 

paktën një profesionist i specializuar, siç janë: logopedisti, psikologu i fëmijëve, punonjësi 

social, psikiatri i fëmijëve, fizioterapist, mjeku ORL, okulist, neurolog. Arsyet kryesore të 

ofruara nga prindërit e fëmijëve me ose pa aftësi të kufizuara janë: pamundësia e gjendjes 

për të përballuar kostot financiare për marrjen e shërbimit, mungesën e transportit dhe 

mungesën e ofrimit të shërbimeve në komunitet dhe cilësinë e dobët të shërbimeve. 

Sipas Voko (2018), një numër i konsiderueshëm i fëmijëve shfaqin vështirësi sidomos në 

aspektin emocional. Këto të dhëna të rëndësishme sugjerojnë nevojën për më shumë 

vëmendje në ndërgjegjësimin në lidhje me shëndetin mendor, shërbimet parandaluese dhe 

të trajtimit të shëndetit mendor në komunitet dhe në shkolla; trajnimi i prindërve; arsim, 

profesionistë social dhe të shëndetit. Kjo përqendrim gjithashtu duhet të zgjerohet në nivel 

komuniteti me qëllim identifikimin, pranimin dhe trajtimin e vështirësive që lidhen me 

shëndetin mendor; promovimi i hapësirave të sigurta në shkolla, familje dhe komunitet; 

ndërgjegjësim për vlerën e respektit dhe dinjitetit për fëmijët; prindërit pozitiv etj., të cilët 

                                                      

48 Frasheri E. 2016. Problems and challenges of mental health professional in Albania during the process of 

decentralization of mental health services. European Journal of Research in Social Sciences Vol. 4 No. 6 
49 Frasheri E. 2016. Problems and challenges of mental health professional in Albania during the process of 

decentralization of mental health services. European Journal of Research in Social Sciences Vol. 4 No. 6 
50 Voko K. Kulla F., 2018. Child disability in Albania: Disability prevalence, access to services and quality of 

services. Save the Children 
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janë të gjithë faktorë që mund të çojnë në zvogëlimin e përhapjes dhe trajtimit të këtij numri 

të fëmijëve që kanë vështirësi në këtë aspekt. 

 

4.9 Stigmatizimi i shumëanshëm dhe diskriminimi  

Pavarësisht progresit të bërë në vitet e fundit në Shqipëri, normat sociale që stigmatizojnë 

personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre vazhdojnë të krijojnë barriera në 

gjithëpërfshirje dhe e përkeqësojnë më tej situatën. Ky stigmatizim dhe diskriminim mund të 

vijë si nga familja ashtu edhe nga komuniteti dhe shpesh ndodh për shkak mungesës së 

njohurisë se çfarë është aftësia e kufizuar. Stigma e shoqëruar me një gjendje shëndetësore 

mund të çojë në kufizime të aktivitetit dhe pjesëmarrje të kufizuar për shkak të një konteksti 

social dhe kulturor. Në vijim, familjet e personave me aftësi të kufizuar kanë gjasa që të jenë 

ekonomikisht të disavatazhuara dhe kjo e shton stigmën që ata përjetojnë në komunitet, 

limitojë aksesin në shërbimet e përgjithshme sociale, si dhe aksesin në mundësitë ekonomike 

dhe sociale.   

Disa studime pohojnë se fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri dhe familjet e tyre 

përjetojnë stigmën, diskriminimin dhe përjashtimin social në katër mjedise kryesore: në 

komunitet, institucionet arsimore, duke luajtur me shokët dhe në shërbimet e tjera publike 

që fëmija ka marrë. Sipas Voko (2018)51 një në dy fëmijë në këtë grup përjeton diskriminim 

në komunitet (52.9%), në institucionet arsimore (52.4%) dhe duke luajtur me shokë (54.9%), 

ndërsa 1 në 3 përjetojnë diskriminim në institucionet e tjera publike, si dhe në institucionet 

shëndetësore apo sociale. Fëmijët dhe prindërit e perceptojnë stigmën si shkakun kryesor të 

sfidave me të cilat ballafaqohen, duke kufizuar mundësitë e tyre dhe duke rritur dobësinë e 

tyre ndaj neglizhencës dhe dhunës. 

Ndërkohë që fëmijët bëhen adoleshent dhe nisin të mendojnë rreth pavarësisë së tyre, 

mospajtimi mes ambicieve të fëmijëve dhe atyre të familjeve mund të përkeqësojë tensione 

ekzistuese me prejardhje nga stigma, diskriminimi dhe mungesa e mundësive. 

 

 

  

                                                      

51 Voko K. Kulla F., 2018. Child disability in Albania: Disability prevalence, access to services and quality of 

services. Save the Children 
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5. REKOMANDIMET KRYESORE 

Ky seksion përmbledh rekomandimet kryesore të bëra nga pjesëmarrësit në sesionet e 

grupeve të punës, të mbajtura nga projekti me një numër të madh të palëve të interesuara 

duke përfshirë përfaqësuesit e organizatave të personave me aftësi të kufizuara, organizatave 

të tjera relevante të shoqërisë civile, institucioneve të qeverisë qendrore si dhe organizatave 

të ndryshme ndërkombëtare dhe projektet e zhvillimit që punojnë me PAK në Shqipëri. 

Ndërsa disa prej këtyre rekomandimeve të bëra nga pjesëmarrësit mund të mos jenë të reja 

për lexuesit, ato bazohen në shqyrtime të ndryshme dokumentare (raportet e mëparshme 

dhe vlerësimet e bëra nga aktorë të ndryshëm) si dhe në bazë të përvojës së tyre të shpenzuar 

personale dhe profesionale në punën me PAK në Shqipëri. Ndërsa numri i rekomandimeve të 

bëra ka qenë shumë i madh dhe mbulon një gamë të gjerë temash, këto janë përzgjedhur si 

më të rëndësishmet që do të duhet të merren me përparësi: 

 

1. Sigurimi i harmonizimit të plotë të ligjeve shqiptare me KDPAK: Legjislacioni nuk është 

konsistent dhe ende jo në përputhje të plotë me Konventën mbi të Drejtat e Personave 

me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) dhe bie në kundërshtim me standardet dhe vendimet e 

KDPAK-së. Autoritetet publike duhet  

2.  të shfuqizojnë legjislacionin ekzistues, duke filluar me Kodin e Familjes, Kodin Civil 

dhe Kodin e Procedurës Civile, Ligjin për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë në lidhje me 

eliminimin e privimit të aftësisë ligjore për të vepruar për personat me aftësi të kufizuara;  

3.  të rishikojë, qartësojë dhe harmonizojë (dhe përkthimin e tij të duhur në gjuhën 

shqipe) mbi aftësinë ligjore për të vepruar në të gjitha aktet e ndryshme ligjore në 

Shqipëri. 

4. Përmirësimi i aksesueshmërisë: Duke rikujtuar Nenin 9 të KDPAK-së, u theksua se aksesi 

është një parakusht për realizimin e plotë të të drejtave dhe përfshirjen e personave me 

aftësi të kufizuara në shoqëri. Autoritetet publike duhet të rrisin veprimet e tyre për të 

siguruar që personat me aftësi të kufizuara të kenë akses, në baza të barabarta me të 

tjerët, në mjedisin fizik, në transport, në informacione dhe komunikime, duke përfshirë 

teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, shërbimet e hapura ose të 

ofruara për publikun, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale.  

5. Zhvillimi i vendimmarrjes me mbështetje: Autoritetet publike duhet të zhvillojnë ligje 

dhe politika për të zëvendësuar regjimin e vendimmarrjes së zëvendësuar me 

vendimmarrjen e mbështetur. Derisa sistemi i kujdestarisë mbetet i vendosur, autoritetet 

shqiptare duhet të sigurojnë që kjo nuk përbën një privim të plotë të kapacitetit ligjor dhe 

se personat e vendosur nën kujdestari kanë qasje efektive në procedurat e rishikimit 

gjyqësor për të sfiduar kujdestarinë ose mënyrën në të cilën ai është administruar. Ata 

duhet të njihen gjithmonë si persona me qëndrim të barabartë në gjykata dhe sistem dhe 
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të fuqizohen për të sfiduar në mënyrë efektive çdo ndërhyrje në të drejtën e tyre për 

kapacitete juridike. Përveç kësaj, derisa vendimmarrja e mbështetur të jetë plotësisht, 

duhet të qartësohen/ridefinohen dhe të vendosen mekanizmat ligjorë dhe proceduralë të 

nevojshëm për monitorimin e ushtrimit të detyrave nga kujdestari ligjor dhe personat 

mbështetës, me qëllim që të sigurohet që të gjitha vendimet dhe veprimet e tyre bëhen 

në bazë të vullnetit të shprehur të personave me aftësi të kufizuara që ata përfaqësojnë 

ose mbështesin, ose në interpretimin më të mirë të mundshëm të një vullneti/synimi të 

tillë. 

6. Prezantimi i konceptit dhe roleve të "ndihmës personale": Autoritetet publike duhet 

të zëvendësojnë në të gjithë legjislacionin dhe politikat matëse konceptin e "kujdestarit" 

(zakonisht duke iu referuar ndihmës me nevoja fizike si larja, banjë, veshja, ushqimi dhe 

pune te tilla) me konceptin e "asistentit personal" (një koncept më i gjerë që përfshin të 

dyja aspektet e aftësimit të një personi me aftësi të kufizuara për të kapërcyer barrierat, 

duke siguruar një dorë ose duke kryer detyra që personi me aftësi të kufizuara fizikisht 

nuk mund të bëjë, marrjes ose asistencës komunikuese). 

7. Zhvillimi i shërbimeve me bazë komunitetin: Izolimi i personave me aftësi të kufizuara 

në institucione vazhdon stigmatizimin e tyre dhe margjinalizimin social, duke shkelur të 

drejtën e tyre për të jetuar në mënyrë të pavarur në komunitet, e garantuar sipas Nenit 

19 të KDPAK. Autoritetet publike duhet të miratojnë një plan për zëvendësimin e 

institucioneve me shërbime të bazuara në komunitet. Abstenimi nga ndonjë vendosje e 

re e personave me aftësi të kufizuara në mjediset institucionale do të ishte një hap i 

rëndësishëm në këtë drejtim. Autoritetet duhet të dëshmojnë përkushtimin e tyre për 

reformimin e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe social për personat me aftësi të 

kufizuara, duke mbyllur institucionet rezidenciale dhe duke shpërndarë burime adekuate 

për zhvillimin e alternativave të bazuara në komunitet. Duke qenë se Shqipëria është në 

fillim të këtij procesi, është shumë e rëndësishme që të kuptohet qartë se çfarë do të 

thotë e drejta për të jetuar në komunitet. Duhet të sigurohet që institucionet e mëdha 

rezidenciale të mos zëvendësohen me ato të vogla që i ngjajnë modelit të mëparshëm dhe 

se aftësia e një individi për të zgjedhur ose për të ndërvepruar me të tjerët ose për t'u 

përfshirë në komunitet nuk është komprometuar. 

8. Zhvillimi dhe rritja e efektivitetit të shërbimeve të ndihmës juridike falas: Autoritetet 

publike duhet të rrisin përpjekjet e tyre për të zhvilluar më tutje dhe për të siguruar një 

zbatim efektiv të Ligjit 2017 për Ndihmën Juridike, me qëllim lehtësimin e aksesit efektiv 

në drejtësi nga personat vulnerabël dhe personat me vështirësi ekonomike, dhe për të 

rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë në lidhje me disponueshmërinë e ndihmës 

juridike falas. Autoritetet publike duhet gjithashtu të rrisin angazhimin e tyre me 

organizatat e shoqërisë civile të cilat ofrojnë ndihmë juridike dhe të përfitojnë nga përvoja 

e tyre e gjerë në këtë fushë. 

9. Informimi dhe ndërgjegjësimi për aftësinë për të vepruar në PAK: Niveli i informimit 

dhe vetëdijes për aftësinë për të vepruar të personave me aftësi të kufizuara mbetet ende 

shumë i ulët në mesin e shoqërisë dhe të gjithë aktorëve të përfshirë. Ka nevojë të:  
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10. të përcaktohen dhe zbatohen fushata të gjera dhe efektive të informimit, 

ndërgjegjësimit dhe ngritjes së kapaciteteve, duke synuar komunitetin e personave me 

aftësi të kufizuara, prindërit e tyre, profesionistët e ligjit dhe profesionistët e shkencave 

shoqërore, organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet publike në mënyrë që të 

ç’rrënjosen paragjykimet kundër aftësive të personave me aftësi të kufizuara për të qenë 

vendimmarrës në të drejtën e tyre dhe për të luftuar stereotipet ekzistuese dhe 

stereotipet e dëmshme;  

11. të përcaktohen dhe zbatohen sesione trajnimi efektive me psikiatër dhe të tjerë që 

punojnë në spitale, qendra ose punonjës social, duke ofruar ekspertizë/opinione juridike 

si dhe zyrtarë publikë, policë, prokurorë dhe gjyqtarë që kërkojnë dhe/ose pranojnë 

ekspertizë/mendime të tilla. 

12. Nxitja e përfshirjes ekonomike dhe sociale të PAK: Pjesëmarrësit u bëjnë thirrje 

autoriteteve publike që të:  

13. të zhvillojnë dhe zbatojnë mekanizma të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të 

aktorëve dhe të nxisin angazhimin e sektorit publik dhe privat për rritjen e përfshirjes 

sociale të personave me aftësi të kufizuara;  

14. të përcaktojë dhe zbatojë projektet/ndërhyrjet për të mbështetur personat me 

aftësi të kufizuara më shumë se 18 vjeç, për të zhvilluar autonominë e tyre sociale 

potencialin e intelektit të tyre dhe vetë-vendimmarrjen nëpërmjet terapive dhe 

shërbimeve të tjera;  

15. të forcojë kapacitetet e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara dhe 

organizatave të tyre për të rritur zërin dhe për të mbrojtur më gjerësisht dhe në mënyrë 

efektive për të drejtat e tyre. 

16. Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve të arsimit për PAK: Është shumë e 

rëndësishme për të përshpejtuar përmirësimin e aksesit për fëmijët me aftësi të kufizuara 

në shkolla, duke ofruar ndihmë dhe transport, si dhe shkolla më të sigurta dhe më të 

arritshme. Për fëmijët me aftësi të kufizuara që tashmë janë në sistemin e arsimit, 

nevojitet përmirësimi i kurrikulave dhe/ose rikrijimi i duhur i tyre. Ekziston nevoja për më 

shumë burime dhe pajisje të veçanta që duhet të ofrohen për të mbështetur proceset e 

përshtatshme të mësimdhënies dhe mësimit. Shumë e rëndësishme është gjithashtu 

nevoja për të nxitur përpjekjet në përmirësimin e kualifikimit të mësuesve se si të 

plotësojnë nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të gjejnë mënyra efektive për t'i 

motivuar ata të bëjnë ndryshime në stilin e tyre të zakonshëm të mësimdhënies. 

 

 

 

 

 


